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Voorwoord
Voor u ligt de bundel van de eerste Onderwijsconferentie NL2025 die plaatsvond op maandag 23 april 2012 in Nieuwspoort, Den Haag. De conferentie had als thema: het Nederlandse onderwijssysteem en de positie die allochtonen
hierin én op de arbeidsmarkt innemen.
Tijdens de conferentie gaven wetenschappers, intellectuelen, bestuurders en politici hun langetermijnvisie op de
onderwijsagenda van 2025. Zullen allochtonen, oftewel Nederlanders met verschillende achtergronden, deel gaan
uitmaken van de uitdagingen waarmee Nederland te maken krijgt? Zal Nederland zijn ambities om tot de top van de
kenniseconomieën te behoren kunnen waarmaken?
Met drie inleidende voordrachten en twee panels bestaande uit zeven leden was het programma interessant voor
mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, politiek en overheid. De vraag- en antwoordsessies gaven het publiek de
gelegenheid om ook zelf een bijdrage te leveren aan het debat dat gelinkt was aan onderwijs, politiek beleid, vergrijzing, integratie en economie. Al deze zaken verdienen aandacht als Nederland ook in de toekomst een zekere mate
van welvaart wil genieten. De toekomstbestendigheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn van essentieel belang. Een goede langetermijnvisie kan het verschil maken. Nederland zal namelijk in 2025 en ook daarna voor andere
uitdagingen staan dan nu, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. De vergrijzing komt over Nederland
heen. Op dit moment staan tegenover iedere 65-plusser vier werkende mensen; in 2040 zal dat echter zijn gedaald
tot slechts twee werkende mensen. We zien dat allochtonen in het onderwijs, ondanks een grote sprong voorwaarts,
nog steeds lager presteren dan autochtonen, terwijl hun aandeel op de arbeidsmarkt nog aan het toenemen is, en
daarmee hun aandeel in de kenniseconomie van de toekomst.
De conferentie had als doel oplossingen te zoeken voor problemen waar we nu en in de toekomst mee geconfronteerd worden. De conferentiecommissie onderstreept het belang van de toekomstige generatie Nederlanders met
diverse achtergronden voor het Nederland van morgen en streeft naar een samenleving waarin ieder talent tot zijn
recht komt.
Deze conferentie vormt tevens de start van een serie conferenties gelinkt aan de genoemde onderwerpen. In november 2012 zal de volgende conferentie plaatsvinden. Op www.onderwijsconferentieNL2025.nl vindt u alle informatie.
De conferentiecommissie
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Programma
12.15 uur

Inloop

13.00 uur
		

Opening door dagvoorzitter mr. Simon Steen, directeur VBS
Welkomstwoord door Mehmet Cerit, voorzitter Stichting Cosmicus

13.15		
		
		
		

Prof. dr. Paul Schnabel, directeur SCP
Hoe heeft het Nederlandse onderwijssysteem zich de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld
en hoe hebben niet-westerse allochtonen het in die periode in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt gedaan en wat zijn de vooruitzichten?

		
		

Prof. dr. Maurice Crul, hoogleraar VU en EUR 		
Ontwikkeling van de tweede en derde generatie allochtonen in het onderwijsveld in
de toekomst.

		
		

Niek Jan van Kesteren, directeur VNO-NCW
Samenspel van onderwijs, bedrijsleven en innovatie.

14.15 uur
		
		

Panel 1: Onderwijs
Met drs. Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad), drs. Ad
de Graaf (directeur HBO-raad) en drs. Jos Leenhouts (bestuurslid MBO Raad)

15.15 uur

Pauze

16.00 uur
		
		
		

Panel 2: Politiek
Met Ingrid van Engelshoven (D66-wethouder onderwijs Den Haag), Jack Biskop 		
(Tweede Kamerlid CDA) en prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (voorzitter VVD-partijcommissie
Onderwijs)

17.00 uur

Synthese en afsluiting door prof. dr. Ton Notten, bestuurslid Stichting Cosmicus

17.15 uur

Afsluitende borrel
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Organisatoren
VO-raad
De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het
voortgezet onderwijs. Het doel is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en
scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor één miljoen
leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

PO-Raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt
zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen
van het onderwijsbeleid. Door middel van bezoeken, netwerkbijeenkomsten en
de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de bepaling van het
beleid van de PO-Raad.

Stichting Cosmicus
Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die educatieve, culturele, sociale
en wetenschappelijke activiteiten en projecten organiseert. Hiermee wil zij een
bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke participatie, integratie en
emancipatie. Daarnaast richt zij zich op de opleiding, ontwikkeling en loopbaan
van scholieren, studenten en alumni.
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Organisatoren
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
De VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) verenigt bijzondere scholen die vanuit
een zelfgekozen levensbeschouwelijke of pedagogische waardeoriëntatie inhoud geven aan het onderwijs. De VBS zet zich er voor in om de visie van haar
leden op onderwijs, vorming en schoolorganisatie uit te dragen en mogelijk te
maken. Dit is wat de VBS verbindt: een sterk vertrouwen in eigen kracht, particulier initiatief en menselijke maat in organisatie en bestuur van het onderwijs.

RISBO
Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven. Het instituut is verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij richt zich met name op drie belangrijke thema’s: Grote Steden, Openbaar Bestuur en Onderwijs. Training, research
en consultancy zijn de instrumenten die zij inzet bij haar zoektochten naar antwoorden op zeer uiteenlopende vragen en inzichten in vaak ingewikkelde vraagstukken.

9

Partners
Sociaal Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Op 1 januari 1974
ging het bureau van start. Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert
- gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Daarnaast zijn
de onderzoeksresultaten bestemd voor het professionele en bestuurlijke kader
in de quartaire sector, voor de wetenschap, én voor de individuele burger. Met
artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews leveren de medewerkers van
het SCP bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat.

Erasmus Universiteit Rotterdam
In 1913 werd op initiatief van de Rotterdamse haven- en handelslieden de Nederlandsche Handels-Hoogeschool opgericht. Het ondernemerschap van toen
en de pragmatische gerichtheid op de samenleving zitten nog steeds in haar
Rotterdamse genen.
Sinds het uitbrengen van het strategisch plan 2013 en het ondertekenen van de
convenanten in oktober 2008 is de hele EUR met veel energie bezig gestalte te
geven aan de strategische doelen. Er wordt hard gewerkt aan de groei van het
aantal studenten, meer kwaliteit en studiesucces in het onderwijs, de versterking
van haar toponderzoeksgroepen en de samenwerking in de regio.
VNO-NCW
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNONCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo’n 115.000
ondernemingen - vertegenwoordigen negentig procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW werkt via een gemeenschappelijk beleidsbureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn aan VNO-NCW vijf regionale
werkgeversverenigingen verbonden.
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Sprekers
Mr. Simon Steen – directeur Verenigde Bijzondere Scholen
Simon Steen is algemeen directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS).
De VBS verenigt de scholen met het andere onderwijs; er zijn ruim 300 schoolbesturen met 500 unieke scholen bij de VBS aangesloten. Deze scholen kenmerken
zich door de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen (met respect voor de
overtuiging van de ander), pedagogisch ondernemerschap en aandacht voor de
menselijke maat in bestuur, beheer en organisatie van het onderwijs in scholen,
die zich daardoor onderscheiden met een eigen profiel in de regio. De VBS komt
als profielorganisatie op voor de belangen van deze andere scholen.
Naast zijn functie bij VBS vervult Simon Steen o.a. de volgende bestuurlijke functies:
•
Voorzitter European Council of National Associations of Independent
Schools (ECNAIS)
•
Bestuurder Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Prof. dr. Paul Schnabel – directeur Sociaal Cultureel Planbureau
Paul Schnabel, socioloog, is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is daarnaast op veel
terreinen bestuurlijk actief en columnist van NRC-Handelsblad, het Financieele
Dagblad en historisch maandblad Maarten. Hij was eerder lid van de Raad van
Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, voorzitter van de Commissie Maatschappijwetenschappen HAVO/VWO en lid van de Commissie Veldhuis. In 2010
kende de KNAW hem de één keer in de twee jaar uitgereikte eremedaille toe. Zijn
meest recente boek is Rare jaren. Over welzijn en welvaart in Nederland (Amsterdam, Business Contact, 2012).
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Sprekers
Mehmet Cerit - voorzitter Stichting Cosmicus
Mehmet Cerit is voorzitter van Stichting Cosmicus. Na zijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werkte hij eerst enige jaren als schoolmaatschappelijk werker in Dordrecht. Vervolgens werd hij directeur van Instituut het Centrum. Naast deze functie was hij raadslid voor GroenLinks in Schiedam. Vanaf zijn
studententijd was Mehmet Cerit bovendien betrokken bij Stichting Cosmicus die
toentertijd bestond uit acht studentenverenigingen verspreid over het hele land.
In 2005 werden de werkzaamheden uitgebreid waardoor hij in 2006 oprichtende
directeur werd van de eerste Cosmicusschool: het Cosmicus College in Rotterdam, een samenwerking met LMC-VO. Hij is twee jaar directeur geweest van
deze school voordat hij algemeen secretaris en vervolgens voorzitter van Stichting Cosmicus werd.

Prof. dr. Maurice Crul - hoogleraar Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit
Maurice Crul is als onderwijssocioloog werkzaam aan de Erasmus Universiteit
van Rotterdam en Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd
in onderzoek naar school- en arbeidsmarktloopbanen van kinderen van migranten in een internationaal perspectief. Hij is onder andere internationaal coördinator van het eerste internationaal vergelijkend onderzoek TIES (een survey onder
10.000 jongeren) naar tweede generatie jongeren in acht Europese landen. Meer
recent gaat hij op basis van de prestigieuze European Research Grant met een
team van onderzoekers de opkomende elite onder de tweede generatie in vier
Europese landen bestuderen. Bij Russell Sage Foundations Publications verschijnt binnenkort van hem The Changing Face of World Cities: The Second Generation in Europe and the United States. En bij Chicago University Press en Amsterdam: Amsterdam University Press, The European Second Generation Compared.
Does the Integration Context Matter?
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Sprekers
Niek Jan van Kesteren – directeur VNO-NCW
Oud-journalist Niek Jan van Kesteren studeerde rechten in Leiden en is sinds
1999 algemeen directeur van VNO-NCW en daarmee verantwoordelijk voor het
beleid en de organisatie van de grootste ondernemersvereniging van Nederland.
Vanaf 1 september 2009 is hij Algemeen Directeur van het Gemeenschappelijk
Beleidsbureau van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Nadat hij zijn journalistieke pen in 1979 neerlegde, kwam hij aanvankelijk bij het
ministerie van Defensie terecht om in 1987 over te stappen naar het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond NCW. Vanaf 1991 was hij daar directeur Sociale
Zaken en vervolgens algemeen directeur. Na de fusie van VNO en NCW in 1994
werd hij directeur Sociale Zaken van VNO-NCW.
Niek Jan van Kesteren is lid van het Dagelijks Bestuur van de SER en bestuurslid
van de Europese werkgeversorganisatie BUSINESSEUROPE. Hij is voorts lid van
de Raad van Toezicht van Universiteit Utrecht.

Drs. Kete Kervezee – voorzitter PO-Raad
Kete Kervezee is sinds januari 2008 voorzitter van de raad voor het primair
onderwijs (PO-Raad). Zij begon haar loopbaan als docent in het hoger onderwijs.
Daarna werd ze algemeen directeur van de faculteit Onderwijs en Opvoeding bij
de Hogeschool van Amsterdam. Van 1998 tot medio 2001 heeft zij als algemeen
directeur leidinggegeven aan de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de
gemeente Utrecht. Deze dienst omvatte Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Onderwijs, Cultuur, Welzijn, Sport en Recreatie, Inburgering en de Kredietbank.
Van 2001 tot 2007 was zij inspecteur-generaal van het Onderwijs en daarna
werkte Kete als inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Sprekers
Sjoerd Slagter – voorzitter VO-raad
Sjoerd Slagter is vanaf de start in 2006 voorzitter van de VO-raad. Voordat hij bij
de VO-raad aan de slag ging was hij onder andere werkzaam als vakdidacticus
biologie aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij directeur van het ROC ASA geweest en voorzitter van de centrale directie van het Agnieten College.
Zijn laatste functie voordat hij voorzitter van de VO-raad werd, was voozitter van
het College van Bestuur van SSCO (Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs)
in Zwolle e.o..

Drs. Ad de Graaf – directeur HBO-raad
Ad de Graaf is directeur van de HBO-raad, de landelijke vereniging van de Nederlandse hogescholen te Den Haag. Naast zijn functie als directeur van de HBOraad heeft hij een aantal nevenactiviteiten. Hij is tevens directeur van de Stichting Innovatie Alliantie.
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Sprekers
Drs. Jos Leenhouts – bestuurslid MBO Raad
Jos Leenhouts heeft een gevarieerde loopbaan in onderwijs en bestuur. Begonnen na het doctoraal examen Sociale Geografie als lerares aardrijkskunde en
maatschappijleer met vele extra taken/klussen werd ze vervolgens wetenschappelijk medewerker bij Universiteit Nijmegen en televisieprogrammamaker voor
educatieve televisie.
Na veertien jaar werd zij directeur van de Gemeentelijke Meao in Amsterdam,
daarna rector van De Dalton in Den Haag, Directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie op het ministerie OCW, vervolgens directeur Europese Integratie bij ministerie EZ, directeur Concern bij de Bestuursdienst van de gemeente
Amsterdam en sinds 2002 is zij voorzitter van het College van Bestuur van ROC
Mondriaan in Den Haag. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de MBO Raad.

Ingrid van Engelshoven - D66-wethouder Onderwijs Den Haag
Ingrid van Engelshoven is sinds mei 2010 wethouder Onderwijs en Dienstverlening en stadsdeelwethouder van Haagse Hout en daarnaast is zij sinds mei 2007
voorzitter van het landelijke bestuur van D66. Ze studeerde beleids- en bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Nederlands recht
aan de Universiteit Leiden.
Voor haar wethouderschap was Ingrid Van Engelshoven onder meer werkzaam
als secretaris van de toenmalige fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer,
Thom de Graaf. Ook werkte ze bij een adviesbureau op het gebied van het openbaar bestuur, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Stichting
Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). Van september 2008 tot haar aantreden als
wethouder was Ingrid van Engelshoven senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen.
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Sprekers
Jack Biskop – Tweede Kamerlid CDA
Jack Biskop is sinds 2006 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij was eerder gemeenteraadslid in Roosendaal en Nispen en later Statenlid in de provincie
Noord-Brabant. Hij heeft psychologie gestudeerd en onder andere gewerkt in
het onderwijsveld en als ondernemer in het bedrijfsleven. In de Tweede Kamer is
hij woordvoerder onderwijs.

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn - voorzitter VVD-partijcommissie Onderwijs
Jan Anthonie Bruijn is patholoog en hoogleraar immunopathologie in het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC). In zijn dagelijks werk houdt hij zich bezig
met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. In het LUMC was hij voorzitter van
het opleidingsbestuur voor de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, de Commissie Internationalisering Onderwijs en het Platform Computer Ondersteund Onderwijs. Van 2005 tot 2012 was hij verbonden aan de
Onderwijsraad. Maatschappelijk zet hij zich onder meer in als voorzitter van de
VVD-partijcommissie Onderwijs en Wetenschap en van de programmaraad van
het Europees Platform.

Prof. dr. Ton Notten – bestuurslid Stichting Cosmicus
Ton Notten promoveerde in 1988 aan de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift Rationaliteit en het schone streven. Hij pendelde zijn werkzame leven
tussen het hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Eerst bij het Nutsseminarium voor Pedagogiek (later: Hogeschool van Amsterdam) en bij de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn professoraat in de Sociale en culturele agogiek
aan de Vrije Universiteit Brussel (1998-2011) was hij sinds 2002 lector Opgroeien
in de Stad aan de Hogeschool Rotterdam waar hij ook na zijn pensionering, in
2011, enig onderwijs geeft, onderzoek verricht en promovendi begeleidt. Van
1993 tot 2010 was hij voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van de Studie
der Pedagogiek (VBSP), en hij was/is redacteur van enkele vakbladen. Hij publiceerde ongeveer 300 artikelen, hoofdstukken e.d..
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Inleiding Mr. Simon Steen, directeur Verenigde Bijzondere Scholen
Allemaal van harte welkom op de Onderwijsconferentie NL2025! Gezien het aantal personen hier in de zaal is het thema van de conferentie zeer actueel. Het
onderwerp zal vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. De vraag die
volgens mij centraal staat is: kan Nederland het zich veroorloven om heel veel talent niet te blijven benutten en toch de welvaart op peil houden?

Verenigde Bijzondere Scholen

Als VBS vinden we het onderwerp van deze conferentie zeer belangrijk. Daarom
hebben we bijvoorbeeld meegewerkt aan de ontwikkeling van een diversiteitlabel voor scholen, dat bedoeld is als keurmerk. Een school met kinderen en leraren
met diverse culturele achtergronden is een krachtbron en we moeten de kwaliteiten van die scholen beter onderkennen. Als VBS werken we met bepaalde criteria om scholen te beoordelen voor het verkrijgen van het diversiteitlabel. Ik ben
ook lid van de Raad van Advies van Stichting Kleurrijke Scholen. Ik vind dit een
mooi voorbeeld van een initiatief om ouders te interesseren voor scholen met
kleurrijke kinderen en leraren. Ik hoop dat ouders die hun kinderen naar ‘witte
scholen’ brengen zich af gaan vragen waarom ze de zogenaamde ‘zwarte school’
voorbij lopen en wellicht een kijkje gaan nemen op deze school.

Sabirul Islam

Tot slot wil ik vertellen over mijn bijzondere ontmoeting met Sabirul Islam. Hoewel zijn ouders hun hele leven lang werkloos waren, nam Sabirul op veertienjarige leeftijd het initiatief een bedrijfje te beginnen voor webdesign. Vanaf dat
moment kwam zijn leven in een stroomversnelling en ontdekten andere mensen
zijn talent. Ik vind het indrukwekkend dat Sabirul door te ondernemen niet alleen
zelf zijn kansen pakt, maar ook aan zijn omgeving laat zien dat het anders kan. Door actie te ondernemen zegt hij eigenlijk:
“Wacht niet tot anderen je talent zien, maar neem zelf het heft in handen.” Het boek van Sabirul Islam, The World at your feet,
is zeer de moeite waard om te lezen. Het heeft mij echt geïnspireerd en ik hoop dat deze conferentie u in dezelfde mate
inspireert.

“Een school met kinderen en leraren met diverse culturele
achtergronden is een krachtbron en we moeten de kwaliteiten van die
scholen beter onderkennen.”
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Welkomstwoord Mehmet Cerit, voorzitter Stichting Cosmicus
Wij zijn zeer verheugd dat u vandaag deze Onderwijsconferentie bijwoont.
Deze conferentie is de eerste van een serie conferenties waarin het Nederlandse onderwijssysteem en de arbeidsmarkt centraal staan met daarin de
positie van allochtonen. Het woord ‘allochtoon’, dat ooit bedoeld was om
gericht beleid te voeren, wordt tegenwoordig gebruikt om mensen een
identiteit op te dringen én om groepen mensen als ‘anders’ neer te zetten. Er
is echter niet één soort Nederlander, maar je hebt Nederlanders met diverse
achtergronden. We hebben echter bewust het woord ‘allochtoon’ in de titel
gebruikt om te chargeren, en om de discussie hierover op gang te brengen.
Ik zie hier geen zaal die is onderverdeeld in allochtonen en autochtonen,
maar een zaal met Nederlanders met diverse achtergronden met een gezamenlijk doel, namelijk een bijdrage leveren aan het Nederland van morgen,
waar onze kinderen en kleinkinderen later trots op zullen zijn.
Dat is ook de visie van Cosmicus: we streven ernaar wereldburgers te zijn
en een bijdrage te leveren aan Nederland. Toen Cosmicus in 1995 werd opgericht door Turks-Nederlandse hoogopgeleiden was het een studentenorganisatie. Nu, zeventien jaar later, heeft Cosmicus haar activiteiten uitgebreid
en is een landelijke onderwijs- en netwerkoganisatie geworden, waar Nederlanders van allerlei achtergronden deel van uitmaken.
De missie van Cosmicus voor 2025 en daarna is een bijdrage leveren aan
de realisatie van een nieuwe generatie die met liefde en warmte iedereen
ongeacht cultuur, religie of ras, met open armen tegemoet treedt. Het gaat
om het opvoeden en onderwijzen van de architecten van de toekomst die
bruggen tussen de culturen en harten van mensen kunnen bouwen, zodat
die op hun beurt weer een bijdrage kunnen leveren aan de harmonie in de
samenleving, en de kunst van het samenleven doorgeven aan de komende generaties. Voor onderzoekers en academici zien
wij hierin een belangrijke rol weggelegd, namelijk door te onderzoeken hoe het onderwijs hieraan kan bijdragen.
Vandaag zullen een aantal zeer waardevolle sprekers terug- én vooruitblikken op de situatie van Nederland, met de focus op
de positie van Nederlanders met diverse achtergronden hierin. Vandaag zullen we zoeken naar oplossingen voor de grote
uitdagingen waar ons onderwijssysteem en arbeidsmarkt voor staan, in het bijzonder de uitdaging van diversiteit. En daar
gaat deze conferentie over: hoe kan het onderwijs verbeterd worden, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt en zal bijdragen aan de toekomst van Nederland?
Vaak wordt de toenemende diversiteit als een bron van complexiteit en problemen ervaren, maar wij zijn van mening dat diversiteit in een globaliserende wereld een strategisch voordeel voor Nederland kan zijn als we de meerwaarde ervan weten
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te benutten. Het aandeel Nederlanders met diverse achtergronden groeit, zo ook hun belang voor de kenniseconomie.
Daarom is het essentieel dat zij zich als onderdeel van de samenleving zien, zich hier thuis voelen, en actief een bijdrage
willen leveren. Ik maak me grote zorgen als ik naar jongeren kijk die in Nederland geboren en getogen zijn, maar zich hier
niet thuis voelen. Ik ben van mening dat dit niet komt door het integratievraagstuk, maar doordat jongeren zich niet geaccepteerd voelen en daarom niet gemotiveerd zijn om onderdeel van de samenleving uit te maken. Hierin ligt een belangrijke opdracht voor de politiek, onderwijs, bedrijfsleven en samenleving. We moeten daarbij echter niet ontkennen dat een
gedeelte van de problemen ook aan de Nederlanders met diverse achtergronden zelf ligt.
Persoonlijk geloof ik dat Nederland, gezien haar geschiedenis, genoeg potentie en kracht heeft om de uitdagingen waarmee
zij te maken heeft tegemoet te treden. Hoewel om ons heen een somber beeld wordt geschetst van de economie en samenleving zie ik ook positieve ontwikkelingen. Nederland is het op één na rijkste land van Europa, we staan op nummer zeven
van de meest concurrerende landen van de wereld, Nederland staat op nummer vier in de lijst ‘meest gelukkige landen’, en
we hebben nog steeds een relatief lage werkloosheid. Laten we daar, niet een klein beetje, maar juist heel erg dankbaar voor
zijn, en trots op elkaar en op iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen. We hebben het samen gedaan, en zullen
het samen moeten doen.
Vanuit Cosmicus zijn wij continu op zoek naar antwoorden op deze vragen en uitdagingen:
•
We redeneren niet in termen van ‘problemen’, maar in termen van ‘kansen’;
•
We redeneren niet in termen van ‘verlies’, maar in termen van ‘winst’;
•
We redeneren niet in termen van ‘polarisering’, maar in termen van ‘verbinding’.
Ik dank jullie allen voor jullie aandacht. Ik heb er het volste vertrouwen in dat vandaag een leerrijke dag zal worden met
waardevolle bijdragen van wetenschappers, bestuurders en politici die onze blik op de toekomst van Nederland zullen
verruimen. Ik hoop jullie bij de volgende editie van de Onderwijsconferentie NL2025, in november 2012, weer welkom te
mogen heten.
Ik sluit af met een Chinese wijsheid:
•
Als je wil investeren voor één jaar, plant dan graan;
•
Als je wil investeren voor twintig jaar, plant dan een boom;
•
En wil je voor honderd jaar investeren, investeer dan in de mens.
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Bijdrage prof. dr. Paul Schnabel, directeur SCP

Nog geen onverdeeld succes – hoger onderwijs en allochtonen
Ik hoop met cijfertjes u te helpen om de discussie wat meer vorm te geven.
In aansluiting op de woorden van Mehmet Cerit wil ik allereerst aangeven
dat wij als SCP de afgelopen jaren in onze onderzoeken niet alleen aandacht besteed hebben aan de kant van het onderwijs en arbeidsmarktpositie, maar ook aan de discriminatiekant. Hierbij heb ik het dus over het
niet krijgen van kansen die je eigenlijk wel verdient gezien je opleiding en
ervaring. Uit onderzoeken blijkt dat dat toch nog wel een issue is, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in het rapport ‘Liever Mark, dan Mohammed’.

Positief en negatief

Ik wil in deze bijdrage echter vooral kijken naar de onderwijspositie van
autochtonen en allochtonen. Ik wil beginnen met te zeggen dat het aan de
ene kant goed gaat, maar dat er aan de andere kant ook een aantal dingen
zijn die zorgen met zich meebrengen, zoals het vroegtijdig schoolverlaten
zonder een startkwalificatie te hebben behaald. Dat is ook echt wel een
reëel probleem, maar het lijkt wel alsof alle aandacht zich steeds daarop
concentreert, zowel bij de autochtone als bij de allochtone jongeren, en
dat is toch ook weer niet terecht. Er zijn namelijk positieve ontwikkelingen
op dat gebied, zowel onder niet-westerse immigranten, als westerse, als
autochtone Nederlanders. Bij al deze groepen is een dalende tendens zichtbaar wat betreft het vroegtijdig schoolverlaten. Deze daling is het sterkst
onder allochtone jongeren en dat is een heel mooie ontwikkeling, omdat
iedereen langzamerhand weet dat de kans op succes in de samenleving, je
persoonlijke leven en je beroepsleven toch echt heel sterk afhangt van het
bezit van een startkwalificatie of voldoende diploma’s. Daarom is het belangrijk dat er goed beleid is dat ervoor zorgt dat zo min mogelijk mensen
vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Stapelen

Als we kijken naar mbo niveau 4 dan zien we juist bij allochtonen, maar ook wel bij autochtonen, een heel interessante ontwikkeling, namelijk dat inmiddels de helft doorstroomt naar het hbo. Ook dat verloopt in veel gevallen niet geheel zonder
problemen, maar het is toch een mooie ontwikkeling.
We zien met name bij allochtone jongeren dat die weg een heel belangrijke kans biedt om verder te komen, omdat ze vaker
beginnen op het vmbo, vervolgens naar het mbo gaan en vanuit daar doorstromen naar het hbo. Het is dus echt een stapelroute voor hen en het is mooi dat dat mogelijk is.
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Ik had niet de meest nieuwe cijfers op dit gebied (2006), maar ik wil u toch graag laten zien hoe dat nu werkt bij die tweede
generatie, dus bij degenen die gewoon in Nederland geboren zijn (tabel 1).
Onderwijs

T.

M.

S.

A.

Nl.

Havo/vwo (3)

21%

22%

29%

34%

45%

Hbo/WO instroom 2010

40%

39%

46%

51%

52%

Startkwalificatie (20-35 jr.) niet schoolgaand

46%

68%

57%

79%

81%

Tabel 1: Deelname onderwijs door tweede generatie allochtonen (2006)
Het gaat hier om leerlingen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse (bijna allemaal tweede generatie) en Nederlandse afkomst in het derde leerjaar van het havo/vwo. Het is zichtbaar dat die verschillen heel erg groot zijn, terwijl de
verschillen wat betreft de instroom in het hbo/WO veel kleiner zijn. De stapelweg (vmbo-mbo-hbo) zorgt daar dus voor.
Maar als je dan weer kijkt naar het percentage dat een startkwalificatie heeft behaald, zie je dat er weer grotere verschillen
zijn. Daar zitten natuurlijk ook mensen van de eerste generatie bij, maar hier zie je toch nog echt wel een achterstandssituatie die vrij substantieel is en waar je als samenleving wat aan zou moeten doen. Dat bedoel ik dus wanneer ik zeg dat het
niet allemaal een onverdeeld succes was. Kijkend echter alleen naar hoe de instroom in het hoger onderwijs eruit ziet, moet
ik zeggen dat ik het beeld echt heel hoopgevend en indrukwekkend vind. Hier is een echte groei waarneembaar, die ook
zichtbaar is in tabel 2.
Groep
Autochtonen
Turken
Marokkanen
Surinamers

Geslacht

1995

2009/2010

M

44%

55%

V

46%

61%

M

20%

41%

V

12%

50%

M

17%

40%

V

14%

54%

M

30%

52%

V

36%

63%

Tabel 2: Aandeel instromers hoger onderwijs t.o.v. totaal 18-20 jr.
Ook wat betreft de autochtonen is een groei naar het hoger onderwijs zichtbaar. Je ziet wel dat de meisjes het in alle gevallen beter doen en dat versterkt zich eigenlijk alleen maar in de loop van de tijd, maar je ziet ook wel de enorme ontwikkeling
als je kijkt naar de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse groep. Er is echt sprake van een enorme verbetering van de situatie.
Het totale beeld is positief en progressief.
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Belang van een goede opleiding

Hoe belangrijk een goede opleiding is, ziet u in tabel 3. Ik heb het nu even niet gesplitst naar allochtoon en autochtoon, maar
het is duidelijk dat de verschillen heel groot zijn als kijkend naar opleidingsniveau en de kans op werk.
Opleidingsniveau

Arbeidsparticipatie

Laag

47,2%

Middelbaar

70,9%

Hoog

83,5%

NL. totaal (15-64 jr.)

67,1% (M. 74,4%; V. 59,7%)

Tabel 3: Netto arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau (2010)

Anno nu

Hoe ziet het er nu uit? Ik heb even de laatste cijfers erbij gehaald wat betreft leerjaar 3 van het havo/vwo. Dan ziet u dat bijna
zestig procent van de autochtone jongeren op havo/vwo zat in 2009/2010 (tabel 4). Ook blijkt uit deze cijfers hoe belangrijk de verbinding vmbo-mbo-hbo is voor de doorstroom naar het hoger onderwijs, want als u deze percentages ziet en u
verbindt ze met de instroom in het hoger onderwijs, dan ziet u dat dat eigenlijk niet zou kunnen zonder die weg via het mbo.
Etniciteit

Deelname

NL

59%

Turken

23%

Marokkanen

23%

Surinamers

32%

Antillianen

30%

Tabel 4: Deelname havo/vwo 3 (2009/2010)
De verschillen tussen autochtoon en allochtoon worden wel kleiner, maar zijn toch nog steeds aanzienlijk. En wat ook nog
steeds een probleem is – en daarom zei ik een ‘niet onverdeeld succes’ – is dat het aan de ene kant wel goed gaat met de
instroom in het hoger onderwijs, maar dat er aan de andere kant een groot verschil is tussen het slaagpercentage van autochtonen en allochtonen zeven jaar na de start van een hbo- of universitaire opleiding (tabel 5). Hier hebben we nog niet
echt de oorzaak van ontdekt.
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Groep

HBO

WO

Autochtone vrouwen

78%

85%

Autochtone mannen

64%

71%

Allochtone vrouwen

61%

69%

Allochtone mannen

47%

58%

Tabel 5: Na 7 jaar geslaagd voor einddiploma (begonnen 2000)

Wat speelt daar nu eigenlijk?

Dat is niet helemaal helder, omdat allerlei factoren een rol spelen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn een te hoog ambitieniveau
of het niet kiezen vanuit interesse, maar op basis van statusniveau of inkomensverwachting. Hierin speelt de extrinsieke
motivatie dus een grote rol, waardoor de uitval uiteindelijk groter is. En deze grotere uitval heeft toch ook te maken met de
moeizame weg via het stapelen waardoor men vaak al wat ouder is voordat men aan de studie begint en dan is de kans dat
men de studie niet afmaakt wat groter. Dat zijn dingen die een rol spelen en die herkenbaar zijn, maar er is niet één absolute
factor die het verhaal echt vertelt. Andere factoren zijn: aanpassing aan het academische milieu, aan de wereld en de sociale
gewoonten van het universitaire en hbo-leven. Dat zijn dezelfde factoren die veertig/vijftig jaar geleden ook bij jongeren
uit de lagere sociale milieus speelden. Pas je er in? Voel je je er thuis? Raak je niet vervreemd van je familie en vrienden of de
plek waar je vandaan komt?

Afsluiting

Ik hoop u op deze manier in het kort een beter beeld te hebben gegeven, waarbij je aan de ene kant ziet dat er echt nog
wel wat zorgelijke aspecten (veel uitval, niet afmaken) zijn en tegelijkertijd een enorme ontwikkeling in de richting van het
hoger onderwijs met het mbo als een heel belangrijke opstap in die richting. In die zin denk ik dat we heel blij en trots mogen
zijn dat het gelukt is in de groepen zelf, maar ook in de gehele samenleving, om in ieder geval die ontwikkeling op gang te
brengen en het is duidelijk dat het een stijgende lijn is. Ik hoop dat dat ook zo zal blijven.
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Bijdrage prof. dr. Maurice Crul, hoogleraar Vrije Universiteit
Talentontwikkeling tweede en derde generatie
Een onderwijsagenda voor 2025

De erfgenamen van onze grote steden

In de vier grote steden is tweederde van de jongeren onder de vijftien jaar
van niet-Nederlandse afkomst. Het is deze generatie die rond 2025 haar
studie zal afronden. Zij zijn de erfgenamen van onze grote steden. Steden
die nú het aanwezige talent uit deze groepen benutten, zullen ook in de toekomst internationaal kunnen concurreren. Hoe kunnen we het aanwezige
talent het beste aanboren? Om deze vraag te beantwoorden vergelijk ik
de opbrengst van het Nederlandse onderwijssysteem met dat van andere
Europese landen. In welk land presteren jongeren van de tweede en derde
generatie het best?

Het glas is half vol of half leeg

Het eerste grote Europese onderzoek naar de tweede generatie (TIES) laat
zien dat Nederland qua opbrengst van het onderwijs in de middenmoot
scoort. Nederland kent relatief veel voortijdige schoolverlaters onder de
tweede generatie, maar een even zo grote groep stroomt door naar het
hoger onderwijs. Deze polarisatie van uitkomsten binnen dezelfde groep
is internationaal ongeëvenaard. Hoe is dat te verklaren? Driekwart van de
tweede generatie jongeren gaat via het vmbo naar het mbo. Diegenen die
zonder het behalen van het mbo-diploma uitvallen hebben geen startkwalificatie en zijn dan officieel vroegtijdige schoolverlaters. Maar het mbo kan
tevens dienen als springplank naar het hbo. Deze groep behoort daarmee
meteen tot de succesvolle groep van hoger onderwijs studenten. Kijkend
naar de onderwijsresultaten in Nederland is de discussie dan ook vaak of het
glas half vol is of half leeg.

In welk onderwijssysteem wordt het aanwezige talent onder de tweede generatie het beste benut?

Europa kunnen we zien als een natuurlijk laboratorium, waarin de opbrengsten van verschillende onderwijssystemen kunnen worden vergeleken. Arbeidsmigranten vestigden zich in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in verschillende Europese landen. Hun in Europa geboren kinderen doorlopen met wisselend succes de zeer sterk verschillend vormgegeven nationale schoolsystemen. Dit biedt ons de mogelijkheid om de karakteristieken die de beste voorwaarden bieden
voor succes in die verschillende schoolsystemen te identificeren. De meest geschikte groep om deze vergelijking te maken
wordt gevormd door Turkse tweede generatie jongeren van laagopgeleide ouders. Een vergelijking met zes andere Europese landen (Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Zwitserland) legt een aantal invloedrijke Nederlandse
schoolsysteemfactoren bloot.
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Vroege start en late selectie

In een aantal Europese landen bereiken twee keer zoveel Turkse tweede generatie jongeren academische vooropleidingen
(zoals havo en vwo) als in Nederland. Dat zet onze tweede generatie meteen op een gigantische achterstand. Kenmerkend
voor die landen is een vroege start (twee- tot driejarige leeftijd) van het onderwijs en een late selectie (vijftien tot zestien
jaar). Die combinatie van factoren geeft de tweede generatie jongeren de kans om hun aanvankelijke (taal)achterstand
in te halen. Ook het beroemde PISA-onderzoek laat de positieve effecten van een vroege start en een late selectie op de
schoolprestaties van allochtone jongeren zien. De late start (vier jaar) en de vroege selectie (twaalf jaar) in Nederland zorgen
ervoor dat driekwart van de allochtone jongeren terecht komt op het mbo. Daarmee vervult het mbo een sleutelrol in ons
onderwijssysteem.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

De hoge schooluitval in Nederland wordt voornamelijk veroorzaakt door de extreem hoge uitval in mbo-1. Ook hier biedt de
internationale vergelijking interessante inzichten. De wijze waarop in Nederland juist de zwakste groep leerlingen (de vmbobasis leerlingen) door het onderwijssysteem wordt geleid is uniek in Europa. We halen hen in de meest kwetsbare leeftijd,
met zestien jaar en dus midden in hun puberteit, uit hun beschermde middelbare schoolomgeving en plaatsen hen dan
voor één of twee jaar op de veel grotere onderwijsinstellingen van het mbo-1 waar er relatief weinig controle op hen is. We
houden tegelijkertijd, merkwaardig genoeg, onze best presterende leerlingen wèl tot hun achttiende jaar in de beschermde
middelbare schoolomgeving. In Zweden, België en Frankrijk blijven de jongeren die lagere vormen van beroepsonderwijs
volgen gewoon tot hun achttiende op de middelbare school. De Duitstalige landen kiezen ervoor om deze jongeren, net
zoals in Nederland, heel vroeg (vijftien of zestien jaar) van de middelbare school weg te halen, maar daar vervolgen zij hun
onderwijsloopbaan in de uiterst gestructureerde omgeving van leerwerkplaatsen in bedrijven. De in Nederland gekozen
oplossing is uniek in Europa en helaas één van de slechtst functionerende oplossingen.

Het mbo als springplank naar het hbo

Al even uniek in Europa is hoe in Nederland het middelbaar beroepsonderwijs fungeert als springplank naar het hbo. Nergens in Europa bereiken zoveel Turkse tweede generatie leerlingen het hoger onderwijs via het beroepsonderwijs. Bijna de
helft van de allochtone studenten op het hbo komt via het mbo het hoger onderwijs binnen. Dit is twee keer zoveel als onder
autochtone studenten. Hiermee wordt het probleem van de vroege selectie in Nederland voor een deel “gerepareerd”. Dat is
een belangrijk positief aspect van het Nederlandse onderwijssysteem: het zogenaamde stapelen is een typisch Nederlands
verschijnsel. Er zit echter ook een keerzijde aan het stapelen. Een zestienjarige havoleerling moet namelijk nog maar één jaar
naar school om daarna door te stromen naar het hbo. Een zestienjarige vmbo-t-leerling moet echter nog vier jaar studeren
om via het mbo door te mogen naar het hbo. Kortom, het stapelen kost drie extra studiejaren en veel overheidsgeld. De
veel langere mbo-opleiding leidt gezien de hogere uitval slechter op voor het hbo dan de havo. Een merkwaardige situatie.

Onderwijsagenda voor 2025

De internationale vergelijking legt typische kenmerken van ons onderwijssysteem bloot waarover wij nog nauwelijks
nadenken. Voor een onderwijsagenda voor 2025 is het de uitdaging om de goede eigenschappen van ons systeem verder
te versterken en de slechte juist aan te pakken. Ik pleit daarom tegelijkertijd vóór de versterking van de beroepskolom (in de
vorm van de versterking van de vakschool) voor de meest zwakke leerlingen, maar ook vóór de versterking van de kansen
om succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs via de middelbare school of het mbo.
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Bijdrage Niek Jan van Kesteren, directeur VNO-NCW

Het belang van het samenspel tussen onderwijs, bedrijfsleven
en innovatie en de arbeidsmarkt in Nederland in 2025
Het Nederland van toen en nu

Het jaar 2025 klinkt ver weg. Het is ook ver weg, maar tegelijkertijd ook niet.
Dertien jaar geleden was Nederland anders dan nu. Dat was in de tijd van
het populisme en de verandering in de politiek. Die verandering had alles te
maken met hoe wij omgaan met immigratie en integratie. De val van het kabinet symboliseert de spanning waar Nederland in verkeert. Het is moeilijk
een kabinet te vormen dat stabiel is en dat kan werken aan een toekomstig
beleid. Die instabiliteit vindt zijn oorsprong in de moeizame manier waarop
wij in Nederland omgaan met internationale aspecten. Hier maakt het
be-drijfsleven zich grote zorgen over. Wij zien namelijk een ontwikkeling in
Nederland die zeer sterk naar binnen is gekeerd en die zijn politieke vertaling vindt in populistische stellingaannames die ons een zeer instabiel
klimaat hebben gebracht. Nederland verdient zijn geld in het buitenland
en moet het hebben van goede internationale verhoudingen. Wanneer we
kijken naar de binnenlandse situatie, dan zie je dat Nederlandse ondernemers sterke voorstanders zijn van een model waarin de diverse bevolkingsgroepen met elkaar samenleven en -werken. Helaas zijn wij daar behoorlijk ver van verwijderd geraakt. Dit is een zorg die wij hebben. Ik hoop dat
de toekomst ons op een pad brengt van internationaler en verdraagzamer
denken.

Krapte op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt weerspiegelt het type samenleving. Nederland heeft verzuimd om het talent dat in Nederland bestaat goed te benutten. Op het
eerste gezicht is er een verwachte schaarste: een krapte op de arbeidsmarkt.
Naar mijn mening is dit een beetje een mantra geworden waar we doorheen
moeten kijken. We gaan er namelijk heel makkelijk van uit dat we heel veel mensen te kort zullen komen in de aankomende
jaren. Misschien moeten we hier wat kanttekeningen bij plaatsen. In de eerste plaats is het een feit dat we door de vergrijzing worden gedwongen om langer te gaan werken, waardoor mensen langer in het arbeidsmarktproces blijven. Ten tweede,
gaan de verhalen over de krapte op de arbeidsmarkt uit van groei van de economie. Dat deze groei niet vanzelfsprekend is,
hebben wij sinds een jaar of drie ondervonden. We kunnen niet heel optimistisch zijn over de economische groei voor de
aankomende jaren. Er zal meer werkloosheid zijn dan dat we eerst aannamen. Ten derde, denk ik dat we veel zullen beleven
op het gebied van vertrek van mensen uit Spanje en Portugal naar landen als Duitsland en Nederland om hier te komen
werken. Het lijkt mij verstandig om onze arbeidsperspectieven, onze verwachtingen, genuanceerder te formuleren.
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Verspilling van talent

In mijn ogen is werken de beste voorwaarde voor integratie. Voor mensen die aan het werk willen blijft de beroepskeuze
essentieel. Ik vind dat we heel veel talent verspillen door verkeerde keuzes. Vanuit mijn optiek moeten die keuzes vooral economisch worden bepaald. Wij hebben te weinig focus op wat economisch belangrijk is en wellicht dat we te veel keuzevrijheid geven aan mensen wat betreft studie. Het is belangrijk dat mensen zich goed oriënteren op de vraag waar zij hun
brood mee kunnen verdienen en zich aanpassen aan de economische cultuur in Nederland. Ik ben een voorstander van
een maatschappij waarin iedereen de kansen krijgt die hij verdient en die ook pakt en ik vind dat ondernemingen daar een
belangrijke rol in moeten spelen.

Hoop

Ik hoop dat de samenleving zich positiever gaat ontwikkelen dan in de afgelopen tien jaar en dat de integratie beter op gang
komt en tot meer successen zal leiden. Tot slot zie ik graag dat onze arbeidsmarkt in 2025 een afspiegeling zal zijn van een
maatschappij waarin tolerantie en verdraagzaamheid voorop staan.
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Panel I: Onderwijs
Drs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad
De PO-Raad hecht erg aan het eerder beginnen met het onderwijzen van kinderen. Hiermee
bedoel ik dat je kinderen vanaf 2,5/3 jaar probeert in een leerrijke omgeving mee te nemen
die aansluit op het primair onderwijs. Die vroege educatie is belangrijk omdat de hersenontwikkeling vooral plaatsvindt tot zes jaar. In Nederland realiseren we ons dat echter niet altijd.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat we het onderwijs samen met de ouders vormgeven. Kinderen zijn circa 4000 uur per jaar wakker. Hiervan zijn ze circa duizend uur op school. Er blijft
dan 3000 uur over waarin het belangrijk is dat zij verder gestimuleerd worden om te leren.
Wat betreft het sociaal kapitaal is het essentieel dat wij de ouders als partners betrekken bij
de pedagogische situatie en dat we ouders wegwijs maken in wat goed onderwijs hun kind
allemaal te bieden heeft. Dat samenwerken met ouders geldt trouwens niet alleen voor het
onderwijs, maar ook in de sport, cultuur en jeugdzorg is samenwerking belangrijk. Deze zaken moeten niet allemaal op het bord van het onderwijs terecht komen. Het essentiële aan
partnerschap is – en dan refereer ik weer aan die 4000 uur – dat we dat integraler aanpakken.
Daarnaast is partnerschap met het voortgezet onderwijs belangrijk en daar werken wij gelukkig steeds intensiever aan. Een doorgaande leerlijn van PO naar VO is noodzakelijk om
kinderen niet tussen het PO en VO kwijt te raken – wat nu helaas nog teveel gebeurt. Laten
we ervoor zorgen dat we kinderen in het PO het maximale meegeven zodat ze goed hun weg kunnen vinden in het VO. Voor
dit alles is het noodzakelijk dat wij beschikken over leerkrachten, een schoolleiding en schoolbesturen die er maximaal in
geprofessionaliseerd zijn, zodat we het verschil kunnen maken.

Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad
Een van de grootste uitdagingen waar we in het VO voor staan is eigenlijk die enorme druk
van ouders richting havo/vwo. Hoe vinden wij een balans tussen enerzijds wat de samenleving/de BV Nederland en wat het individu nodig heeft? Als het gaat om de beroepskeuze,
moet je in het onderwijs inderdaad misschien meer aandacht schenken aan het feit dat je er
straks je geld mee moet verdienen. Nadat ik van de HBS afkwam, moest ik ook een beroep
kiezen. Ik ging dus langs mijn decaan – tegenwoordig heb je loopbaanbegeleiding dat denk
ik veel beter is – met mijn rapport en die keek ernaar en zei: “Voor biologie heb je een 8, nou
volgens mij moet je dat maar gaan studeren.” Zo ging het toen ongeveer, maar nu niet meer.
Maar dat blijft denk ik wel een van de grootste uitdagingen. Je merkt in de praktijk dat die
balans tussen individuele ontplooiing en wat de samenleving nodig heeft niet eenvoudig te
vinden is. Eeen tweede punt: wij zijn als VO-sector druk bezig met de herpositionering van
het vmbo-tl. Dat is eigenlijk het grootste succes binnen het vmbo en vooral voor allochtonen de opstap naar het hoger onderwijs via het mbo. Maar als we de schijnwerpers meer op
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vmbo-tl gaan richten, dan weten we dat vmbo-basis en –kader onder druk zullen komen en zullen krimpen, terwijl laaggeschoolde krachten ook nodig zijn. In die zin blijft het zoeken naar de juiste balans en dat valt nog niet mee.

Drs. Jos Leenhouts, bestuurslid MBO Raad,
tevens voorzitter ROC Mondriaan
Landelijk gezien hebben we in het mbo 72 procent autochtonen en 21 procent allochtonen.
Hier in Den Haag is 52 procent autochtoon en 48 procent allochtoon. Die verhoudingen zijn
dus totaal anders dan het landelijke. Van die leerlingen zit landelijk ongeveer zestig procent
op niveau 4 en tien procent op niveau 1. Dat is bij ons op het ROC niet anders. Van onze leerlingen woont 37,4 procent in een probleemcumulatiegebied; landelijk is dat twintig procent.
Ik denk dat wonen in een gebied met een lagere sociaaleconomische status een grote invloed
heeft op het schoolsucces van kinderen, veel meer dan het feit of ze wel of geen migrantenkinderen zijn. Ik heb gekeken naar de problemen van onze leerlingen en wat de patronen zijn
van voortijdig schoolverlaten. Gaan de allochtone leerlingen eerder van school af dan de autochtonen? Dat is niet het geval! Wel leerlingen die uit een probleemcumulatiegebied komen.
Het maakt dus niet of je rood, wit of groen bent.
Een paar jaar geleden heeft Motivaction een onderzoek gedaan naar generaties jongeren en
hun motivatie drivers: hun basic gevoel van ‘waar doe ik het voor?’. Het was een prachtig document, maar het ging helaas alleen maar over de Nederlandse generaties. Wij hebben contact opgenomen met de schrijver
van het boek en hem erop geattendeerd dat er niets in staat over allochtonen en wat bijvoorbeeld de verschillen zijn tussen
kinderen van vluchtelingen en kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Daar wilden we meer van weten en daarom
hebben we er onderzoek naar gedaan. We hebben verschillende groepen onderzocht, namelijk Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. Voor mij was de meest interessante opbrengst van het onderzoek dat de individuele uitspraken van
de Marokkanen, Turken, Surinamers en Anitillianen hetzelfde waren op de vraag: ‘Wat heb je nodig voor succes?’ Allen gaven
het volgende als antwoord: “Ik wil dat mijn leraar mij kent, weet hoe ik ervoor sta, mij aanspreekt, en samen met mij kijkt hoe
ik mijn doelen kan bereiken”. Deze verschillende groepen gedragen zich in de school heel verschillend van elkaar, maar de
uitspraken van de individuen waren dus hetzelfde. Ik denk dat het essentieel is dat leraren zich meer professionaliseren en
dat ze leerlingen niet als groep aanspreken, maar als individu. Als dat wel gebeurt, gaan leerlingen zich ook als groep gedragen en verlaten ze gezamenlijk de school.
Tot slot wil ik nog een heel ander interessant punt vermelden. Van onze niveau 4-leerlingen stroomt zestig procent door naar
het hbo en het rendement van de mbo-leerlingen in het vijfde leerjaar is hoger dan het rendement van de havisten. Daar
zitten een heleboel allochtonen bij. Het is denk ik van belang te weten dat er nu wetgeving op stapel ligt waarbij de mbo
4-opleidingen verkort worden tot drie jaar. Het heeft alles te maken met het intensiveren van onderwijs – niet inkorten dus
– waardoor de opleidingen korter duren en aantrekkelijkere leerroutes worden.
37

Drs. Ad de Graaf, directeur HBO-raad
Prinses Maxima zei een paar jaar geleden iets wat velen niet op prijs hebben gesteld, namelijk: ‘dé Nederlander bestaat niet’. Ik durf de stelling onder uw aandacht te brengen dat dé allochtone student en leerling ook niet bestaat. Je moet enorm uitkijken met het spreken over
dé allochtone student of leerling, alsof dat één pot nat is. Dat is namelijk helemaal niet waar.
Er zijn steeds meer allochtone studenten in het hbo: inmiddels 25 procent van het totale
aantal ingeschrevenen (tien jaar geleden was dat nog vijftien procent). In het eerste jaar zie
je niet méér uitval dan onder autochtone studenten, maar na een paar jaar zie je dat wel.
Ik wil graag twee voorbeelden met jullie delen. Tijdens een studentenonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam werd gevraagd naar de herkomst van de studenten. Vanuit de studenten kwam echter naar voren dat ze die vraag helemaal niet in de enquête wilden hebben.
Ze wilden niet beoordeeld worden op het feit dat ze allochtoon of autochtoon zijn, maar op
de prestaties die ze leveren en op de persoon die ze zijn. Dat is in feite een vervolgstap in het
integratieproces van nieuwe Nederlanders en het Nederlandse schoolsysteem.
Als tweede voorbeeld wil ik graag een dichotomie maken tussen enerzijds de succesvolle allochtone student en aan de
andere kant studenten met enorme taalachterstanden. Wij hebben destijds de taaltoets bij de pabo geïntroduceerd. Dat
was voor een aantal allochtone studenten een groot probleem. Wij hebben gezien dat er allochtone studenten zijn die naast
hun taalsituatie nog veel andere dingen aan hun hoofd hebben en dat zij niet eens de tíjd hebben om te studeren, terwijl
er bijvoorbeeld ook Iraniërs zijn die vanuit een ander milieu en sociaal-culturele achtergrond komen die dat probleem niet
hebben. Ik vind dat we langzamerhand naar een systeem moeten gaan waarbij we het onderscheid tussen allochtonen en
autochtonen gaan nuanceren en relativeren. Tegelijkertijd moet je het ook niet helemaal wegdoen, want dat zou onrecht
doen aan het feit dat er taal- en inkomensachterstanden zijn.
Als we toch naar een verkiezingsprogramma toe moeten – en ik heb begrepen dat het sociaal leenstelsel zal worden ingevoerd in het hoger onderwijs – dan hoop ik wel dat de aanvullende beurs blijft bestaan. Want voor studenten vanuit een
lagere sociaaleconomische situatie is het wel degelijk een barrière om te studeren als ze alles moeten lenen. Daarnaast hoop
ik dat Marja van Bijsterveldt doorgaat met haar beleid om steviger in te zetten op taal en rekenen in het VO. Dat zijn wel hele
wezenlijke stappen voor een succesvolle loopbaan in het middelbaar onderwijs, maar ook in het hoger onderwijs.

38

39

Panel II: Politiek
Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn, voorzitter
VVD-partijcommissie Onderwijs
Ik kijk vooral vanuit het wetenschappelijke onderwijs naar de problematiek. Vandaag waren er
een aantal zaken die mij opvielen. Als je bij onze opleiding geneeskunde aan de Universiteit
Leiden - maar waarschijnlijk ook universiteit breed - selecteert op de allerbeste studenten,
de top één procent, dan krijg je een groep waarin vrouwelijke allochtone studenten zwaar
oververtegenwoordigd zijn. Zij doen het bij ons het allerbeste, zij zijn het meest dynamisch en
ambitieus en spreken beter Nederlands dan veel autochtonen. We hebben het natuurlijk over
een hele kleine groep, maar dat wil ik wel even gezegd hebben. Daarnaast wil ik, op verzoek
van de dagvoorzitter, ingaan op een aantal punten die vanmorgen zijn besproken.

Voor- en vroegschoolse opvang

Er is in het onderwijs nog steeds veel uitval van niet-westerse allochtonen. Ik ben het ermee
eens dat als je voor- en vroegschoolse educatie verplicht stelt voor kinderen met een achterstand, je een groot deel van de schooluitval kunt voorkomen. Dan heb ik het niet over allochtoon of autochtoon, maar over achterstanden in taal en rekenen.

Internationalisering

Internationalisering is in het hoger onderwijs vandaag de dag het allerbelangrijkste thema. Dan hebben we het over drie
dingen, namelijk mobiliteit (buitenlandse ervaring), de inhoud van curricula van PO tot en met WO, en over diverse talen.
Europees gezien, beginnen wij in Nederland samen met België als laatste met vroeg vreemde talenonderwijs, namelijk in
groep 7. Dat is een gemiste kans. Zowel sociaal-cultureel als economisch brengen wij onszelf veel schade toe door niet te
internationaliseren.

Professionalisering en diversiteit leerkrachten

Leraren in het wetenschappelijke onderwijs zijn niet geprofessionaliseerd. Toen ik een opleiding van vijftien jaar achter de
rug had tot specialist neuropatholoog en ging werken, zei mijn direct leidinggevende op mijn eerste werkdag: “Vanmiddag
om 16.00 uur moet je college geven voor een zaal met 700 studenten”. Dat was de briefing en tevens ook mijn opleiding tot
leraar. Daarom pleit ik sterk voor een lerarenregister en een leven lang leren in het hbo en WO. Als medisch specialist zit ik
wel in een dergelijk register. Het heeft dertig jaar geduurd voordat het er bij medisch specialisten was. Op de website hou ik
mijn eigen bij- en nascholing bij. Vanuit de gedachte dat ‘een slechte leraar evenveel schade kan aanrichten als een slechte
dokter’ vind ik het onbegrijpelijk dat we niet allang een register hebben van bij- en nascholing van docenten in het hoger
onderwijs. Gelukkig worden er nu dankzij de lerarencoöperatie in het PO en VO wel stappen gezet voor zo’n register.
Daarnaast vind ik diversiteit in het docententeam erg belangrijk. Het wervingsbeleid voor allochtone studenten voor de
pabo vind ik dan ook heel goed. In het PO en VO is minder dan vier procent van de docenten allochtoon. Dat is een veel
kleiner percentage dan de leerlingen daar. Niet alleen vanwege hun rolmodelschap, maar ook vanwege het contact met de
leerlingen, de herkenning van hun culturaliteit en contact met de ouders.
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Kernvakken

Tot slot, vind ik taal en rekenen erg belangrijk, maar ik moet erbij zeggen dat taal en rekenen niet alles zijn. Het gaat zowel
om het kennen als het kunnen. Als ik Nederlandse studenten met internationale studenten vergelijk merk ik dat Nederlandse studenten vaak wat minder kennen, maar dat ze het veel beter doen als het gaat om communiceren, teamwork en
presenteren. Laten we daarom het palet van vaardigheden en competenties niet overboord gooien. In Nederland kennen
we meestal wat minder, maar kunnen we wel veel.

Ingrid van Engelshoven, D66-wethouder Onderwijs Den Haag
Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Het is een stad die het internationale
karakter van de stad hoog in het vaandel heeft en dat profiel verder wil uitbouwen. Dan is
natuurlijk internationalisering van je onderwijs erg belangrijk. Wij willen een behoorlijk aanbod aan internationale scholen en aandacht voor tweetaligheid in het regulier onderwijs. Dat
gaat voor een deel goed, maar er kan nog wel een tandje bij.

Tweetalig onderwijs

Tegelijkertijd merk ik dat we op bepaalde terreinen vastlopen in bestaande regelgeving. Ik
heb bij deze minister een warm pleidooi gehouden voor tweetalig basisonderwijs. In Den
Haag zijn er steeds meer gezinnen die na een tijdje elders in de wereld gaan wonen en daarna
weer terugkomen of die er voor willen kiezen hun kind tweetalig op te voeden. Op dit moment kan dat nog niet. Je mag volgens de wet geen tweetalig basisonderwijs aanbieden. Ik
heb ook nog geen toestemming gekregen om daarmee een pilot te doen. De nieuwe eisen
voor het mbo-examen stellen dat alle leerlingen op mbo 4-niveau getoetst moeten worden
op Nederlands. Dat is heel ingewikkeld als je een Engelstalige opleiding hebt gedaan. Bovendien, waarom zou je dat doen moeten doen als je eigenlijk niet van plan bent om in Nederland
te blijven? Daarom hebben we gelukkig in Den Haag ook internationale mbo-opleidingen en
-stromingen. In die zin zou meer flexibiliteit in de regelgeving wenselijk zijn.

Kwaliteit van het onderwijs

Demografisch gaat het goed met Den Haag. We blijven groeien. Naast vergrijzing houden wij gelukkig ook vergroening. We
blijven een behoorlijk arbeidsmarktpotentieel hebben, maar met name in Den Haag en Rotterdam is er een grote vraag naar
hoger opgeleiden. We hebben eigenlijk een te laag opgeleide beroepsbevolking. Daarom moeten we ook in deze moeilijke
tijden behoorlijk investeren in onderwijs; dat is de toekomst van de Haagse economie. Waar het gaat om de kwaliteit van het
onderwijs moet je goed investeren in de kwaliteit van de leraar. De kwaliteit op school is vooral de kwaliteit voor de klas, dus
dat degene voor de klas goed opgeleid is en in staat is goed om te gaan met diversiteit. Dan kun je ook meer autonomie aan
de docent geven. Ik ben daar een warm voorstander van, maar ook van het lerarenregister. Dat is in mijn ogen een goede
stimulans voor docenten om zich te blijven bijscholen en te blijven werken aan hun bekwaamheid en bevoegdheid.
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Vroegschoolse educatie

Het is ontzettend van belang om te voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. In Den Haag
hebben we in de voorschoolse educatie inmiddels voldoende capaciteit ontwikkeld. Daar is de afgelopen jaren behoorlijk
veel in geïnvesteerd. Er gaan steeds meer kinderen naar vroegschoolse educatie. Er moet echter nog een grote slag worden
gemaakt in de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Daar heeft de minister geld voor uitgetrokken zodat je werkelijk wat
aan die achterstanden kan doen.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

We moeten meer investeren in de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat begint op de basisschool in het
goed geven van beroepskeuzevoorlichting en bij het meenemen van ouders in het maken van goede keuzes. Het is nog
steeds zo dat ouders heel bepalend zijn voor de keuze die kinderen maken als het gaat om vervolgopleiding en beroepskeuze. Wat betreft schooluitval is het niet dat kinderen iets niet kunnen, maar dat ze terechtkomen op een plek die niet bij
hen past. Door druk van familie en omgeving kiest men voor het beroep waar thuis een positief beeld van is wat betreft arbeidsmarktperspectief, terwijl dat soms helemaal niet zo is. Er wordt vaak gekozen voor administratieve opleidingen, terwijl
er enorme vraag is naar techniek. Daar heerst nog vaak het beeld van vuilehandenberoepen. Als je echter tegenwoordig
kijkt in de installatietechniek zit men heel vaak achter de computer. Ik vind dat we met elkaar veel meer zouden moeten
investeren in het meenemen van ouders in dat perspectief en in de beroepskeuze. Ik zie met name dat de kinderen van de
eerste generatie hoger opgeleid worden. Die komen in een wereld terecht die hun ouders niet kennen. Je moet zorgen dat
de ouders die wereld begrijpen. Recent heb ik met de steun van de gemeente ook een project begeleid waarin mbo’ers stap
voor stap worden meegenomen in de richting van het hbo. Dat is nodig om de studenten te laten ruiken aan die wereld. We
moeten veel meer aandacht hebben voor dat soort overgangen en het meenemen van jongeren en hun ouders in die keuze.

Jack Biskop, Tweede Kamerlid CDA
De dagvoorzitter vraagt zich af of we het in 2025 nog steeds zullen hebben over studenten van
niet-westerse allochtone afkomst in het onderwijs. Hoewel ik een heel optimistisch mens ben,
moet ik hem teleurstellen. Ik durf er best een fles op te zetten dan wij ook in 2025 nog met elkaar
spreken over de positie van jongeren met een niet-westerse afkomst in het onderwijs. Dat is op
zichzelf niet eens zo erg, hoewel het wel de moeite waard is om het in de gaten te houden. Als ik
de heer Bruijn hoor zeggen dat zijn beste studenten vrouwelijke studenten zijn van allochtone
afkomst dan voegt hij dat laatste er nog extra aan toe om dat nog eens te benadrukken. Dat zal
hij niet alleen vandaag doen, maar dat zal hij voorlopig nog enige tijd blijven doen. Het geeft
overigens wel een probleem aan. Niet-westerse allochtonen zullen heel hard moeten werken om
op z’n minst een beetje aansluiting te blijven houden.
Maar als het gaat om kenmerkende aspecten van het onderwijs, ook in 2025, dan zal het aspect
niet-westerse allochtonen daar ook een rol in spelen. En hoe weet ik dat zo zeker? Dat weet ik zo
zeker omdat het al eerder is gebeurd. Als we bijvoorbeeld kijken naar een groep die al veel langer
in ons land is, de Molukkers, dan zie je dat de eerste generatie het best lastig had op school. Met
de tweede generatie ging het een heel stuk beter. En dan zou je bijna zeggen: “Dat is dan mooi
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een reden om niets meer te doen.” Nou, dat is een heel slechte redenering. De constatering dat er heel veel vrouwelijke studenten van allochtone afkomst medicijnen studeren is geen reden om geen aandacht meer aan die groep te besteden, want
wat zien we nu bij de derde generatie Molukkers? Die doen het een stuk minder dan de tweede generatie. Dus nietsdoen is
geen optie. Wat moet je dan wel doen? Daar zijn al een aantal hele verstandige dingen over gezegd.

Ontwikkeling

Ik wil er een paar nog even noemen, want de peuter-kleuter-toets kwam net even voorbij. Ik zal niet zeggen dat ik daar
mordicus tegen ben, maar ik wil wel een waarschuwende vinger heffen daarbij. Ik denk dat overal waar geconstateerd wordt
dat er een achterstand is, er iets gedaan moet worden. Ik heb zelf als psycholoog jarenlang op een IOBK gewerkt; dat is een
afkorting voor ‘In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters’. En wat je zag bij die kleuters is dat ze soms hele gekke ontwikkelingssprongen maakten. Dan kon je op de ene dag constateren dat ze een geweldige achterstand hadden en anderhalve maand
later hadden ze die ineens weer een stuk ingelopen. Die geleidelijke ontwikkeling dat is schijn, die ontwikkeling gaat schoksgewijs.

Positie leerkrachten

Er werd ook nog gezegd dat er sinds Dijsselbloem geen stap meer is gezet. Nou is Dijsselbloem niet van mijn partij, maar het
rapport Dijsselbloem was helemaal zo verkeerd niet en er zijn wel een paar stappen gezet. Om er eens eentje te noemen:
leraren zijn veel beter in positie gebracht. We hebben nu in het middelbaar beroepsonderwijs al het professioneel statuut
waarbij een leraar in een veel betere positie is dan zijn leidinggevende en zijn bestuur om datgene te doen wat de leraar
hoort te doen. De leraar gaat over hoe dat hij les geeft. Wij hier in Den Haag moeten daar veel verder van afblijven. En ik hoop
dat het ons nog gegeven is in de komende maanden of in de komende kamerperiode heel snel het professionele statuut ook
in het PO en VO in te voeren.

Goede docenten

U kunt een heleboel onderwijskundige rapporten opvragen, maar het eerste wat in het oog springt is: wat werkt nu echt als
het gaat om goed onderwijs? Dat zijn goede docenten. Dit kabinet heeft ervoor gekozen 150 miljoen structureel te investeren in de opleiding en bijscholing van leraren. Het lerarenregister is gekomen en is ook hartstikke goed gekoppeld aan een
leven lang leren. En wil je in zo’n register? Dan moet je je bijscholen. Daarnaast is het belangrijk dat er meer docenten van
allochtone afkomst komen en het liefst ook nog mannelijk, zodat we ook qua geslacht meer diversiteit hebben. Maar ook de
rol van ouders is erg belangrijk en gelukkig heeft minister Van Bijsterveldt dat pasgeleden ook onder de aandacht gebracht.

Positief

Alles bij elkaar ben ik positief gestemd: ik verwacht dat het steeds beter zal gaan met mensen die een andere culturele
achtergrond hebben. Ik ga ervan uit dat heel veel mensen die met een andere culturele bagage in Nederland gekomen zijn,
die culturele bagage ook mee blijven nemen. Dat maakt ons land alleen maar rijker, maar dat is geen reden om niets te doen
aan die dingen waar we het net met elkaar over hadden. En dan sluit ik af met waarmee ik begonnen ben: ik ben een heel
positief gestemd mens en ik ben ervan overtuigd dat wij met z’n allen dat onderwijs beter kunnen maken, dat we dat echt
met z’n allen kunnen doen. Dank u wel.
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Afsluiting en synthese door prof. dr. Ton Notten, bestuurslid Cosmicus
Een synthese maken van zo’n brede, uitdagende conferentie is lastig. Ik heb
een viertal punten opgeschreven waarvan ik denk dat we daarmee de brug
kunnen slaan naar de volgende bijeenkomst.

Punt 0: investeringen in onderwijs

Ik heb steeds gedacht dat ‘2025’ in de titel van deze conferentie te maken
heeft met de ambitie van het kabinet-Rutte om Nederland in 2025 te laten
doordringen tot de top-5 der kenniseconomieën. Ik ben echter sceptisch
genoeg om reeds nu te zeggen dat als we die doelstelling willen behalen er
een nieuw Regeerakkoord geschreven moet worden. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; de 34 rijkste landen
ter wereld) heeft een heel bescheiden norm gesteld voor de investeringen
van haar leden in het onderwijs: 6,2 procent van het Bruto Binnenlands
Product (bbp). Nederland zit echter op 5,51. Als je verder kijkt naar de bezuinigingen in de periode 1985 – 2004 zie je dat er 54 procent bezuinigd is
op het wetenschappelijk onderwijs en 11,3 procent op het hbo. De gevolgen van de bezuinigingen van het inmiddels demissionaire kabinet zijn
nog niet bekend.
Ook als je kijkt naar de aanvullingen door het bedrijfsleven op dat percentage van het bbp kom je niet aan die 6,2 procent. Een tijdje geleden was
er een discussie tussen twee geleerden – ik zal hun namen niet noemen –
over de vraag of het bedrijfsleven nu nul procent extra had geïnvesteerd in
de afgelopen tien jaar of 0,25 procent. Het is onder de huidige omstandigheden heel lastig om die 2025-doelstellingen te halen.

Punt 1: sorteren en stapelen; het beleid en de ouders

Er is heel vaak, en ook terecht, gesproken over het sorteereffect van het
Nederlandse onderwijs. Ik heb ooit een vergelijking gemaakt tussen het
sorteren in de negentiende eeuw en het sorteren in de twintigste eeuw. Precies in het midden van die twee eeuwen vind je
de invoering van de Leerplichtwet (1901). In mijn nieuwe boek Vleermuisouders heb ik dat nader uit de doeken gedaan. Er
wordt ontzettend geselecteerd ondanks en dankzij het onderwijssysteem, zowel beoogd als niet beoogd. Een aantal voorbeelden daarvan is op deze conferentie aan de orde gekomen. Het sorteren wordt enigszins tegengegaan en gecorrigeerd
door het ‘stapelen’ – nergens in Europa zoveel als in Nederland. Een initiatief dat letterlijk van onderop komt, namelijk van de
leerlingen zelf en van gedreven leraren en ouders. Het stapelen danken we aan onze eminente minister Jo Cals. Ik heb eens
onderzoek gedaan naar de wijze waarop opeenvolgende staatssecretarissen en ministers van Onderwijs daarmee zijn omgegaan. De oneven ministers en staatssecretarissen hebben steeds het stapelen bevorderd, en tot en met minister Jo Ritzen
werkten de even staatslieden dat telkens weer tegen. Ik bestempel het stapelbeleid tussen Jo Cals en Jo Ritzen dan ook als
een typisch ‘jojobeleid’ (van minister Ronald Plasterk mocht het overigens weer, en van staatssecretaris Halbe Zijlstra niet).
Een ander punt dat vandaag aan de orde is geweest is de ouderparticipatie: een heel mooi fenomeen. Als je het over ou46

derparticipatie hebt, dan heb je het aan de ene kant over de zogeheten ‘afwezige ouders’ en aan de andere over de ‘aandeelouders’ die soms op een drammerige manier bezig zijn eisen te stellen aan de directeur van de school; die laatste groep
noem ik de vleermuisouders. Het combi-fenomeen ‘sorteren en stapelen’ is een regelrechte uitdaging aan goede docenten,
verstandige scholen en betrokken ouders.

Punt 2: 500 jaar integratie

De politieke en publieke discussie van de 21e eeuw is voor een aanmerkelijk deel gewijd aan het vraagstuk van de integratie
van nieuwkomers. Zeker, er zijn problemen, zeker in de grote steden – problemen van de drie w’s: weten, werken en wonen,
en dat trio staat vandaag onder grote crisisdruk. Maar is er iets nieuws aan de hand? Nee. Ik kan verwijzen naar het prachtige
boek dat de gebroeders Lucassen schreven over 500 jaar immigratie in Nederland. Immigranten hebben altijd voor onrust
gezorgd én voor de oplossing van urgente (economische) problemen, én de onrust trok altijd weer op. De Lucassens wezen
erop dat er vanaf 1961 veel mensen vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen die we veiligheidshalve gástarbeiders noemden – om het zware, gore werk in de staal- en mijnindustrie te doen. De onderzoekers onthulden ook de onderhandse afspraken tussen de werkgevers en de VVD dat er over de import van gastarbeiders en de sociale en economische
immigrantenongemakken niet in de Tweede Kamer gesproken zou worden; ze waren immers keihard nodig. Het waren
‘softe’ partijen als de PPR en de PvdA die gaandeweg een zogeheten ‘integratiebeleid’ gingen verdedigen. Zoals u weet
heeft de heer Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD, zeven jaar geleden een prachtig onderzoeksrapport geschreven – het
ging over ‘bruggen bouwen’ – waarin duidelijk naar voren kwam dat het integratiebeleid in Nederland een groot succes geworden is. Ik kan daar tussen haakjes aan toevoegen: ondanks de werkgevers en de VVD van dat moment. Blok zal vandaag
niet graag aan de brede instemming herinnerd worden die hem en zijn rapport in de Kamer ten deel vielen.
Frans Verhagen geeft in zijn boek Hoezo mislukt? over de al-dan-niet-geslaagde-integratie van nieuwkomers in ons land een
heel duidelijk antwoord: de integratie is gelukt, nu de politiek en het beleid nog. Een deel van de politici is zelfs in de weer
met het organiseren van ontevredenheid, in goed Nederlands: wrok. Lees het boek van Max Scheler, precies honderd jaar
oud, over het ressentiment. Ik zou er vóór zijn om het begrippenduo auto-/allochtoon pas af te schaffen wanneer de problemen zijn opgelost die ons er in 1971 toe brachten het duo uit te vinden. En vergeet niet de hoogstnoodzakelijke internationale kenniscirculatie nou eens op gang te brengen. We kunnen niet zonder uitstekend opgeleide Turken en Iraniërs – en
nee, niet voor de mijnen en de staalindustrie. Zodra met het afschaffen van begrippen reële problemen zijn opgelost stel ik
meteen voor de uitdrukking ‘verregende zomer’ af te schaffen.

Punt 3: professionalisering van leerkrachten

Taal en rekenen zijn vandaag even aan de orde geweest. Daar moet het met het oog op 2025 vooral om gaan. Dat brengt
mij op de vraag: wat is eigenlijk de competentie/kwaliteit van de leraar? De leraar is ten eerste een vakmens, ten tweede
een didacticus en ten derde een pedagoog. Enkele malen is op de conferentie het begrip ‘professionalisering’ naar voren
gebracht. Mag ik daar het woord ‘beroepstrots’ aan toevoegen? Ik merk dat leraren zo vaak zo weinig trots zijn op hun vak.
Ik kom zoveel ingezakte leraren tegen die moe zijn en die klagen over ‘Den Haag’, de bureaucratie, enzovoort. Eén van de
noodzakelijke voorwaarden van professionalisering is beroepstrots. Ik heb vandaag meegemaakt wat me de afgelopen tijd
enkele malen is opgevallen in discussies met leraren en andere professionals op scholen: als je begint te praten over de eigen
beroepsidentiteit en wat daar allemaal bij komt kijken om die te versterken, dan zag ik hen glunderen, ik zag hen denken:
‘ja, daarom ben ik in het onderwijs gegaan!’ En ik vind het dan ook heel plezierig dat ik tot het bestuur van Cosmicus mocht
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toetreden, de instelling die zo bezig is met die professionalisering, de integratie van rekenen en taal, het verbeteren van het
onderwijs en het verbeteren van de discussie over het onderwijs. En ik vind dat een heel mooi en gaaf initiatief.
Nog even over dat rekenen en taal; dat is allebei natuurlijk buitengewoon noodzakelijk. Een kleine anekdote: ik ben betrokken bij de vakantieschool in Rotterdam. Ik weet niet of u die kent. In diverse steden hebben we de zomerschool, dat
geldt dus alleen maar voor de zomervakantie, maar in Rotterdam en Amsterdam heb je vakantiescholen die ook in de andere vakanties extra lessen bieden aan aanstaande Cito-toets-leerlingen, brugklassers, speciaal-geïnteresseerde leerlingen,
en ook kinderen die zich geen buitenhuiselijke vakantie kunnen permitteren. Niveau: basis- én voortgezet onderwijs. Een
gaaf voorbeeld dat ik van zo’n vakantieschool kreeg was een jongen die eigenlijk een gruwelijke hekel had aan rekenen en
taal. En hij komt op die vakantieschool en hij zegt na een aantal dagen: “Dat rekenen, dat is zo lauw. Kun je dat later ook aan
de universiteit studeren?” Kennelijk was hij zo getroffen door een docent die over vakbekwaamheid, pedagogisch besef en
verleiding beschikte dat hij helemaal lauw was geraakt. Dat kan dus.

Punt 4: zorgen om de jeugd

We hebben het over de jongste generatie: haar kansen en haar toekomst. Er zijn tot vijfduizend jaar oude bronnen voorhanden waarin geklaagd wordt over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Van kleitabletten tot ingezonden artikelen in kranten en
tweets. Ze bevatten niets nieuws. ‘De jeugd’ is één groot projectiescherm. We weten het: met 85 à negentig procent van de
jongeren gaat het goed, met de rest minder of niet. Juist die tweede, uiterst gevarieerde groep moet een handje geholpen
worden. Enerzijds vallen ze voortijdig uit op school (niet zelden een kwestie van uitsorteren op zestienjarige leeftijd...), ze
lopen problemen op straat op, ze drinken en/of snuiven, ze hebben een verstandelijke beperking, ze lijden onder huiselijk
geweld en/of zelfbeschadiging, of ze zijn ten prooi gevallen aan jeugdcriminaliteit – en daar komt aan de andere kant bij
dat het jeugdstelsel-in-den-brede niet zelden faalt en (te) onsamenhangend is opgebouwd, er is (nogmaals) dat grillige
onderwijssysteem, er zijn mazen tussen de justitiële jeugdzorg en het jeugdstrafrecht, en we weten dat elke bezuiniging
op het jeugd- en jongerenwerk fnuikend is. Met negentien collega’s uit diverse vakken (sociologen, psychologen, juristen,
vertegenwoordigers van enkele pedagogische specialisaties, criminologen, jeugdwerkers, filosofen) hebben we ons drie jaar
lang bezig gehouden met die dubbele kwestie: de zorgen om de jeugd én het stelsel in verbouwing. We publiceren daar
binnenkort maar eens een boek over.

Literatuur
•

•
•
•
•

48

Lucassen, Leo & Jan, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie. Amsterdam: Bert Bakker,
2011.
Notten, Ton, Vleermuisouders en andere essays over het opgroeien in de stad. Antwerpen, Apeldoorn: Garant, 2012.
Notten, Ton & Frans Spierings (red.) e.a., Zorgen om de jeugd. Tussen sociale paniek en passende voorzieningen. Den Haag:
Boom Lemma Uitgevers, 2012 (deze zomer).
Scheler, Max, Het ressentiment in de moraal. Amsterdam: Boom 2008 [oorspr. 1912].
Verhagen, Frans, Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over de integratie in Nederland. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2010.

49

50

www.onderwijsconferentieNL2025.nl

