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Kosten besparen zonder talent te verspillen 
 
Hoe kunnen we kosten besparen zonder talent te verspillen? Ik denk dat de bewindslieden van het Minis-
terie van Onderwijs elk jaar hun beleidsambtenaren opdragen een lijstje te maken waarin ze deze vraag 
moeten beantwoorden. Onlangs stuurde het ministerie twee brieven naar de Tweede Kamer waarin een 
paar items uit dat lijstje zijn uitgewerkt. Staatssecretaris Sjaron Dijksma buigt zich over Onderwijsadvi-
seren en Onderpresteren (3/12/2008).1 En minister Ronald Plasterk maant tot bezinning over het feit dat 
Nederlandse jongeren reeds op elf- of twaalfjarige leeftijd worden voorgesorteerd naar verschillende 
schoolniveaus (Het Beste Onderwijs, 4/12/2008).2 De leden van de Tweede Kamer tuimelen onmiddellijk 
over hem heen: wil hij de socialistische middenschoolideeën weer van stal halen? 
 
De probleemstelling van de brief Onderwijsadviseren en onderpresteren is hoe kan worden voorkomen 
dat de leerprestaties van leerlingen op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
achterblijven bij hun begaafdheid en dat leerlingen in groep 8 een lager schooladvies krijgen dan zij ge-
zien hun begaafdheid zouden verdienen. De brief gaat onder meer op de vraag in hoe men de negatieve 
invloed van taalachterstand van de leerling en laag opleidingsniveau van de ouders kan opvangen. 

In Het beste onderwijs (p.9) snijdt minister Plasterk het probleem van de lange leerwegen aan: leer-
lingen die via de lange weg van vmbo en mbo naar het hoger onderwijs doorstromen. Mede in internatio-
naal vergelijkend perspectief worden Nederlandse leerlingen op vroege leeftijd voorgesorteerd, namelijk 
als ze elf of twaalf jaar oud zijn. Worden er bij deze vroege determinatie niet teveel fouten gemaakt, 
waardoor begaafde leerlingen in een te laag schooltype terecht komen? Worden bijvoorbeeld allochtone 
leerlingen en andere leerlingen met taalachterstand daardoor gedupeerd? En worden kinderen van minder 
draagkrachtige ouders belemmerd door het feit dat ze zich geen dure huiswerkbegeleiding of dure school-
keuzetests kunnen permitteren?  
 
Wat de beide epistels gemeen hebben is dat ze zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen zonder 
talent te verspillen. Bij de onderwijsadvisering aan het eind van de basisschool, zoals op basis van de 
CITO-toets, komen te veel begaafde leerlingen in een te laag onderwijstype terecht. Door betere opvang 
en determinatie in het basisonderwijs en vroeg in het voortgezet onderwijs kunnen veel kosten worden 
bespaard: minder zijwaarste doorstroming in het v.o., minder stapeling van diploma's en dus kortere 
leerwegen. 
 
In een bijlage (zie volgende pagina's) heb ik geprobeerd een 'catalogus van onderwijspolitieke uitgangs-
punten' op te stellen. Hoofdstuk 1 is gebaseerd op het uitgangspunt van Gelijke behandeling. Daartoe 
behoort onder meer de eventuele invoering van de middenschool. In hoofdstuk 2 daarentegen wordt 
Gelijke kansen centraal gesteld: er moet recht worden gedaan aan de begaafdheid van de leerling. En in 
hoofdstuk 3 worden enkele hangpunten binnen het gelijkekansenbeleid opgesomd, bij voorbeeld de vraag 
of men leerlingen in de gelegenheid moet stellen diploma's te stapelen (van vmbo naar havo, van havo 
naar vwo, van mbo naar hbo, van hbo naar w.o.). 

In het verleden heeft men getracht het stapelen tegen te gaan, maar daarvan is men inmiddels tot op 
zekere hoogte teruggekomen. Als men wil bereiken dat 50% van elk leeftijdscohort een diploma in het 
hoger onderwijs haalt, dan moet men stapeling van diploma's toestaan, ook al brengt dat hogere kosten 
met zich mee dan de reguliere, kortere leerwegen. 

Als men stapelen toestaat, maar de socialistische middenschool afwijst, dan is er slechts één manier 
om de kosten in de hand te houden: betere determinatie bij de overgang van basis- naar voortgezet onder-
wijs. En dat is nou precies het onderwerp van de beide kamerbrieven. Het verschil is dat de staatssecre-
taris meer naar de korte termijn kijkt, terwijl de minister de middellange termijn op het oog heeft. Hij zegt 
het niet, maar vermoedelijk denkt hij aan de wederinvoering van het brugjaar in het voortgezet onderwijs. 
Dat was een kernstuk van de Mammoetwet, die KVP-minister Cals in de jaren 1960 heeft ingevoerd. 
 
Wes Holleman 
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 >>> Bijlage >>> 

                                                           
1 http://www.minocw.nl/documenten/80236.pdf 
2 http://www.minocw.nl/documenten/86038.pdf 
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Bijlage: Catalogus van onderwijspolitieke uitgangspunten1 
 
1. GELIJKE BEHANDELING (VERDELENDE RECHTVAARDIGHEID ) 
Iedere leerling krijgt ongeveer dezelfde behandeling en wordt met ongeveer dezelfde eisen geconfron-
teerd, ook al loopt men daarbij het risico dat leerlingen niet helemaal tot hun recht komen als ze qua 
intellectuele begaafdheid ver boven of onder de maat zijn.  
 

1.1 Basisschool met zittenblijven: Iedere leerling moet bij het verlaten van de basisschool hetzelfde 
minimum-eindniveau behaald hebben. Leerlingen die achterraken moeten een leerjaar doubleren. 
 

1.2 Weer samen naar school: Leerlingen die niet mee kunnen komen, moeten niet in het speciaal onder-
wijs worden opgesloten, maar hebben recht op een plaats in het reguliere onderwijs (met een rugzakje). 
 

1.3 Middenschool: Leerlingen stromen na de basisschool naar één schooltype door: de drie- of vierjarige 
middenschool. Daarbinnen stellen ze een programma samen dat bij hun tempo en bij hun talenten aan-
sluit. Pas daarna waaieren ze uit naar de bovenschool of naar een specifieke vervolgopleiding. 
 

1.4 Basiskwalificatie voor de arbeidsmarkt: Iedere leerling moet in staat gesteld en gestimuleerd worden 
om de kwalificaties te verwerven die noodzakelijk zijn om te participeren op de arbeidsmarkt; die kwali-
ficaties beantwoorden minimaal aan het niveau van het diploma mbo2, havo of vwo (inclusief de basis-
vaardigheden op het gebied van Nederlandse taal, Engelse taal en Rekenen/wiskunde). 
 
2. GELIJKE KANSEN (VERGELDENDE RECHTVAARDIGHEID) 
Iedere leerling moet in staat worden gesteld een opleidings- en beroepsniveau te bereiken dat beantwoordt 
aan zijn of haar begaafdheid. 
 

2.1 Basisschool zonder zittenblijven: Iedere basisscholier leert in eigen tempo en wordt daarbij optimaal 
ondersteund. In groep 8 wordt door middel van de CITO-toets gedetermineerd hoever de leerling geko-
men is. Afhankelijk van het bereikte eindniveau stroomt de leerling naar een hoger of lager schooltype 
door: vlotte/begaafde leerlingen gaan naar havo-vwo, iets minder vlotte/begaafde leerlingen gaan naar de 
mavo, de overigen gaan naar het voorbereidend beroepsonderwijs. 
 

2.2 Speciaal onderwijs: Leerlingen die in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen, moet worden 
opgevangen in het speciaal onderwijs teneinde alles eruit te halen wat erin zit. 
 

2.3 Vroege identificatie en systematische ontplooiing van talent: Begaafde leerlingen moeten zo vroeg 
mogelijk geïdentificeerd worden en verdienen een speciale behandeling om hun talenten te ontwikkelen 
en ontplooien, in zoverre deze relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Graag speciale klassen, leerwegen en 
schooltypen voor begaafde (en gemotiveerde) leerlingen, ook op de basisschool en in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs.  
 

2.4 Achterstandenbeleid: Aan leerlingen die ten gevolge van bijzondere factoren (bv. taalachterstand) 
een lager leertempo op de basisschool hebben (of dreigen te krijgen), worden bijzondere faciliteiten 
geboden om hun achterstanden in te lopen. Ze krijgen bijvoorbeeld gelegenheid een extra jaar basis-
onderwijs te volgen (groep 9) voordat ze naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Op die manier wordt 
voorkomen dat ze op basis van hun CITO-score in groep 8 naar een lager schooltype worden verwezen 
dan ze qua begaafdheid zouden aankunnen. 
 

2.5 Brugperiode: In een gemeenschappelijk brugjaar (c.q. tweejarige brugperiode) van het voortgezet 
onderwijs wordt gedetermineerd voor welk schooltype de leerling geschikt is. Tijdens de brugperiode 
volgen alle leerlingen hetzelfde programma, maar er wordt gedifferentieerd in tempo. Pas daarna worden 
ze definitief naar het lagere of hogere schooltype verwezen dat het beste bij hun begaafdheid aansluit. 
 
3. HANGPUNTEN BINNEN HET GELIJKEKANSENBELEID 
 

3.1 Toekenning van leerrechten 
 

3.1.1 Gelimiteerde leerrechten: Iedere leerling/student krijgt een gelimiteerde hoeveelheid leerrechten-
tegen-laag-tarief. Wie deze hoeveelheid verbruikt heeft, een te laag tempo heeft of de toegestane leerduur 
overschrijdt, wordt uit de opleiding (c.q. het onderwijsbestel) verwijderd of vervalt in een hoger tarief. 
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3.1.2 Voorwaardelijke leerrechten: Leerlingen/studenten mogen 'eeuwig' van de onderwijsvoorzieningen 
gebruik maken, tenzij blijkt dat ze misbruik of oneigenlijk gebruik ervan maken; daarvan is bijvoorbeeld 
sprake als ze weigeren hun beschikbare tijd erin te investeren of als ze niet het begin- en begaafdheids-
niveau hebben dat nodig is om met vrucht van de voorzieningen gebruik te maken. 
 

3.2 Stapelen 
 

3.2.1 Stapelen tegengaan: Dankzij de zorgvuldige determinatie op de basisschool en in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs (eventueel gecorrigeerd via zijwaartse doorstroming), haalt iedere leerling 
het diploma dat overeenkomt met zijn of haar begaafdheid. Het is dan ook geldverspilling om bezitters 
van een lager diploma alsnog in de gelegenheid te stellen een hoger diploma te halen (havo na vmbo, vwo 
na havo, hbo na mbo, w.o. na hbo); dit soort lange leerwegen moet geblokkeerd of althans ontmoedigd 
worden. 
3.2.2 Tweede kans voor klimmers: Ook al zouden de initiële determinatieprocedures waterdicht zijn, toch 
moeten burgers de mogelijkheid behouden om diploma's te stapelen, om op basis van eerder verworven 
competenties (EVC's) in een opleiding in te stromen en om een leven lang te blijven leren. Zowel jonge-
ren als volwassenen moeten een tweede kans krijgen om op te klimmen op de onderwijsladder, als dat er-
toe leidt dat het gemiddelde opleidingsniveau in onze kenniseconomie daardoor stijgt. 
  

3.3 Differentiëren naar begaafdheidsniveau of ook naar richting? 
 

3.3.1 Basisvorming: De leerlingen worden na de basisschool weliswaar, afhankelijk van hun begaafd-
heid, naar verschillende schooltypes verwezen, maar alle schooltypes hebben een gemeenschappelijke 
programmatische kern. Op die manier wordt bewerkstelligd dat leerlingen uit lagere alsnog naar hogere 
schooltypes kunnen doorstromen (bij voorkeur zijwaarts of desnoods na het behalen van het lagere di-
ploma). 
3.3.2 Ontwikkeling van ieders talenten: Behalve op intellectuele begaafdheid (IQ), moet in het onderwijs 
ook beter worden gelet op de specifieke talenten van iedere leerling, in zoverre deze relevant zijn voor de 
arbeidsmarkt. Brede algemene ontwikkeling en vorming is voor sommige leerlingen het paard achter de 
wagen. Men moet kijken wat de leerling in z'n mars heeft en dat zo goed mogelijk tot ontwikkeling trach-
ten te brengen. De oude ambachtsschool was zo gek nog niet. 
 
                                                           
1 Bijlage bij Kosten besparen zonder talent te verspillen (Wes Holleman 7/12/2008). URL:  
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=569. 


