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Havo is geen optie
Ik ken het milieu goed en vertel er graag meer over. Maar verwacht van 
mij geen wetenschappelijke inzichten; ik ben ‘slechts’ ervaringsdeskun-
dige. Mijn bevindingen zijn niet gefundeerd op kwantitatief onderzoek, 
maar op participerende observatie. Ik woonde tientallen jaren in Was-
senaar en was daar negen jaar lid van het curatorium van de middelbare 
school van mijn kinderen. 

Zelf ben ik oud-leerling van deze school. Ik groeide op als dochter van 
een vader voor wie havo geen optie was. Het begon ‘onschuldig’, op de 
basisschool. Mama schreef die spreekbeurt over het konijn wel even.  
Dan wist ze tenminste zeker dat het goed gebeurde. Later overhoorde ze 
Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Vader spijkerde ’s 
avonds de exacte vakken bij. Ik had zogezegd een hoogkwalitatieve huis-
werkcursus aan huis. Want ik moest en zou naar de universiteit gaan. 
Dat ik leuk kon schrijven, dat zagen mijn ouders ook wel, vroeger. Toch is 
die aanleg in mijn jeugd niet één keer ter sprake gekomen als mogelijke 
carrièrerichting. Mijn vader zag erop toe dat ik een vwo-diploma haalde 
en koos voor mij de studie geschiedenis. Ik stond erbij en keek ernaar.  
Die studie werd een eclatante mislukking. Het duurde jaren voordat ik 
het aandurfde om toch te gaan doen wat ik echt wilde. Voordat ik inzag 
dat ik geen loser was als ik van dat schrijven mijn beroep maakte. En be-
greep dat een mens zonder universitaire graad ook gelukkig kan worden. 

Slimme leerlingen worden onderschat
Het is natuurlijk prima dat ouders niet alleen zorg besteden aan wonen, 
eten en goede manieren, maar ook aan de opleiding van hun bloedjes. 
Niet goed is het echter als zij hun kinderen opzwepen tot een onderwijs-
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Gemeenten gaan niet over de inhoud of de bekostiging van het onderwijs, 
zij gaan slechts over de gebouwen. Maar ook daarin zou een gemeente 
meer regie kunnen voeren. Nu wordt vaak vooral gekeken naar aan-
meldingen en prognoses, waardoor bestaande trends slechts versterkt 
worden: populaire scholen krijgen meer ondersteuning en scholen die 
het moeilijk hebben moeten achterin de rij aansluiten. Maar populariteit 
zegt niet perse iets over de kwaliteit van het onderwijs, en scholen kun-
nen zo wel in een neerwaartse spiraal terecht komen. Vanuit het publieke 
belang is het prima te billijken als een gemeente meer sturing aanbrengt 
in het eigen huisvestingsbeleid. Een gemeente kan ook bijdragen door 
bijvoorbeeld ouders die een schoolkeuze moeten maken veel pro-actiever 
inzicht geven in alle mogelijkheden die er zijn. Dan hoef je niet meteen 
een postcodebeleid te voeren, maar kun je scholen toch helpen.

Van rijkswege zou een integraal kindcentrum als de Kindercampus Mo-
lenpark flink geholpen zijn wanneer de CAO’s voor onderwijs en opvang 
beter zouden aansluiten. De twee vallen onder verschillende ministeries 
(OCW en SZW) en dat maakt samenwerking in de praktijk flink lastig. 
Alleen al het organiseren van een studiedag voor al het personeel is 
bijvoorbeeld al ingewikkeld vanwege de verschillende voorgeschreven 
werktijden. En het zou enorm handig zijn om iemand aan te kunnen 
nemen die zowel voor opvang als onderwijs werkt. Maar met twee 
verschillende CAO’s is dat bijna niet te doen. Omdat alle schoolkinderen 
betrokken worden bij naschoolse activiteiten vergroot een IKC de kansen 
voor leerlingen, een sociaal-liberaal doel bij uitstek. De verschillende 
regimes voor arbeidsvoorwaarden zouden daar zeker beter op ingericht 
kunnen worden.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen stelde tijdens zijn ‘scholenreis’ door 
het land voor om meer geld te brengen naar het primaire proces van 
onderwijs geven door de verhouding tussen de onderwijsbesturen en 
de scholen te veranderen. Mits goed ingericht zou dit middelen kunnen 
genereren waarmee de Kindercampus Molenpark het gebouw beter kan 
aanpassen aan de pedagogische wensen een integraal kindcentrum, 
bijvoorbeeld meer multifunctionele lokalen en materialen. De zakelijke 
kant van het onderwijs (contracten, gebouwenbeheer etc.) echter kan 
voor een kleine buurtschool beter bij de onderwijsstichtingen blijven. 

In het nationale debat over onderwijs zou het volgens mij heel goed zijn 
wanneer überhaupt wordt benadrukt dat scholen meer zijn dan insti-
tuties voor onderwijs, en een zaak van mensen onderling. De meeste 
(aanstaande) ouders hebben daar geen benul van. Iedereen die kinderen 
krijgt zou zich ervan bewust moeten zijn dat ze daarmee zich uiteindelijk 
ook moeten verhouden tot de gemeenschap die een school is. Is dat een 
paternalistische boodschap die niet past bij het sociaal-liberalisme? Niet 
als het gaat om bewustmaking en versterking, en zolang de staat zich 
terughoudend opstelt in het voorschrijven van te maken keuzes. Door 
‘mensen onderling’ in het basisonderwijs te steunen zou juist het soci-
aal-liberale ideaal van vrijheid in verbondenheid een krachtige impuls 
kunnen krijgen. 1
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rekening brengen. Waarom mogen zulke ondernemingen een boterzacht 
schoolexamen afnemen? Waarom verplichten we die particuliere institu-
ten niet tot een objectief Staatsexamen? Dat zou alvast een begin zijn.

Interessanter dan strijden tegen de uitwassen van de vrije markt is echter 
het bevorderen dat begaafde leerlingen uit minder bevoorrechte milieus 
op het vwo terecht komen. Er wordt al een grote inspanning gedaan  
met voorschoolse- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en zomer-
scholen. Het plan om de determinatie naar schooltype uit stellen tot  
de leeftijd van 14 jaar zal zeker helpen om nog meer kinderen op het bij 
hen passende niveau te krijgen.  
Ondertussen is de gewetensvraag die ik mijzelf moet stellen: ‘Hoe heb  
ik het met mijn eigen kinderen aangepakt?’ 

Ga alleen studeren als je niks anders kunt
Vanwege mijn weinig glorieuze academische geschiedenis wilde ik 
het natuurlijk graag anders doen met mijn eigen kinderen. Dus riep ik: 
‘Jongens, denk na over je toekomst. Ieder kind kan iets, dus jullie ook. 
We gaan onderzoeken wat je leuk vindt. Want waarschijnlijk ben je daar 
dan goed in. Kun je mooi zingen? Voetballen? Heb je zakelijk instinct? 
Dan gaan we dat ontwikkelen, want dan hoef je later niet somber op een 
kantoor te zwoegen. Pas als je echt helemaal nérgens talent voor hebt, 
dan pas ga je naar de universiteit.’ 

Ik heb er de hele middelbareschooltijd met ze over gepraat. Helaas  
vonden mijn kinderen alleen hun spelcomputer echt leuk. Ze bleken  
niet muzikaal, niet goed in sport, totaal a-commercieel en konden nog 
geen fietsband plakken. Ze konden wel leuk meekomen in de klas. Ze 
luisterden naar wat de leraar zei. En ze vonden het prima om huiswerk  
te maken. Ze haalden dan ook alle drie vlot een universitaire master. 
Heel knap van ze, zeker. Maar toch niet geheel hun eigen verdienste. On-
derweg had ik ze namelijk wel bijles en/of examentraining aangeboden.  
Een beperkte vrijemarktwerking vind ik dus kennelijk wel acceptabel. 

Winst op vier niveaus
Ongelijkheid is niet eenvoudig weg te nemen. Misschien hoeft dat ook 
niet helemaal. Als het ons alleen maar zou lukken om meer leerlingen 
een opleiding te laten volgen die past bij hun aanleg, belangstelling en 
ambitie, dan is dat al een enorme winst, in veel opzichten.
Het betekent winst voor individuele tieners. Zowel voor de ‘bevoorrech-
te’ kinderen wier jeugd verziekt wordt door de zware druk van hun  
overambitieuze ouders, als voor de slimme leerlingen uit sociaal zwak-
kere milieus die door willen, maar onvoldoende snappen hoe de hazen 
lopen in dit land. 
Er is ook veel winst te behalen voor het onderwijsveld dat onnodige 
energie steekt in de begeleiding van deze twee groepen leerlingen die 
niet op een passend niveau aan hun ontwikkeling kunnen werken. Ten-
slotte is een gelijker speelveld beter voor de samenleving. We hebben er 
immers allemaal belang bij dat alle jongeren in ons land zich op een bij 
hen passende manier ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige burgers. 1

niveau dat niet bij hen past. Daar kunnen kinderen erg ongelukkig van 
worden. Het leidt ook vaak tot niets: als de intensieve bijlessen stoppen, 
lopen zij alsnog vast. 

Ernstiger is dat – ver van die rijkenenclaves – kinderen die het predicaat 
‘vwo-leerling’ verdienen een lager schooladvies krijgen. Deze leerlingen 
groeien op in sociaal zwakkere milieus, kampen vaak met een taalach-
terstand, krijgen weinig steun van hun ouders en worden mede daardoor 
gemakkelijk onderschat door hun leerkrachten. Ze belanden ten onrech-
te op de havo of het vmbo.   

De grootste verliezer bij dergelijke mismatches (te hoog of te laag niveau) 
is de samenleving. De maatschappij is erbij gebaat dat jongeren hun 
persoonlijkheid en kritische geest ontwikkelen, een vak leren en zelfred-
zaam worden. Onderwijs is het verheffingsmiddel bij uitstek. Kostbare 
onderwijsvoorzieningen moeten optimaal worden benut, in het belang 
van ons allemaal. Pas jaren nadat ik sjeesde, ben ik me gaan realiseren dat 
ik drie jaar lang een plaats op de universiteit bezet heb gehouden waar 
iemand met meer aanleg en/of motivatie dan ik met succes had kunnen 
studeren. Meer dan vroeger stromen er nu zwakke studenten – opge-
krikt door ouders, huiswerkcursus, bijles, examentraining en particulier 
onderwijs – door naar de universiteit. Waar zij de weg afsnijden voor 
jongeren die daar op grond van hun talent meer recht op zouden hebben. 

Eerlijke kansen voor ieder kind
Nu kun je als liberaal natuurlijk stellen dat het niet de taak van de over-
heid is om alle ongelijkheid tussen individuen weg te nemen. Het ene 
kind groeit nu eenmaal op in een villa en de ander in een flatje met alle 
mogelijke consequenties van dien. Het is bon ton om het vrije marktme-
chanisme hoog te waarderen en overheidssturing te wantrouwen. Maar 
gelukkig vinden zelfs verstokte liberalen dat de overheid mag ingrijpen 
als het gaat om het welzijn van kinderen, die immers nog niet op hun 
eigen verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken. 

Ik bepleit dat de overheid daar verder in moet gaan dan nu het geval is en 
zich sterk moet maken voor een eerlijker speelveld. Ieder kind verdient 
de kans om een bij talent en inzet passende opleiding te volgen tenein-
de daarna een goede start op de arbeidsmarkt te maken en van daaruit 
verder te groeien. 

De rol van de overheid
We kunnen de kansenongelijkheid aan de ‘bovenkant’ best een beetje 
afremmen. Te beginnen door het objectiveren van het schooladvies in 
groep 8, zoals nu gelukkig lijkt te gaan gebeuren. De momentopname van 
de eindtoets in het basisonderwijs is eerlijker dan het advies van leer-
krachten die bevooroordeeld, of door ouders geïntimideerd kunnen zijn. 
Laten we ook nadenken over het inperken van de wildgroei aan parti-
culiere dienstverleners in het onderwijs: van CITO-cursus tot decentrale 
selectietraining en zelfs master-afstudeerscriptiedokters. Vwo-diplo-
ma’s zijn ‘te koop’ op scholen die meer dan € 20.000 lesgeld per jaar in 
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