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Geschiedenis is het belangrijkste vak op de middelbare school. Mits 
goed gegeven, voeg ik daar altijd aan toe, maar dat geldt voor ieder vak. 
Die uitspraak doe ik regelmatig, hoewel ik geen geschiedenisdocent ben; 
mijn vak is scheikunde.

Waarom geschiedenis? Als er één vak is dat goed inzicht kan geven in 
alle positieve, maar helaas vooral negatieve ontwikkelingen in de wereld, 
dan is het geschiedenis. Het doet je de wereld om je heen beter begrij-
pen, het brengt je tot relativeren van allerlei ontwikkelingen en het kan 
je waarschuwen voor gevaarlijke ontwikkelingen in de toekomst. 

Het is dan ook vervelend om te moeten vaststellen dat menigeen de 
lessen uit het verleden niet trekt. De lessen uit het verleden lijken vaak 
alleen maar te worden getrokken als dat iemand beter uitkomt. Dat geldt 
– helaas – ook voor de gedachtenvorming die zich de laatste tijd ont-
wikkelt over het begrip “gelijke kansen”. En dan bedoel ik gelijke kansen 
voor kinderen en jongeren om zich optimaal te ontwikkelen, om te 
beginnen in het onderwijs.

Na ruim veertig jaar stilte, althans over het volgende 
onderwerp, is de discussie weer losgebarsten: moet de 
leeftijd voor het uitbrengen van de adviezen voor het 
voortgezet onderwijs worden verhoogd van 12 naar 
15 jaar? Zo’n twintig jaar geleden zou dat zinloos 
geweest zijn, omdat iedereen toen nog wist dat dat 
geen goed plan is. Maar die generatie is niet meer zo 
actief kennelijk. Een nieuw bewijs dat we meer van de 
geschiedenis zouden moeten leren. 
Door Roel Schoonveld 

Laat ik om te beginnen een paar knuppels in het hoenderhok gooien: 
echte gelijke kansen bestaan niet en zullen er ook nooit zijn. We moeten 
er natuurlijk wel voor zorgen dat iedere leerling zo veel mogelijk kansen 
krijgt, dat is iets anders. Erfelijke factoren bestaan echt (al werd dat door 
velen ontkend in de jaren ’70) en de gezinsomstandigheden zijn ook ver-
schillend en wel heel bepalend. Anders gezegd: écht gelijke kansen krijg 
je alleen als je intellectuele ouders verbiedt om hun jonge kinderen voor 
te lezen of gekker nog, als je iets bedenkt waardoor het mannelijk zaad 
niet vanzelf bij zijn partner terechtkomt, maar het zaad willekeurig bij 
een andere vrouw terechtkomt. Belachelijke gedachte natuurlijk, maar 
even om aan te geven dat er echt verschillen zullen blijven bestaan. En 
natuurlijk gaat het er dan wel om die verschillen zoveel mogelijk te ver-
kleinen, of beter nog: om iedereen zo goed mogelijk zijn kansen te laten 
benutten, binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden. Daar bui-
gen velen zich al vele jaren over en er is in het verleden ook het nodige 
geprobeerd om verbetering te krijgen. Zo ontstond eind jaren ’60 in ons 
land de middenschool. Dat zou dé oplossing worden om gelijke kansen 
voor leerlingen te krijgen. De keuze van het meest passende onderwijs-
niveau voor een leerling zou rond het 15e levensjaar moeten zijn, pas 
dan kan je goed inschatten wat de kansen en de mogelijkheden van een 
leerling zijn. Het gevolg was dat er grote, brede scholengemeenschappen 
ontstonden, en men schatte in dat bijvoorbeeld de categorale gymnasia 
zouden verdwijnen hierdoor.

Dat laatste zou ook wel gelukt zijn als we toen een totalitair regime ge-
had zouden hebben, maar dat was niet zo. Het idee van de middenschool 
werd ingevoerd, de wetten werden aangepast en veel scholen werden 
gefuseerd tot grotere eenheden, waar de kinderen tot en met de derde 
klas bijeen zaten. Niet alle scholen waren helemaal breed: door de vrij-
heid van onderwijs die gelukkig bleef bestaan waren er veel varianten en 
bleven bijvoorbeeld de categorale gymnasia ook bestaan. En wat bleek? 
Die brede scholengemeenschappen gingen al vrij snel over tot comparti-
mentering, het bij elkaar plaatsen van leerlingen van ongeveer hetzelfde 
niveau in dezelfde klassen. De categorale gymnasia werden enorm popu-
lair en men keerde zich steeds meer af van de “leerfabrieken” met veelal 
meer dan 1500 leerlingen. Zeker, er zijn ook voorbeelden van scholen 
waar de heterogeniteit qua niveaus binnen een klas wel functioneerde, 
maar dat waren over het algemeen scholen met een andere onderwijsfi-
losofie en onderwijswerkwijze, waar naar mijn mening veel leerlingen 
niet geschikt voor zijn.

En nu zijn die ideeën om de adviesleeftijd van 12 naar 15 jaar te brengen 
plotseling weer tot leven gekomen, alsof al die gewijzigde denkbeelden 
over de middenschool niet bestaan. Dames en heren, die gewijzigde 
denkbeelden zijn het resultaat van ervaringen van leraren, die vaststel-
den dat er met al te heterogene groepen niet goed te werken is zodra je 
op het niveau van de middelbare school komt, zeker niet als de niveaus 
binnen een lesgroep al te zeer uiteenlopen. Er wordt door de theoreti-
ci – ik bedoel degenen die niet voor de klas staan – even vergeten dat er 
een verschijnsel is dat juist bij 12- tot 15-jarigen nogal veel invloed kan 
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— “Ja, maar we willen toch van dat ouderwetse onderwijs af?”
Dat wordt vooral geroepen door mensen die zelf al heel lang geen les heb-
ben meegemaakt. Het onderwijs is in de loop van de afgelopen tientallen 
jaren al veel interactiever geworden, er wordt meer dan vroeger gebruik 
gemaakt van allerlei verschillende werkvormen. Frontaal onderwijs komt 
heel weinig meer voor (en de paar keer dat het voorkomt is het ook niet 
altijd slecht). Het is natuurlijk leuk om “ok boomer” te roepen, maar als je 
je in het onderwijs verdiept, zie je dat het ondanks allerlei bezuinigingen 
en problemen die natuurlijk wel bestaan, helemaal niet slecht is en in het 
geheel niet ouderwets. En zeker: het paradijs bestaat niet.

Natuurlijk, er kunnen nog steeds veel dingen beter. We hebben te maken 
met leerlingen die na een paar jaar toch niet op het voor hen beste ni-
veau les hebben en die dan vaak de school moeten verlaten. Schoolwis-
seling is nu vaak moeilijk, omdat door de krappe financiering de scholen 
de klassensamenstellingen in de zomer optimaliseren, waardoor er wei-
nig ruimte overblijft in de klassen om er leerlingen van buitenaf aan toe 
te voegen. Verder is de scherpe druk van de inspectie op de kwaliteit ook 
niet erg stimulerend om wat zwakkere leerlingen aan te nemen om die 
een kans te geven. Door verbetering van beide zaken kan migratie tussen 
scholen makkelijker worden. Scholen willen best meewerken daaraan, je 
gaat in het onderwijs werken om leerlingen te helpen, niet om het jezelf 
makkelijker te maken.

Leraar zijn in het voortgezet onderwijs is niet altijd makkelijk, maar 
het is een geweldig beroep. Het is dankbaar werk om in een groep met 
pubers een gemeenschappelijke sfeer te creëren om gezamenlijk met 
veel interactiviteit kennis, inzichten en vaardigheden over te brengen en 
ze op een hoger plan te brengen. En dan kan je daarmee gelijk een sfeer 
creëren waarin onderling begrip, humor en sociaal gevoel een belang-
rijke rol spelen. Je krijgt dan een sfeer die de leerlingen nooit zullen 
vergeten en waar ze het dertig, veertig jaar later nog met veel plezier over 
napraten.

“Ja maar dat doen ze niet altijd!” 
Nee, dus we moeten blijven werken aan verbetering. Maar laten we  
dan niet gaan doen wat we zo’n veertig jaar geleden juist hebben afge-
zworen en niet weer die enorme scholengemeenschappen laten ont-
staan. Zoals ik al zei: geschiedenis is het belangrijkste vak! 1

hebben op de prestaties: de puberteit! En daar is nog geen pil tegen uitge-
vonden, gelukkig maar trouwens, want pubers zijn zeer interessante 
wezens en op een bepaalde manier – is mijn ervaring – is er met pubers 
ook goed te werken. Wie het interessante, maar ook niet makkelijke 
ambacht van leraar in het voortgezet onderwijs beheerst, kan dat ook en 
vindt het ook leuk.

Het werken met groepen waarin bijvoorbeeld havo- en mavo-leerlin-
gen zitten is in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs nog goed te 
doen, maar bij grotere verschillen moet je als leraar een paar kunstgre-
pen toepassen om nog goede resultaten te bereiken. En die kunstgrepen 
maken het ambacht niet prettiger. Dus als je echt het lerarentekort wilt 
vergroten, moet je dat doen.

“Ja maar…”
Die komen er altijd als je dit soort dingen poneert, daarom ga ik er nu 
maar gelijk op reageren:
— “Ja, maar in de U.S.A. kan het ook!”
Zeker, dat heb ik gezien bij mijn bezoek aan een aantal scholen in de Ver-
enigde Staten. Maar dan moeten we wel accepteren dat het niveau van de 
leerstof een stuk lager wordt dan we gewend zijn. Volgens mij willen we 
dat niet.
—  “Ja, maar we hebben toch steeds meer “gepersonaliseerd onderwijs”? 
Dan kan dat veel beter.”
Nou, in de eerste plaats hebben we dat nog helemaal niet op de manier 
waarop sommigen dat zouden willen, alleen al niet omdat dat flink wat 

duurder is en meer leraren kost. In de twee-
de plaats is het voor niemand goed om 100% 
gepersonaliseerd onderwijs te hebben: voor 
leerlingen is het heel goed om in groepen te 
leren werken, daarover straks meer.
—  “Ja, maar leerlingen vinden het toch veel 
prettiger als ze met verschillende onderwijsniveaus 
samen les hebben?”
In mijn onderwijscarrière heb ik te maken gehad 
met duizenden leerlingen van allerlei niveau, 
maar die leerlingen uit die uitspraak kan ik 
op één hand tellen, als ik naar boven afrond. 
Leerlingen vinden het vrijwel altijd prettig om 
met min of meer gelijkgestemden (qua niveau) 
in een klas te zitten. Dan kunnen ze elkaar beter 
begrijpen, elkaar beter helpen en met de onder-
linge humor gaat het dan meestal ook beter.
— “Ja, maar als de leerlingen 15 zijn kunnen we 
beter hun niveau vaststellen.”
De puberteit verstoort die vaststelling behoor-
lijk, dus dat lijkt me niet. En de druk die ouders 
op de vaststelling uitoefenen zal ook niet anders 
worden als de leerlingen wat ouder zijn.

Roel Schoonveld  
is oud-rector van  
Het Amsterdams 
Lyceum en leraar 
scheikunde.

Bij grotere  
verschillen  
moet je als 
leraar een paar 
kunstgrepen 
toepassen  
om nog goede 
resultaten  
te bereiken.  
En die kunst- 
grepen maken 
het ambacht 
niet prettiger.

Laten we  
dan niet gaan 
doen wat we 
zo’n veertig  
jaar geleden  
juist hebben  
afgezworen  
en niet weer  
die enorme 
scholengemeen-
schappen  
laten ontstaan




