
M i g ra nte n e n achte rsta n dsbestrij d i n g

De wet van behoud van ellende

> Klaàs Mulder < Waarom leidt achter-
standsbestrijding tot stigmatisering van
allochtonen? Omdat beleidmakers zich
te sterk richten op de etnische herkomst.
Ze vragen vooral in het onderwijs one-
venredig zware inspanningen van al-
lochtonen en houden de problemen zelf
grotendeels buiten schot. Migranten
met een achterstand hebben geen extra
maar ander onderwijs nodig. De over-
heid zou projecten moeten ondersteu-
nen die de achterstand van allochtonen
compenseren door aandacht te schen_
ken aan hun bijzondere kwaliteiten en
persoonlijke belangstelling.

In het minderhedenbeleid l igt
het accent op activiteiten die
moeten leiden tot meer mr-

o Doorgestreept etiket
Waarom zijn programma's ter bestri jding van de achter_
stand van allochtonen zo populair? Onder meer omoat ze
kunnen leiden tot betere scholings- en beroepsperspecrre_
ven voor allochtonen en tot een vermindering van het aan_
tal schoolverlaters en laagopgeleide werkzoekenden. pro_
lecten als 'tra.jectbegeleiding, zijn vaak arbeidsintensief en
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granten in het hoger onderwijs en een evenrediger verdeling
van de (betere) banen over verschil lende etniscne groepen.
Dat is vooral zo sinds de publikatie van het WRR_Rapport Al_
lochtonenbeleid in 1989, maar die trend was al langer te ver-
wachten. Vanaf 1979 is sociale en economische achterstand
voor polit ici en wetenschappers één van de belangrijkste ka_
rakter ist ieken in hun def in i t ie van etnische minderheden.
'Achterstand' is voor hen zo'n belangrijk criterium dat ze bij_
voorbeeld Chinezen en joden niet tot de ,erkende, 

minderhe_
den rekenen; ze moeten het eigen-taalonderwiis voor hun
kinderen zelf bekostigen.
De WRR schrok van de povere resultaten van alle inspan_
nrngen om de achterstand van etnische minderheden op te
heffen. Dat kwam volgens het adviescollege door de popu_
laire benadering die het welzijn van migranten _ en daar_
mee de eigen cultuur en identiteit - te veel centraal stelde.
Welzijnswerkers hadden van migranten een zorgcategone
gemaakt die ze vervolgens 'doodknuffelden,. De echte pro_
blemen waren: achterstand op de arbeidsmarkt, relatief
hoge werkloosheid én het daarvoor verantwoordeli jk ge_
achte lage opleidingsniveau. Dat zou slechts opgetost Kun_
nen worden door een zakeli jke aanpak. Aandacht voor de
specifieke achtergrond van de migrant was alleen te verde_
digen voor zover die de oplossing van de maatschappeli jke
problemen zou bevorderen.
De bijdragen van de ministers Dales en d,Ancona aan het
nationale minderhedendebat, de banenplannen, de schaal_
vergroting in de volwasseneneducatie, haast alle insoan_
nrngen van nationale en lokale bestuurders zijn erop gericht
meer allochtonen een opleiding te laten afmaken en een
baan te bezorgen.

kostbaar, maar de overheid verdient haar
snel terug als moeil i jk plaatsbare werklozen
ding en een baan geholpen worden.

Investenngen
aan een oplei-

Ook de verwachte nevenresultaten dragen bij aan de popu_
lariteit van dergeli jke programma,s. Achterstandsbestri jding
kan well icht de negatieve spiraal doorbreken, zo teert de
'contacthypothese'. Goed opgeleide allochtonen met een
baan zouden een voorbeeldfunctie hebben voor Jongeren.
Misverstanden tussen allochtonen en autochtonen zouden
kunnen verdwijnen en het zou de onderlinge verstandhou_
ding ten goede komen als meer mensen in hun werk te
maken kri jgen met leden van andere culturen. Zo is de in_
zet van stadswachten niet alleen bedoeld om een aantal al_
lochtonen aan werk te helpen, even belangrijk is het dat de
burgers geconfronteerd worden met allochtonen die nuttio
werk doen.
Achterstandsbestri jding heeft echter een keerzijde: het
bli jkt vaak moeil i jk een effectieÍ minderhedenbeleid te voe_
ren zonder de doelgroepen te stigmatiseren. projecten die
bedoeld zijn om minderheden betere kansen te geven, De_
ginnen vaak met het verbijzonderen van de doelgroep. Dat
probleem treft zelfs onderzoekers die wil len aanronen dat
specifieke migrantenproblemen niet bestaan. In onderzoek
dat moet aantonen dat verschil len in schoolresultaten tus_
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Geders i n de tu i nrend; een doorgestreept etiket bli j ft een etiket.

sen allochtone en autochtone leerlingen uit dezelfde (arbei-
ders)klasse maar weinig met etniciteit te maken hebben, zal

AchterstandsbestriJding maakt allochtonen al snel tot een
zorgcategorie, met alle gevolgen van dien. Door een krante-
bericht over een project zullen veel lezers álle leden van een
groep als 'zorgenkindjes' zien. Zij die geheel probleemloos
door het leven gaan, l i jden daar ook onder.
Achterstandsbestri jding kan ook aÍgunst van autochtonen in
de hand werken. Sommigen laten zich wijsmaken dat 'voor
de anderen alles gedaan wordt' terwij l 'wij het zelf moeten
ui tzoeken' .  De 'zorgenkindjes'  kunnen op hun beurt  aparte
voorzieningen als kleinerend en paternalistisch ervaren, ze-
ker waar de eigen verantwoordeli jkheid en keuzemogeli jk-
heid ger ing z i jn.

O Dubieus wapen
Minderhedenbeleid is vaak rampenbestr i id ing,  n iet  in de
laatste plaats door de eensgezinde aanval op achterstanden.
De statistiek is daarbij het belangrijkste wapen. Statistische
gegevens over de prestaties van allochtonen op school en
op de arbeidsmarkt l i jken het accent op achterstandsbestri j-
ding te rechtvaardigen. Achterstand is uitstekend meetbaar,
veel beter dan bijvoorbeeld heimwee. Na afloop van een
project zijn de verbeteringen vaak goed in cijfers uit te druk-
ken.
Maar stat ist ieken kunnen bedr iegl i jk  z i jn.  Stat ist iek is al leen
overzichteli jk wanneer een beperkt aantal duideli jk gedefini-
eerde groepen gemeten wordt. De gemeten vooruitgang
van een hele groep kan in werkel i jkheid te danken zi jn aan
de vooruitgang van een kleine subgroep. Het EMO-plan - dat
ten doel heeft het percentage allochtone werknemers bij de
rijksoverheid te vergroten - was op het eerste gezicht bij-
voorbeeld zeer geslaagd. Bij nadere beschouwing vielen de
resultaten voor Turkse en Marokkaanse soll icitanten ero te-
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> Klaas Mlli ler < Het extra budget van 540 miljoen gulden
per jaar ten behoeve van allochtone leerlingen heeft niet
kunnen verhinderen dat de schoolprestaties van allochtone
leerlingen ver achterbli jven bij het gemiddelde. Staatssecre-
taris Wallage van Onderwijs gaf een zware commissie een
jaar de ti jd om de oorzaken bloot te leggen en verbeterings-
voorstellen te doen. De commissie-Van Kemenade kreeg
alle vri jheid, maar werd wel geacht rekening te houden met
twee prioriteiten van de regering: decentralisatie en dere-
guler ing ( lees:  sociale vernieuwing).  Onlangs presenteerde
de commissie het rapport Ceders in de tuin.
De oorzaken van de huidige problemen waren moeil i jk bo-
ven tafel te kri jgen. De ti jd ontbrak om zelf grootschalig on-
derzoek te doen en de evaluaties van lopende projecten
zijn vaak nog niet gereed. De gewichtenregeling - die scho-
len extra geld toekent voor leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben, onder wie allochtone kinderen - werkt bij-
voorbeeld nog niet lang genoeg om hem te kunnen beoor-
delen. Het is bovendien sowieso moeil i jk te zeggen wat
een leerling bereikt zou hebben als hij bepaalde facil i teiten
niethad gehad. Wel is duideli jk dat de extra gelden die een
school kri jgt voor 'feilbare' leerlingen, niet alt i jd in die leer-
l ing zelf gestoken worden. Nieuwere ontwikkelingen zoals
het leerlingvolgsysteem worden in het advies terloops ge-
noemd, maar kr i jgen weinig aandacht.
Veel energieker wordt de commissie als het gaat over het
uitschakelen van de'halfzwaargewichten': veelal autochto-
ne leerlingen die nu ook van de gewichtenregeling profite-
ren. De commissie heeft iets slims verzonnen: de oolei-
ding van de ouders als enig cr i ter ium. De 'zwaarste '  k inde-



gen. De regering erkende dat de positieve resultaten
slechts aan een deelcategorie te danken waren, maar hoe
vaak wordt die schaduwziide buiten de statistieken oehou-
den?
De behoefte aan overzichteli jkheid kan ook leiden tot over-
categorisering: een hele etnische groep wordt de dupe van
de tekortkomingen van een deel van die groep. Een schrij-
nend voorbeeld vormt de actie van de Amsterdamse polit ie
tegen de ' t ienduizend'  Ghanese drugshandelaren in de Bi j l -
mer. Een ander voorbeeld: nogal wat Marokkanen schijnen
na de aandacht in de pers voor Marokkaanse tasjesdieven
een ltaliaanse voornaam te gebruiken.
Het belangrijkste bezwaar tegen statistieken is echter dat
de kern van de problemen buiten beeld bli j ft. Alle aandacht
gaat naar de zwaarst getroffen (deel)groepen. Allochtonen
hebben onevenredig veel last van knelpunten op de terrei-

nen wonen, weten en werken; ze zitten nu eenmaal wat
vaker in de hoek waar de klappen val len.
Met hun beroep op statistische gegevens zijn beleidma-
kers gauw geneigd alle aandacht op de zwaarst getroffe-
nen te richten. Ze verliezen de problemen zelf vaak uit het
oog. Allochtonen mogen'werklozer' zi jn dan Nederlanders,
het echte probleem'is dat er te weinig banen zijn. Allochto-
nen mogen voorti jdig de school verlaten, het echte knel-
punt is dat de school te weinig aansluit bij wat jongeren be-
langrijk vinden. Te weinig allochtonen mogen kiezen voor
'banen met perspectief', het echte knelpunt is dat de lage
salarissen in bijvoorbeeld de verzorgingssector een keuze
voor die sector onaantrekkeli ik maken.

<ln het Nederlandse onderwijsbeleid staat tot nu toe te
zeer de gedachte centraal dat etnische minderheidsgroe-

ren hebben ouders met slechts twee
jaar basisschool. Het spreekt voor
zich dat daar nauwelijks autochtonen
onder vallen. Waarschijnli jk bli jven zo
alleen de kinderen over die de mees-
te hulp nodig hebben. Di t  cr i ter ium
verlost ons bovendien van het be-
stuurli jke probleem van de definit ie
van een 'allochtoon'. Door vervol-
gens de te besteden gelden alleen in
te zetten in 'urgentiegebieden' kun-
nen de ergste knelpunten het eerst
worden opgelost. Achterstandsbe-
leid kan nu worden losgekoppeld van
al lochtonenbeleid -  het  is  immers
slechts 'toeval' dat veel allochtonen
laag opgeleide ouders hebben.
De verandering van de gewichtenregeling kan zinvol zijn,
hoewel de staatssecretaris waarschijnli jk meer had gehad
aan richtl i jnen om de bestri jding van achterstanden zelf ef-
fectiever te maken. De keuze om de brede onderwijsvoor-
rangsgebieden te versmallen naar urgentiegebieden zal
veel onrust geven, en zal ongetwijfeld slachtoffers maken
onder de allochtone bevolking van niet urgente scholen.
Voor allochtonen bli j ft alleen een dubbele taalkwestie
over: ze spreken thuis een volwaardige taal, maar hun ken-
nis van het Nederlands schiet vaak tekort. Om het laatste
op te lossen, benadrukt de commissie het onderscheid
tussen Nederlands als eerste en als tweede taal. Er zullen
beter geschoolde leraren moeten komen voor NT2, die

voor een groot deel in speciale insti-
tuten les gaan geven: aan driejari-
gen, aan nieuwkomers en in kopklas-
sen. Binnen het reguliere onderwijs
zal op taalgebied weinig veranderen.
De commissie acht de thuistaal een
volwaardige taal en meent dat de
overheid verplicht is om taallessen in
de eigen taal aan te bieden aan kinde-
ren en volwassenen. Ook Nederlan-
ders zouden deze lessen mogen vol-
gen. Door deze regeling hoeven Chi-
nezen, joden en Westeuropeanen
voortaan het eigen-taalonderwijs
voor hun kinderen niet meer zelf te
organiseren, en dat is rechtvaardig.
Het l i jkt wat ver te gaan dat de ge-

meente Pieterbuuren voor de daar wonende Eskimo's
lessen Inuit moet gaan aanbieden die ook voor de andere
Groningers toegankeli jk moeten zi1n. Het zal niet eenvou-
dig zijn om een goed opgeleide leraar te vinden, die ons in
het Inuit2 kan onderwijzen.
Het pleidooi voor het opwaarderen van de Allochtone Le-
vende Talen is de grote verrassing van deze adviesnota.
De Tilburgse hoogleraar Taal en Minderheden Guus Extra
heeft waarschijnli jk de blaren op zijn tong gepraat om deze
spectaculaire keuze er door te kri lgen. De uitgangspunten
moeten zijn geweest dat de geli jkstell ing van allochtonen-
beleid met achterstandsbestri iding stigmatiserend is en
dat allochtonen ook een cultuurbeleid verdienen. Het is
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pen een'meerzijdige achterstand, vertonen. De kwalif icatie
'achterstand' vormt echter in een aantal opzichten een ver_
hull ing van achterstell ing en verschil>, schreven prof. dr. G.
Extra en dr. T. Vallen enkele jaren geleden. Leerlingen van
allochtone afkomst beheersen de Nederlandse taal vaak
minder goed dan hun Nederlandse klasgenootJes en heb_
ben daardoor ook met de andere vakken meer moeite. Al_
lochtone leerlingen kunnen hun tekortkomingen echter niet
compenseren met vakken waar ze goed in zijn; geen enrer
vak wordt immers in de eigen taal gegeven. Turkse leerlin_
gen zijn wel veel beter in Turks, maar daar heb ie in het Ne_
derlandse onderwijs weinig aan.
Niet alleen de achterstell ing van de eigen taal leidt tot ach_
terstanden, ook de grote kloof tussen Nederlandse svste_
men en vreemde gewoonten maakt het voor allochtonen
soms moeil i jk om mee te komen. Meisjes kunnen leren

van de school, maar een man leert van de srraat, zo ver_
woordde Livio Sansone in zijn proefschrift de gedachten_
gang van veel Creoolse jongens in de Bij lmer. Het Neder_
landse systeem van dertig-uren_zitten_en_je_mond_houden
staat ver van hen af.
Het kan ook anders: een project als Rotterdam Compact
houdt er wel rekening mee dat ,de stoel voor veel leerlin_
gen te hard aan de kont is,. Leerlingen die in dit project uit_
stekend gedijen, zouden in het reguliere onderwijs een
achterstand oplopen doordat de Nederlandse schoolcultuur
en onderwijspolit iek niet-theoretische onderwijsvormen on_
derwaarderen. Die ontkenning van de geli jkwaardigheid
van levenssti j len l igt ten grondslag aan veel prolecren rer
bestri jding van achterstanden. Dat werkt vaak discrimine_
rend.
Vreemd genoeg laten vervolgopleidingen _ evenals werkge_
vers - vaak doorschemeren dat ze het belangrijk vinden als
hun kandidaten meer van de wereld hebben gezien dan de
schoolbanken. Ze maken echter zelden de stap om neven_
activiteiten op te vatten als compensatie voor eventuele
achterstanden. Het is niet de bedoeling om de normen
voor allochtonen te verlagen; dispensatie zou maar tot af_
gunst leiden bij autochtonen. Wel zouden leerlingen _ en
dat geldt niet alleen voor buitenlanders _ een kans moeten
krijgen om hun bijzondere kwaliteiten en persoonli jke be_
langstell ing te laten meewegen als compensatie voor
eventuele achterstanden bij de gewone schoolvarren.

o Plussen en minnen
Hbo-opleidingen zijn niet snel geneigd om studenren roe te
laten die slechts voor vijf havo-vakken zijn geslaagd , maar
die daarnaast wel jarenlang actief waren in een vereniging.
Toch zouden zij heel wel een betere kans van stagen kun_
nen hebben dan leerlingen die zich alti jd braaf tot hun huis_
werk hebben beperkt. De aandacht voor kwaliteiten van
leerlingen is een positief punt van de Magnet_schools,
waar leerlingen veel t i jd besteden aan hun sterkste vak:
computerles, kunst, sport, techniek. Ze leren zichzelf daar_
door anders bekijken. Ook de magneetscholen wil len ach_
terstanden vermijden of verkleinen, maar het grote verschil
is dat ze achterstand niet centraal stellen. Dat zou immers
stigmatiserend, hypocriet en discriminerend, maar voorar
bijzonder ontactisch zijn. Geen leerling is vooruit te bran_
den als de school vooral de plaats is waar hij doet wat hii
niet goed kan.
Veel leerlingen die stranden in het gewone onderwi.js ko_
men pas in het tweede-kansonderwijs tot hun recht. Vol_
wassenen kunnen hun havo-diploma immers vak voor vak
halen. Gewone scholieren met een of twee zware onvot_
doendes bij hun eindexamen moeten het jaar erna aile zes
of zeven vakken herhalen. Leerplichtige leerlingen moeten
hun wijsheid vooral uit boeken halen. Als ze daar moeite
mee hebben, zijn er goede extra programrna,s om achter_
standen weg te werken.
Het zal weinig polit ici of projectleiders afschrikken dat het
centraal stellen van achterstanden stigmatiserend, hypo_

Geders in de tuin

lammer dat cultuur geli jkgesteld is met taal; het is de
vraag of allochtone jongeren zelÍ wel zo graag les wil len
hebben in hun thuistaal, zeker wanneer dat op geen enke_
le manier meetelt in het reguliere onderwijs. Hoe waarde_
vol het ook is dat de commissie naast een achterstandsbe_
leid een cultuurbeleid wil voeren, het bli j ft de vraag of de
emancipatie van de allochtone levende talen daadwerkeli ik
bildraagt aan de emancipatie van allochtonen.

De commissie had tot taak het huidige beleid te toetsen
en te verbeteren. Dat toetsen is helaas te haastrg en onvol_
ledig gebeurd. Het wachten is op een uitgave van de voor_
onderzoeken die, well icht uit tactische overwegrngen, nog
niet gepubliceerd zijn.
Ceders in de tuin is een lezenswaardig stuk omdat het niet
alleen over de problemen van allochtonen gaat, maar het
stelt om dezelfde reden teleur als adviesnota. De commis_
sie presenteert vooral bestuurli jke veranderingen en een
paar nteuwe slogans. Dat is jammer, want de voorgestel_
de herverdeling van gelden en verantwoordeli jkheden zal
veel t i jd kosten. Die kan misschien beter gestoken wor_
den in het ontwikkelen van effectievere onderwilsmetho_
oen.
De commissie wordt alom geprezen voor het lef waarmee
ze de tuin heeÍt omgespit, maar hadden de direct betrokke_
nen - de leerlingen en hun docenten _ niet meer gehad aan
een snoetmes en een gieter? o
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criet en discriminerend kan werken. De hoge werkloosheid
onder allochtonen kost geld en destabil iseert de samenle-
ving; daarom moet er tegen worden opgetreden. Allochto-
nen moeten niet zeuren, nu er eindeli ik eens iets voor ze
gedaan wordt.
Maar het is denkbaar dat de resultaten van het achter-
standsbeleid gaan tegenvallen. Het wederzijdse begrip zal
niet toenemen door stigmatiserende activiteiten. Het is
voor Nederlandse scholieren well icht goed om samen met
buitenlandse kinderen in de klas te zitten, maar als de laat-
sten steeds extra aandacht nodig hebben, zullen de eer-
sten hen al snel met een mengeling van afgunst en mi-
nacht ing beki jken.
Ook de directe resultaten van projecten kunnen teleur
gaan stellen. De landeli jke coórdinator van het onderwijs-
voorrangsbeleid, Kloprogge, meldde in een onderzoek dat
de vierhonderd mi l joen gulden die jaar l i jks aan kansarme
basisschoolleerlingen gespendeerd wordt, nauwelijks lei-
den tot achterstandsverkleining. Kloprogge meent dat dat
komt door een gebrek aan goede technieken om leerlingen
bij te spijkeren en niet aan de hoeveelheid geld. Maar is
het niet eerder zo dat bij het wegwerken van achterstan-
den de Wet van behoud van ellende geldt?
Een voorbeeld laat zien dat een geslaagd bijspijkerproject
dit probleem niet kan oplossen. Op een Rotterdamse scho-
lengemeenschap moeten alle leerlingen naast het reguliere
programma elk jaar een aantal taken kiezen uit 'de Plus-

kist': bezoek een popconcert, los een puzzle op, volg een
computercursus. Zo leren leerlingen zelfstandig te werken
en doen ze'een schat aan kennis en ervar ingen op' .  In
pr incipe kunnen al le leer l ingen opdrachten ui t  de Pluskist
kiezen, maar leerlingen met achterstanden in de reguliere
vakken zullen in de eerste plaats inhaal-, huiswerk- of stu-
dielessen uit die kist halen. Door deze 'f lexibil isering van
de didactiek' kunnen leerlingen die dat nodig hebben extra
aandacht kri jgen, waardoor hun schoolresultaten verbete-
ren.
Dat is waardevol, maar het project leidt onvermijdeli jk tot
een tweedeling tussen een grote groep Plus-kinderen die
naast de gewone lessen van alles hebben gedaan en mee-
gemaakt, en kinderen die al hun ti jd in de leervakken heb-
ben moeten steken. Welke leerlingen zouden het straks
beter doen in het hbo? Wie zouden door een werKoever
eerder worden aangesteld?

o Meer of anders
Het wegwerken van achterstanden kost aandacht die niet
aan andere zaken kan worden besteed; dat resulteert vaak
ongemerkt in nieuwe achterstanden. Zo wordt in een - ove-
rigens goed uitgewerkt - Tilburgs voorstel voor een integra-
le aanpak van de achterstandsproblematiek in het onder-
wijs en het welzijnswerk triomfanteli jk vastgesteld dat
'huiswerkbegeleiding op school en studielessen in het
buurthuis elkaar ui tstekend kunnen aanvul len' .  Je kunt ie in
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dergeli jke gevallen afvragen of de prijs die allochtone leer_
lingen moeten betalen voor een diploma vaak niet oneven_
redig hoog is.
De schijn ontstaat dat het rechtvaardig is om van de alloch_
toon extra inspanningen te verwachten ter verkreining van
zijn achterstand. Daarom wordt meestal gekozen voor aan_
vullend onderwijs. Maar zeker als alle extra aandacht uit_
eindeli jk weinig verbetering oplevert, is het te overwegen
of allochtonen niet beter ánder in plaats van extra onder_
wijs zouden kunnen kri lgen.
In het minderhedenbeleid moet achterstand alti id een be_
langrijk aandachtspunt zijn, maar die aandacht hoeft niet
per se gericht te zijn op de achterbli jvers. Het krit isch bekii_
ken van de eisen die scholen en bedrijven stellen, zou on_
derdeel moeten zijn van achterstandsbestri jding. Mag een
reerring die er moeite mee heeft om naast het Nederrands
als tweede taal en het Engels als derde taal, ook nog eens
een vierde taal te leren, de toegang tot de bovenbouw van
havo en vwo ontzegd worden? Zou het echt zo,n ramp zijn,
als leer l ingen wiskundelessen in het Turks volgen?
Achterstandsbestri jding hoeft niet stigmatiserend te zijn,
als de doelgroepen maar onderscheiden worden naar het
prooteem en ntet naar hun herkomst. Een onderwijsnota
wordt een stuk evenwichtiger als niet alleen gesproken
wordt over zestig procent allochtonen met schoolproble_
men, maar ook over de loopbaan van die andere veertig
procent. Een minderhedenbeleid met de nadruk oo achter_
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stand hoeft evenmin hypocriet te zijn, als het maar is inge_
bed in algemeen beleid. Een gemeente die een deel van
zt1n personeel wegbezuinigt, zou geen goede sier moeten
kunnen maken met een banenpool of een werkervarings_
project. Achterstandsbestri jding hoeft ook niet discrimine_
rend te zijn, zolang de bestrijding beperkt blijft tot specifie_
ke achterstanden waarvan ondubbelzinnig kan worden aan_
getoond dat ze leiden tot maatschappeli jke mislukkingen.
Mensen moeten de kans kri jgen om zich te ontwikkelen oo
de manier die hen het beste l igt. Als het regulrere qagon_
derwijs zich - net als het volwassenenonderwijs - meer zou
openstellen voor alternatieve leertrajecten en leerlingen
meer verantwoordeli jkheid zou geven over hun eigen ont_
wikkeling, dan zouden veel van de drempels waar allochto_
nen nu op stranden vermeden kunnen worden. Soms zul_
len specifieke achterstanden bli jven bestaan, omdat er per_
soonli jke manieren zijn om ze te omzeilen. Wie ,trottoir,

niet kan schrijven, mag het ook 'stoep, noemen. o
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