M ig ranten en achterstandsbestrijdi ng

De wet van behoud van ellende
> KlaàsMulder < Waarom leidt achterstandsbestrijding tot stigmatisering van
allochtonen? Omdat beleidmakers zich
te sterk richten op de etnische herkomst.
Ze vragen vooral in het onderwijs onevenredig zware inspanningen van allochtonen en houden de problemen zelf
grotendeels buiten schot. Migranten
met een achterstand hebben geen extra
maar ander onderwijs nodig. De overheid zou projecten moeten ondersteunen die de achterstand van allochtonen
compenseren door aandacht te schen_
ken aan hun bijzondere kwaliteiten en
persoonlijke belangstelling.

I n het m i n d e rh e d e n b e l eli dg t
het accentop activiteitendie
moeten leiden tot meer mrgrantenin het hogeronderwijsen een evenrediger
verdeling
van de (betere)banenoververschillende
etniscnegroepen.
Dat is vooralzo sindsde publikatie
van het WRR_Rapport
Al_
lochtonenbeleid
in 1989,maardietrendwas al langerte verwachten.Vanaf1979is socialeen economische
achterstand
voorpoliticien wetenschappers
éénvande belangrijkste
ka_
r ak t er i s ti e k einn h u n d e fi n i ti ev a n e tn ischemi nderheden.
'Achterstand'
is voorhen zo'n belangrijk
criteriumdat ze bij_
voorbeeldChinezen
en jodenniettot de ,erkende,minderhe_
den rekenen;ze moeten het eigen-taalonderwiis
voor hun
kinderenzelfbekostigen.
De WRR schrokvan de povereresultatenvan alle inspan_
nrngenom de achterstand
van etnischeminderheden
op te
heffen.Dat kwam volgenshet adviescollege
doorde popu_
laire benaderingdie het welzijnvan migranten_ en daar_
mee de eigencultuuren identiteit- te veel centraalstelde.
Welzijnswerkers
haddenvan migranteneen zorgcategone
gemaaktdie ze vervolgens'doodknuffelden,.
De echte pro_
blemen waren: achterstandop de arbeidsmarkt,relatief
hoge werkloosheidén het daarvoorverantwoordelijk
ge_
achte lageopleidingsniveau.
Dat zou slechtsopgetostKun_
nen worden door een zakelijkeaanpak.Aandachtvoor de
specifiekeachtergrond
van de migrantwas alleente verde_
digenvoor zoverdie de oplossingvan de maatschappelijke
problemenzou bevorderen.
De bijdragenvan de ministersDalesen d,Anconaaan het
nationaleminderhedendebat,
de banenplannen,
de schaal_
vergrotingin de volwasseneneducatie,
haast alle insoan_
nrngenvan nationaleen lokalebestuurders
zijneropgericht
meer allochtoneneen opleidingte latenafmakenen een
baante bezorgen.
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o Doorgestreept etiket
Waarom zijn programma'ster bestrijdingvan de achter_
stand van allochtonenzo populair?Onder meer omoat ze
kunnenleidentot beterescholings-en beroepsperspecrre
ven voor allochtonen
en tot een vermindering
van het aan_
tal schoolverlaters
en laagopgeleide
pro_
werkzoekenden.
lecten als 'tra.jectbegeleiding,
zijn vaakarbeidsintensief
en
kostbaar,maar de overheidverdient haar Investenngen
snel terug als moeilijkplaatsbare
werklozenaan een opleidi ngen een baangehol penw orden.
Ook de verwachtenevenresultaten
dragenbij aande popu_
lariteitvan dergelijkeprogramma,s.
Achterstandsbestrijdin
kan wellichtde negatievespiraaldoorbreken,zo teert de
'contacthypothese'.
Goed opgeleideallochtonenmet een
baanzoudeneen voorbeeldfunctie
hebbenvoor Jongeren.
Misverstanden
tussenallochtonenen autochtonenzouden
kunnenverdwijnenen het zou de onderlingeverstandhou_
ding ten goede komen als meer mensen in hun werk te
makenkrijgenmet ledenvan andereculturen.Zo is de in_
zet van stadswachtennietalleenbedoeldom een aantalal_
lochtonenaanwerk te helpen,even belangrijk
is het dat de
burgersgeconfronteerd
wordenmet allochtonen
die nuttio
werk doen.
Achterstandsbestrijding
heeft echter een keerzijde:het
blijktvaakmoeilijkeen effectieÍminderhedenbeleid
te voe_
ren zonderde doelgroepen
projectendie
te stigmatiseren.
bedoeldzijnom minderhedenbeterekansente geven,De_
ginnenvaakmet het verbijzonderen
van de doelgroep.Dat
probleemtreft zelfsonderzoekers
die willen aanronendat
specifiekemigrantenproblemen
niet bestaan.In onderzoek
dat moet aantonendat verschillenin schoolresultaten
tus_
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sen allochtoneen autochtoneleerlingenuit dezelfde(arbeiders)klasse
maarweinig met etniciteitte makenhebben,zal
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Geders i n de tu i n

rend;een doorgestreept
etiketblijfteen etiket.
AchterstandsbestriJding
maakt allochtonenal snel tot een
zorgcategorie,
met allegevolgenvan dien.Dooreen kranteberichtover een projectzullenveel lezersálleledenvan een
groep als 'zorgenkindjes'
zien.Zij die geheel probleemloos
doorhet levengaan,lijdendaarook onder.
Achterstandsbestrijding
kan ook aÍgunstvan autochtonenin
de handwerken.Sommigenlatenzich wijsmakendat 'voor
de anderenallesgedaanwordt' terwijl 'wij het zelf moeten
uit zo e ke n '.
De ' z or genk indj eksu' n n e no p h u n b e u rta p a rte
voorzieningen
als kleinerenden paternalistisch
ervaren,zeker waar de eigen verantwoordelijkheid
en keuzemogelijkh eidg e ri n gzijn.

O Dubieus wapen
M inde rh e d enbeleid
is v aak r a m p e n b e s tri i d i nngi,e t i n d e
laatsteplaatsdoorde eensgezinde
aanvalop achterstanden.
De statistiekis daarbijhet belangrijkste
wapen.Statistische
gegevensover de prestatiesvan allochtonenop schoolen
op de arbeidsmarkt
lijkenhet accentop achterstandsbestrijdingte rechtvaardigen.
Achterstandis uitstekendmeetbaar,
veel beter dan bijvoorbeeldheimwee. Na afloop van een
projectzijnde verbeteringen
vaakgoed in cijfersuit te drukk en.
M aarsta ti sti ek en
k unnenbed ri e g l i jzki j n .S ta ti s ti e iks a l l e e n
overzichtelijk
wanneereen beperktaantalduidelijkgedefinieerde groepen gemeten wordt. De gemeten vooruitgang
v an ee n h e l egr oepk an in we rk e l i j k h e ite
d d a n k e nz i j na a n
de vooruitgang
van een kleinesubgroep.Het EMO-plan- dat
ten doel heeft het percentageallochtonewerknemersbij de
rijksoverheid
te vergroten- was op het eerste gezichtbijvoorbeeldzeergeslaagd.Bij naderebeschouwingvielende
resultatenvoor Turkseen Marokkaanse
sollicitanten
ero te20
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> KlaasMlliler < Het extra budgetvan 540 miljoengulden
per jaar ten behoevevan allochtoneleerlingenheeft niet
kunnenverhinderendat de schoolprestaties
van allochtone
leerlingen
ver achterblijven
bij het gemiddelde.StaatssecretarisWallagevan Onderwijsgaf een zwarecommissieeen
jaarde tijd om de oorzakenblootte leggenen verbeteringsvoorstellente doen. De commissie-Van
Kemenadekreeg
allevrijheid,maarwerd wel geachtrekeningte houdenmet
twee prioriteitenvan de regering:decentralisatie
en deregul eri ng(l ees:soci al everni euw i ng).
Onl angspresent eer de
de commissiehet rapportCedersin de tuin.
De oorzakenvan de huidigeproblemenwaren moeilijkboven tafel te krijgen.De tijd ontbrakom zelf grootschalig
onderzoekte doen en de evaluatiesvan lopendeprojecten
zijnvaaknog niet gereed.De gewichtenregeling
- die scholen extrageld toekentvoor leerlingendie extrabegeleiding
nodig hebben,onder wie allochtonekinderen- werkt bijvoorbeeldnog niet langgenoegom hem te kunnenbeoordelen. Het is bovendiensowieso moeilijkte zeggenwat
een leerlingbereiktzou hebbenals hij bepaaldefaciliteiten
niethadgehad.Wel is duidelijkdat de extrageldendie een
schoolkrijgtvoor 'feilbare'leerlingen,niet altijdin die leerling zelf gestokenworden. Nieuwereontwikkelingen
zoals
het leerlingvolgsysteem
worden in het adviesterloopsgenoemd,maarkri j genw ei ni gaandacht.
Veelenergieker
wordt de commissieals het gaatoverhet
uitschakelen
vande'halfzwaargewichten':
veelalautochtone leerlingendie nu ook van de gewichtenregeling
profiteren.De commissieheeftiets slimsverzonnen:
de ooleidi ngvande oudersal seni gcri teri um.
D e ' zw aarste'kinde-

gen. De regering erkende dat de positieve resultaten
slechtsaan een deelcategorie
te dankenwaren, maar hoe
vaakwordt die schaduwziide
buitende statistiekenoehoud en?
De behoefteaan overzichtelijkheid
kan ook leidentot overcategorisering:
een hele etnischegroepwordt de dupevan
de tekortkomingen
van een deel van die groep.Een schrijnendvoorbeeldvormt de actievan de Amsterdamsepolitie
i nnde B i j l te g ende ' t ienduiz e n dG' h a n e s ed ru g s h a n d e l a re
mer. Eenandervoorbeeld:nogalwat Marokkanen
schijnen
na de aandachtin de persvoor Marokkaanse
tasjesdieven
een ltaliaanse
voornaamte gebruiken.
Het belangrijkste
bezwaartegen statistiekenis echterdat
de kernvan de problemenbuitenbeeldblijft.Alle aandacht
gaat naarde zwaarstgetroffen(deel)groepen.
Allochtonen
hebbenonevenredigveel lastvan knelpuntenop de terrei-

nen wonen, weten en werken;ze zitten nu eenmaalwat
vakeri n de hoekw aarde kl appenval l en.
Met hun beroep op statistischegegevenszijn beleidmakers gauw geneigdalle aandachtop de zwaarstgetroffenen te richten.Ze verliezende problemenzelf vaakuit het
oog.Allochtonenmogen'werklozer'zijndan Nederlanders,
het echte probleem'isdat er te weinigbanenzijn.Allochtonen mogen voortijdigde schoolverlaten,het echte knelpunt is dat de schoolte weinigaansluitbij wat jongerenbelangrijkvinden.Te weinig allochtonenmogen kiezenvoor
'banenmet perspectief',het echte knelpuntis dat de lage
salarissenin bijvoorbeeld
de verzorgingssector
een keuze
voordie sectoronaantrekkeliik
maken.

ren hebbenoudersmet slechtstwee
jaarbasisschool.
Het spreektvoor
zichdat daarnauwelijksautochtonen
ondervallen.Waarschijnlijk
blijvenzo
alleende kinderenoverdie de meeste hulpnodighebb e n D
. i t c ri te ri u m
verlostons bovendienvan het bestuurlijkeprobleemvan de definitie
van een 'allochtoon'.
Doorvervolgensde te bestedengeldenalleenin
kunte zettenin 'urgentiegebieden'
nen de ergsteknelpuntenhet eerst
wordenopgelost.Achterstandsbeleidkan nu wordenlosgekoppeld
van
a l loc ht onenbele- ihde t i s i mme rs
slechts'toeval'dat veel allochtonen
laagopgeleideoudershebben.
De verandering
van de gewichtenregeling
kanzinvolzijn,
hoewelde staatssecretaris
waarschijnlijk
meer hadgehad
aan richtlijnen
om de bestrijding
van achterstanden
zelfeffectieverte maken.De keuzeom de bredeonderwijsvoorrangsgebieden
te versmallennaarurgentiegebieden
zal
veelonrustgeven,en zalongetwijfeldslachtoffersmaken
onderde allochtonebevolkingvan niet urgentescholen.
Voorallochtonen
blijftalleeneen dubbeletaalkwestie
over:ze sprekenthuiseen volwaardige
taal,maarhun kennis van het Nederlands
schietvaaktekort.Om het laatste
op te lossen,benadruktde commissiehet onderscheid
tussenNederlands
als eersteen alstweedetaal.Er zullen
betergeschooldelerarenmoetenkomenvoor NT2,die

vooreen grootdeel in specialeinstituten les gaangeven:aandriejarigen,aannieuwkomersen in kopklassen. Binnenhet reguliereonderwijs
zalop taalgebied
weinigveranderen.
De commissieacht de thuistaaleen
volwaardige
taalen meentdat de
overheidverplichtis om taallessenin
de eigentaalaante biedenaankinderen en volwassenen.
Ook Nederlanderszoudendezelessenmogenvolgen. DoordezeregelinghoevenChinezen,jodenen Westeuropeanen
voortaanhet eigen-taalonderwijs
voor hun kinderenniet meerzelfte
organiseren,
en dat is rechtvaardig.
Het lijktwat ver te gaandat de gemeentePieterbuuren
voorde daarwonendeEskimo's
lessenInuitmoet gaanaanbiedendie ook voorde andere
Groningers
toegankelijk
moetenzi1n.Het zalnieteenvoudig zijnom een goedopgeleideleraarte vinden,die ons in
het Inuit2kanonderwijzen.
Het pleidooivoor het opwaarderen
van de AllochtoneLevendeTalenis de groteverrassing
van dezeadviesnota.
De Tilburgsehoogleraar
Taalen Minderheden
GuusExtra
heeftwaarschijnlijk
de blarenop zijntong gepraatom deze
spectaculaire
keuzeer doorte krilgen.De uitgangspunten
moetenzijngeweestdat de gelijkstelling
van allochtonenbeleidmet achterstandsbestriiding
stigmatiserend
is en
dat allochtonen
ook een cultuurbeleid
verdienen.Het is

<ln het Nederlandseonderwijsbeleid
staat tot nu toe te
zeer de gedachtecentraaldat etnischeminderheidsgroe-
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pen een'meerzijdigeachterstand,
vertonen.De kwalificatie van de school,maar een
man leert van de srraat,zo ver_
'achterstand'
vormt echterin een aantalopzichteneen ver_
woordde Livio Sansonein zijn proefschriftde gedachten_
hullingvan achterstelling
en verschil>,schrevenprof.dr. G.
gang van veel Creoolsejongensin de Bijlmer.Het
Neder_
Extraen dr. T. Vallenenkelejarengeleden.Leerlingenvan
landsesysteem van dertig-uren_zitten_en_je_mond_houden
allochtoneafkomst beheersende Nederlandsetaal vaak
staatver van hen af.
minder goed dan hun NederlandseklasgenootJes
en heb_
Het kan ook anders:een projectals RotterdamCompact
ben daardoorook met de anderevakkenmeer moeite.Al_
houdt er wel rekeningmee dat ,de stoel voor veel leerlin_
lochtoneleerlingenkunnenhun tekortkomingen
echterniet
gen te hardaan de kont is,. Leerlingendie in dit project
uit_
compenserenmet vakkenwaarze goed in zijn;geen enrer
stekend gedijen,zouden in het reguliereonderwijseen
vak wordt immers in de eigentaal gegeven.Turkseleerlin_
achterstand
oplopendoordatde Nederlandse
schoolcultuur
gen zijnwel veel beter in Turks,maardaarheb
ie in het Ne_
en onderwijspolitiek
niet-theoretische
onderwijsvormen
on_
derlandseonderwijsweinigaan.
derwaarderen.Die ontkenningvan de gelijkwaardigheid
Niet alleende achterstelling
van de eigentaal leidttot ach_
van levensstijlen
ligt ten grondslagaan veel prolecrenrer
terstanden,ook de grote kloof tussen Nederlandsesvste_
bestrijdingvan achterstanden.
Dat werkt vaak discrimine_
men en vreemdegewoontenmaakt het voor allochtonen
rend.
soms moeilijkom mee te komen. Meisjes kunnen leren
Vreemdgenoeglatenvervolgopleidingen
_evenalswerkge_
vers - vaakdoorschemeren
dat ze het belangrijkvindenals
hun kandidaten
meer van de wereld hebbengeziendan de
schoolbanken.
Ze makenechterzeldende stap om neven_
activiteitenop te vatten als compensatievoor eventuele
achterstanden.
Het is niet de bedoelingom de normen
voor allochtonente verlagen;dispensatiezou maartot af_
gunst leidenbij autochtonen.Wel zoudenleerlingen_
en
Geders in de tuin
dat geldt niet alleenvoor buitenlanders
_ een kansmoeten
krijgenom hun bijzonderekwaliteitenen persoonlijkebe_
langstellingte laten meewegen als compensatievoor
lammerdat cultuurgelijkgesteld
is met taal;het is de
eventueleachterstanden
bij de gewoneschoolvarren.
vraagof allochtone
jongerenzelÍwel zo graagles willen
hebbenin hun thuistaal,zekerwanneerdat op geen enke_
o Plussen en minnen
le maniermeeteltin het reguliereonderwijs.Hoewaarde_
Hbo-opleidingen
zijnniet snelgeneigdom studenrenroe te
vol het ook is dat de commissienaasteen achterstandsbe_
latendie slechtsvoor vijf havo-vakken
zijn geslaagd
leideen cultuurbeleid
, maar
wil voeren,het blijftde vraagof de
die daarnaast
wel jarenlangactiefwaren in een vereniging.
emancipatie
van de allochtonelevendetalendaadwerkeliik
Toch zoudenzij heel wel een beterekansvan stagenkun_
bildraagt
aande emancipatie
van allochtonen.
nen hebbendan leerlingendie zichaltijdbraaftot hun huis_
werk
hebben beperkt.De aandachtvoor kwaliteitenvan
De commissiehadtot taakhet huidigebeleidte toetsen
leerlingen
is een positief punt van de Magnet_schools,
en te verbeteren.Dat toetsenis helaaste haastrgen onvol_
waar
leerlingen
veel tijd bestedenaan hun sterkstevak:
lediggebeurd.Het wachtenis op een uitgavevan de voor_
computerles,
kunst,
sport, techniek.Ze leren zichzelfdaar_
onderzoeken
die,wellichtuit tactischeoverwegrngen,
nog
door
anders
bekijken.
Ook de magneetscholen
willen ach_
niet gepubliceerd
zijn.
terstanden
vermijden
of
verkleinen,
maar
grote
het
verschil
Cedersin de tuin is een lezenswaardigstuk omdat het niet
is
dat
ze
achterstand
niet
centraal
stellen.
Dat
zou
immers
alleenoverde problemenvan allochtonen
gaat,maarhet
stigmatiserend,
hypocrieten discriminerend,
maar
voorar
stelt om dezelfderedenteleuralsadviesnota.
De commis_
bijzonderontactischzijn. Geen leerlingis vooruitte bran_
sie presenteertvooralbestuurlijke
veranderingen
en een
den als de schoolvooralde plaatsis waar hij doet wat hii
paarnteuweslogans.Dat is jammer,want de voorgestel_
niet goedkan.
de herverdeling
van geldenen verantwoordelijkheden
zal
Veel
leerlingendie strandenin het gewone onderwi.jsko_
veeltijd kosten.Die kan misschienbetergestokenwor_
pas in het tweede-kansonderwijs
men
tot hun recht.Vol_
den in het ontwikkelenvan effectievereonderwilsmetho_
wassenen
kunnenhun havo-diploma
immersvak voor vak
o en.
halen.Gewone scholierenmet een of twee zware onvot_
De commissiewordt alomgeprezenvoor het lef waarmee
doendes
bij hun eindexamenmoetenhet jaarernaailezes
ze de tuin heeÍtomgespit,maarhaddende directbetrokke_
of
zeven
vakken
herhalen.Leerplichtige
leerlingenmoeten
nen - de leerlingenen hun docenten_ niet meergehadaan
hun wijsheidvooraluit boekenhalen.Als ze daarmoeite
een snoetmesen een gieter?
o
mee hebben,zijn er goede extra programrna,som achter_
standenweg te werken.
Het zal weinig politiciof projectleiders
afschrikkendat het
centraalstellen van achterstandenstigmatiserend,
hypo_
22
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crieten discriminerend
kanwerken.De hogewerkloosheid
onderallochtonenkost geld en destabiliseert
de samenleving;daarommoet er tegen worden opgetreden.Allochtonen moeten niet zeuren,nu er eindeliikeens iets voor ze
gedaanwordt.
Maar het is denkbaardat de resultatenvan het achtergaantegenvallen.Het wederzijdsebegripzal
standsbeleid
niet toenemen door stigmatiserendeactiviteiten.Het is
voor Nederlandse
scholierenwellichtgoed om samenmet
buitenlandse
kinderenin de klaste zitten,maarals de laatsten steeds extra aandachtnodig hebben,zullende eersten hen al snel met een mengelingvan afgunsten min a c ht ingbek ijk en.
Ook de directe resultatenvan projectenkunnen teleur
gaan stellen.De landelijkecoórdinatorvan het onderwijsvoorrangsbeleid,
Kloprogge,melddein een onderzoekdat
d e v ier honder d
m il j o e ng u l d e nd i e j a a rl i j k sa a n k a nsarme
gespendeerdwordt, nauwelijksleibasisschoolleerlingen
den tot achterstandsverkleining.
Kloproggemeent dat dat
komt dooreen gebrekaangoedetechniekenom leerlingen
bij te spijkerenen niet aan de hoeveelheidgeld. Maar is
het niet eerderzo dat bij het wegwerkenvan achterstanden de Wet van behoudvan ellendegeldt?
Een voorbeeldlaat zien dat een geslaagdbijspijkerproject
dit probleemniet kanoplossen.Op een Rotterdamse
scholengemeenschap
moetenalleleerlingennaasthet reguliere
programmaelk jaar een aantaltaken kiezenuit 'de Plus-

kist': bezoekeen popconcert,los een puzzleop, volg een
computercursus.
Zo lerenleerlingenzelfstandig
te werken
en doen ze' een schat aan kenni sen ervari ngenop'. I n
pri nci pekunnenal l e l eerl i ngen
opdrachtenui t de Pluskist
kiezen,maar leerlingenmet achterstanden
in de reguliere
vakkenzullenin de eersteplaatsinhaal-,huiswerk-of studielessenuit die kist halen.Door deze 'flexibilisering
van
de didactiek'kunnenleerlingendie dat nodighebbenextra
aandachtkrijgen,waardoorhun schoolresultaten
verbeteren.
Dat is waardevol,maar het projectleidt onvermijdelijk
tot
een tweedelingtussen een grote groep Plus-kinderen
die
naastde gewonelessenvan alleshebbengedaanen meegemaakt,en kinderendie al hun tijd in de leervakkenhebben moeten steken.Welke leerlingenzoudenhet straks
beter doen in het hbo? Wie zoudendoor een werKoever
eerderwordenaangesteld?
o Meer of anders
Het wegwerkenvan achterstanden
kost aandachtdie niet
aan anderezakenkanworden besteed;dat resulteertvaak
ongemerktin nieuweachterstanden.
Zo wordt in een - overigensgoed uitgewerkt- Tilburgsvoorstelvooreen integrale aanpakvan de achterstandsproblematiek
in het onderwijs en het welzijnswerktriomfantelijkvastgestelddat
'huiswerkbegeleiding
op school en studielessenin het
buurthui el
s kaarui tstekend
kunnenaanvul l en'Je
. kuntie in
builenlanders
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dergelijkegevallenafvragenof de prijsdie allochtoneleer_
standhoeft evenminhypocriette zijn,als het maaris inge_
lingenmoetenbetalenvoor een diplomavaakniet oneven_ bed in
algemeenbeleid.Een gemeentedie een deel van
redighoogis.
zt1npersoneelwegbezuinigt,
zou geen goede sier moeten
De schijnontstaatdat het rechtvaardig
is om van de alloch_ kunnenmaken met een banenpoolof een werkervarings_
toon extra inspanningen
te verwachtenter verkreining
project.Achterstandsbestrijding
van
hoeft ook niet discrimine_
zijnachterstand.
Daaromwordt meestalgekozenvoor aan_
rend te zijn, zolangde bestrijdingbeperktblijft tot specifie_
vullendonderwijs.Maar zeker als alle extra aandachtuit_
ke achterstanden
waarvanondubbelzinnig
kanwordenaan_
eindelijkweinig verbeteringoplevert,is het te overwegen
getoonddat ze leidentot maatschappelijke
mislukkingen.
of allochtonenniet beter ánder in plaatsvan extra onder_
Mensenmoetende kanskrijgenom zichte ontwikkelenoo
wijs zoudenkunnenkrilgen.
de manierdie hen het beste ligt.Als het regulrereqagon_
In het minderhedenbeleid
moet achterstandaltiideen be_
derwijszich- net als het volwassenenonderwijs
- meer zou
langrijkaandachtspunt
zijn, maar die aandachthoeft niet
openstellenvoor alternatieveleertrajectenen leerlingen
per se gerichtte zijnop de achterblijvers.
Het kritischbekii_
meer verantwoordelijkheid
zou geven over hun eigen ont_
ken van de eisendie scholenen bedrijvenstellen,zou on_
wikkeling,dan zoudenveel van de drempelswaar allochto_
derdeelmoetenzijn van achterstandsbestrijding.
Mag een
nen nu op strandenvermedenkunnenworden.Soms zul_
reerring
die er moeite mee heeft om naasthet Nederrands len specifieke
achterstanden
blijvenbestaan,omdater per_
als tweede taal en het Engelsals derdetaal,ook nog eens
soonlijkemanierenzijn om ze te omzeilen.Wie ,trottoir,
een vierdetaalte leren,de toegangtot de bovenbouwvan
niet kan schrijven,mag het ook 'stoep,noemen.
o
havoen vwo ontzegdworden?Zou het echt zo,nrampzijn,
als leer lingen
wis k u n d e l e s s ei n h e t T u rk sv o l g e n ?
Achterstandsbestrijding
hoeft niet stigmatiserendte zijn,
als de doelgroepenmaar onderscheiden
worden naarhet
prooteemen ntet naar hun herkomst.Een onderwijsnota
wordt een stuk evenwichtigerals niet alleen gesproken
wordt over zestig procentallochtonenmet schoolproble_
men, maar ook over de loopbaanvan die andereveertig
> Illasilatie p. 19: Albo Helm <
procent.Een minderhedenbeleid
met de nadrukoo achter_ > Foto's: MaruschkaKraal <
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