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HOE INCLUSIEF IS HET
BASISONDERWIJS IN
NEDERLAND NU?
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In Nederland heeft ieder kind recht op en toegang tot onderwijs,

maar het is vandaag de dag nog de vraag hoe inclusief ons

onderwijs is. Versterkt ons onderwijssysteem werkelijk het

potentieel van al onze jongens én meisjes? De basisschool is de

springplank waarmee alle kinderen hun volwassen leven instappen.

Wij willen dat alle kinderen dat vanuit dezelfde startpositie en

perspectieven kunnen doen. Dat is nu niet het geval. 

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen in groep 8 bijvoorbeeld

vaker een hoger advies voor de middelbare school dan de uitslag van

hun Cito-eindtoets aangeeft. Bij kinderen van laagopgeleide ouders is

dit andersom: zij krijgen juist een lager advies dan hun eindtoets

aangeeft . 1 op de 6 leerlingen zou op basis van de uitslag van de

eindtoets een advies (1) moeten krijgen dat minimaal één niveau hoger

is dan het advies dat de school gaf. Dit zijn volgens de Inspectie

vooral leerlingen met laagopgeleide ouders. Slechts 15 procent van

deze leerlingen krijgt vervolgens ook daadwerkeli jk een hoger advies.

De helft van de leerlingen met hoogopgeleide ouders begint op havo

of vwo. Bij de kinderen met laagopgeleide ouders is dat een kwart, dit

geldt voor leerlingen met hetzelfde intell igentieniveau. Aan het eind

van de rit heeft 55% van de leerlingen met hoogopgeleide ouders die

beginnen bij havo of vwo een HBO of WO diploma op zak. Bij kinderen

die havo of vwo deden en laagopgeleide ouders hebben zien we dat

dit 26% is. Even slimme leerlingen eindigen dus op een heel

verschil lend niveau. 

Uit recent Amerikaans onderzoek bli jkt dat er tussen de 5 en 7 jaar een

omslag plaatsvindt bij kinderen, waarbij meisjes zichzelf ineens als

minder slim gaan beschouwen dan jongetjes. Ze leren al op vroege

leeftijd aan dat slimheid een jongensding is. Verschil lende factoren (2)

hebben hier invloed op. Zo bli jkt uit een ander wereldwijd onderzoek

dat in schoolboeken vrouwen en mannen in meer dan 70% van de

gevallen op een stereotiepe wijze op plaatjes worden afgebeeld (3).

Bovendien kunnen (onbewuste) bias en stereotypering bij

basisleerkrachten leiden tot een lagere waardering van kinderen,

bijvoorbeeld in het schooladvies. Sinds 2014 speelt het schooladvies 
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van de docenten een belangrijkere rol dan de CITO score. Nu is het

advies van de leraar bindend i.p.v. de CITO score. Als uit de score

bli jkt dat een leerling een niveau hoger aan zou kunnen dient de

docent het advies te heroverwegen. Dit wordt nog weinig gedaan. Uit

onderzoek van het CBS in 2018 bleek dat meisjes vaker beter

presteren dan hun schooladvies. De tendens geldt op alle middelbare

school niveaus: van vmbo tot en met vwo. In 2017 zat 16 procent van

de meisjes in de derde klas van de middelbare school op een hoger

schoolniveau dan het advies dat ze op de basisschool hadden

gekregen. Bij jongens was dat 10 procent. Omgekeerd is het ook zo

dat jongens vaker dan meisjes op een lager niveau terechtkomen. 14

procent van de jongens in de derde klas zat vorig jaar op een lager

schooltype dan de basisschool drie jaar eerder had

geadviseerd, tegen 9 procent van de meisjes (4).

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau in 2014 bli jkt

dat 1 op de 10 scholieren en studenten aangeeft op enige wijze

discriminatie te hebben ervaren in hun schoolloopbaan afgelopen jaar.

1 op de 20 scholieren noemen een onvriendeli jke behandeling of een te

lage beoordeling als uitingsvorm. De belangrijkste gronden voor

discriminatie zijn: etnische herkomst, huidskleur en geloof. Een derde

van de Turks-Nederlandse leerlingen heeft in de afgelopen twaalf

maanden binnen het onderwijs discriminatie ervaren. Van de

Marokkaans-Nederlandse leerlingen en Surinaamse Nederlanders gaat

het om ongeveer een kwart van de leerlingen die in het afgelopen jaar

één keer of vaker discriminatie meemaakte tijdens de opleiding. Een

op de drie leerlingen met discriminatie ervaringen heeft zich als gevolg

hiervan ziek gemeld, waar een kwart als gevolg minder zijn/haar best

doet en twee derde met minder plezier naar de opleiding gaat.

Daarentegen doet meer dan de helft van deze groep juist extra zijn of

haar best. De negatieve gevolgen voor welbevinden als gevolg van

discriminatie op het totaal van de scholieren is niet te

veronachtzamen. Omgerekend gaat het om ongeveer 1 op de 20

leerlingen die zich minder veil ig voelt of minder vertrouwen in zichzelf

heeft als gevolg van discriminatie. Zo bezien gaat het dus om

ongeveer één leerling per klas (5).
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Veel kinderen ondervinden dus op school en vaak al op de basisschool

de nadelen van negatieve of beperkende stereotypering en onterechte

onderschatting. Daardoor krijgen ze een lager schooladvies,

beschouwen ze zichzelf als minder slim of ambitieus en zien ze voor

zichzelf minder mogeli jkheden in hun beroepskeuze of -branche. Dit

gaat voor ons als samenleving ten koste van het volledige potentieel

van onze huidige en toekomstige arbeidskrachten, want de kansen van

kinderen hangen weer samen met de maatschappelijke posities van

hun ouders. En het staat de ontwikkeling en keuzevrijheid in de weg

van huidige en toekomstige generaties.

De vragen voor de Toekomstraden over Inclusief (basis)onderwijs

vanuit deze Quickscan is:

Wat is het mooist mogelijke basisonderwijs
dat wij alle kinderen van toekomstige
generaties toewensen? En welke rol kan
nieuwe technologie daarin optimaal spelen?
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