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Maatschappelijke opgave
- “…de maatschappelijke opgave op gebied van 

kansengelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en 
volwaardige participatie [is] hoe ervoor te zorgen 
dat burgers zinvol en volwaardig mee kunnen 
doen.”

- “Maak [hiertoe] de analyse van kansengelijkheid 
breder (en betrek hierin de wensen en noden van 
burgers in diverse levensfasen).”



Een duik in de theorie
› Resource benadering

- Iedereen heeft een bepaald mandje 
hulpbronnen nodig om in vrijheid vorm 
te geven aan zijn of haar leven.

› Capability benadering 

- Iedereen moet geëquipeerd zijn om in 
vrijheid te kiezen wat hij of zij wil zijn 
en doen, en niemand mag a priori 
uitgesloten zijn van mogelijke 
levenspaden.



Voorbeeld: Verschil in Nederland



Voorbeeld: Kansrijk armoedebeleid
› “De financiële problematiek van het huishouden, de tegenslagen die arme kinderen 

te verwerken krijgen (Adverse Childhood Experiences -ACE’s) en het onvermogen 
van (gestreste) ouders om kinderen tegen stress te beschermen, leiden ertoe dat 
arme kinderen een verhoogd risico lopen om met constante en toxische stress op 
te groeien. Dit leidt tot een geremde hersenontwikkeling, daardoor tot 
leerproblemen, problemen met de geestelijke gezondheid, gedragsproblemen en 
allerhande lichamelijke aandoeningen.”

› “Kinderen in armoede worden geregeld geboren met een lager geboortegewicht, 
eten minder en minder gezond dan leeftijdsgenoten in een huishouden met een 
hoger inkomen, hebben een groter risico op obesitas, roken vaker in de tienerjaren 
en hebben een grotere kans op overmatig alcohol- en drugsgebruik.”

› Het ligt zeer voor de hand dat bovenstaande zaken niet bevorderlijk zijn voor 
deelname aan- en prestaties in het onderwijs.



Voorbeeld: Multiproblematiek



Voor succesvol kansengelijkheidsbeleid moet 
naar het hele mandje hulpbronnen gekeken 

worden. Als er meerdere tekorten zijn, volstaat 
het zelden om er maar één daarvan te 

repareren.



Hoe noodzakelijk zijn brede investeringen?

› Opleiding/onderwijs is een (belangrijke) hulpbron, maar kansen worden ook 
bepaald door andere hulpbronnen.

- Bredere investeringen zijn wenselijk voor kansengelijkheid.

› Kinderen met te weinig hulpbronnen komen moeilijk mee in het onderwijs en 
plukken niet de vruchten van investeringen in het onderwijs.

- Bredere investeringen zijn noodzakelijk voor kansengelijkheid.

› Kinderen met veel hulpbronnen plukken wel de vruchten van investeringen in het 
onderwijs.

- Alleen investeren in het onderwijs en niet breder, vergroot de kansenongelijkheid.



Kansengelijkheid in het coalitieakkoord
› Vergroten van kansengelijkheid (basisonderwijs)

- Rijke schooldag

- Structurele versterking scholen met veel leerachterstanden

- Verbeteraanpak passend onderwijs

- Onnodig thuiszitten naar 0

› Basis op orde

- Masterplan kwaliteit en basisvaardigheden met ‘effectief 
bewezen lesmethodes’

› Investeren in goede (en genoeg) leraren en schoolleiders

- Lijstje generieke maatregelen

Indruk: aantal zinnige 
maatregelen, maar wel 
vooral voor kinderen die 
op school zijn, in de klas 

kunnen zitten en 
enigszins in staat zijn 

om daar mee te komen.



Andere hulpbronnen?
› Bestaanszekerheid

- Werken lonender

- Doorzetten brede armoede en 
schuldenaanpak

 Verbeteren schuldhulp, bijzondere bijstand, 
o.a.

- Periodiek herijken sociaal minimum

› Jeugdzorg

- Ambities, maar i.c.m. bezuinigingen op de 
langere termijn

Indruk: beperkte 
investeringen voor 

gezinnen die afhankelijk 
zijn van de sociale 

zekerheid en een beroep 
moeten doen op 

jeugdzorg



Kansengelijkheid in het coalitieakkoord
› Risico 1: Er gebeurt weinig voor huishoudens met een combinatie van werkloosheid, 

financiële tekorten en jeugdzorgproblematiek. Dat schept een risico dat juist 
kinderen die het nodig hebben niet profiteren van investeringen in het onderwijs.

› Risico 2: Wat er buiten het onderwijs wel gebeurt, gebeurt niet als onderdeel van 
een integrale visie op kansengelijkheid. Dat schept het reële risico dat 
kansengelijkheidsbeleid verder fragmenteert wanneer er geprioriteerd moet worden. 

In de uitwerking doen de departementen er goed aan om breed naar kansengelijkheid 
te kijken en daar beleidsmatig consequenties aan te verbinden. Betrek op zijn minst:

- Bestaanszekerheid

- Gezondheid en (jeugd)zorg 



Wat kan er (ondertussen) op scholen gedaan worden?
Vat de zorgplicht breed op. Zoek de samenwerking op met andere disciplines. 
Hoe meer tekorten er in gezinnen aangepakt kunnen worden, hoe groter de 
kansen van het kind.

› Denk na over het in huis halen van gedragswetenschappelijke expertise. 

- Een psycholoog, educatief therapeut o.i.d. op locatie kan signaleren, 
behandelen en als dat nodig is wachttijden helpen overbruggen.

› Denk na over de rol die je als school kan spelen in de vroegsignalering van 
financiële problematiek. Wijs mensen waar mogelijk op de mogelijkheid om 
bijzondere bijstand of schuldhulp aan te vragen.

- Een eerste gesprek hierover op school verlaagt de drempel om hulp te zoeken.

- Ouders kunnen aangemoedigd worden een wijkteam te benaderen (of anderen 
toe te staan dat te doen), zodat het hele systeem bekeken wordt.



Kortom
› De kansen van kinderen zijn het gevolg van de beschikking die zij hebben over 

een breed scale aan (met elkaar verweven) hulpbronnen.

› Bekijk kansengelijkheid breed, en betrek andere domeinen dan alleen het 
onderwijs.

› Gefragmenteerd beleid is verminderd effectief en werkt zo mogelijk zelfs 
averechts.

› Een landelijke visie op kansengelijkheid zou op zijn minst ook 
bestaanszekerheid, gezondheid en (jeugd)zorg moeten omvatten.

› Denk als onderwijs na over het samenbrengen van deze domeinen. Is er zorg in 
school te organiseren? En kan school een rol spelen bij de signalering van 
financiële problematiek?
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Uitstapje: de SCP armoedegrens
› “Armoede is te weinig financiële 

mogelijkheden hebben voor de 
minimaal noodzakelijke goederen en 
voorzieningen.”


