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Inleiding
Het is niet goed gesteld met de kansen in het Nederlandse onderwijs. Er is een groeiende
trend te zien in kansenongelijkheid tussen leerlingen.1 Kinderen van rijke, hoogopgeleide
ouders gaan met elkaar naar dezelfde basisschool, maar ook leerlingen van armere lager
opgeleide ouders komen veelal slechts alleen met elkaar in de klas terecht. De
onderwijsinspectie noemt dit probleem herhaaldelijk in haar jaarlijkse rapporten en ziet het
verkleinen van de ongelijkheid als de grootste uitdaging in het onderwijs.
Toch lijkt er weinig te gebeuren. Steeds vaker krijgen leerlingen met dezelfde
studieresultaten verschillende schooladviezen.2 Om deze groeiende ongelijkheid tegen te
gaan, dienen stappen genomen te worden. Scholen met kinderen die opgroeien in een
achterstandssituatie hebben extra financiering nodig om zo de kansen voor hun leerlingen te
vergroten. Helaas is zijn de toegewezen middelen vanuit de staat niet toereikend om het
probleem op te lossen.
Het Jeugdeducatiefonds steunt scholen die extra middelen nodig hebben om de kansen van
hun leerlingen te vergroten. De extra middelen blijken hard nodig en kunnen ook een
verschil maken. Toch is dit bij lange na niet voldoende. In dit verslag zullen de oorzaken van
de toenemende kansenongelijkheid besproken worden, evenals de mogelijkheden die het
Jeugdeducatiefonds biedt en de ervaringen van de aangesloten scholen.
Ongelijkheid in het onderwijs, waar komt het vandaan?
Mede dankzij de hoge economische segregatie op scholen zijn er aanzienlijke verschillen te
merken in de schooladviezen en de kwaliteit van het onderwijs.3 Hoogopgeleide ouders
sturen hun kinderen naar scholen waar kinderen zitten van ouders die ook hoogopgeleid
zijn. Zo ontstaan er scholen waar voornamelijk kinderen zitten van hoogopgeleide,
goedverdienende ouders. Op andere scholen resulteert dit logischerwijs in een populatie die
grotendeels bestaat uit kinderen van lager opgeleide en minder welvarende ouders. De
scholen in onze doelgroep ervaren hierdoor meerdere problemen.
Ten eerste is de vrijwillige ouderbijdrage lager dan op de rijkere scholen en wordt deze
ouderbijdrage minder vaak betaald. Zo heeft de school vele malen minder geld te besteden
dan een school met kinderen van hoogopgeleide ouders. Tevens hebben deze scholen extra
te lijden onder het lerarentekort.4 Door de schaarste gaan de al moeilijk te vinden
leerkrachten eerder naar een welvarende school, omdat de scholen met veel leerlingen met
een achterstandssituatie veelal kampen met problemen. Dit zorgt soms voor een nog hogere
werkdruk voor de docenten. Onder andere deze componenten resulteren in het feit dat
leerlingen van verschillende achtergronden niet dezelfde kansen krijgen om zich maximaal
te kunnen ontplooien; een zeer zorgelijke ontwikkeling voor Nederland.
De onderwijsinspectie noemde in haar rapport van 2018 een lichte daling van ongelijkheid.
Toch lijkt dit optimisme niet op zijn plaats wanneer de trends daarnaast ook laten zien dat
scholen steeds verder segregeren en het advies van leerlingen een steeds hogere correlatie
vertoont met het opleidingsniveau van de ouders.
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Er lijkt geen panklare oplossing te zijn voor dit probleem, maar ook de Nederlandse
onderwijsinspectie is van mening dat de maatschappelijke opdracht om het onderwijs
gelijker te maken een van de belangrijkste, maar ook één van de moeilijkste is.
Jeugdeducatiefonds
Voor de inmiddels 76 aangesloten basisscholen bij het Jeugdeducatiefonds is deze
kansenongelijkheid realiteit. Op deze scholen hebben minimaal de helft van de kinderen een
thuisinkomen van maximaal 150% van het minimumloon. Gemeenten geven vaak pas extra
steun bij een lager inkomen, maar toch blijkt uit de praktijk dat de groep die hier net buiten
valt, het grijze gebied, deze steun net zo hard nodig heeft. Op deze scholen wordt vaak de
ouderbijdrage niet betaald en heeft de school dus weinig extra middelen om deze kinderen
te helpen, terwijl ze de extra steun juist zo hard nodig hebben.
De armoede gaat vaak gepaard met een taalachterstand en een problematische
thuissituatie. Kinderen beginnen hierdoor al met een achterstand op de basisschool en
missen de opstapjes die kinderen van hoger opgeleide ouders wel hebben, zoals het
ontwikkelen van de taalvaardigheid, maar ook de culturele ontwikkeling zoals een breder
wereldbeeld. De 76 gecertificeerde scholen vertegenwoordigen echter maar een percentage
van het aantal basisscholen dat met dezelfde problemen kampt. Ruim 600 Nederlandse
basisscholen voldoen aan de gestelde eisen van het Jeugdeducatiefonds om in aanmerking
te komen voor extra financiering.
Missie van de basisscholen
Deze basisscholen wacht een grote uitdaging. Willen ze hun leerlingen daadwerkelijk
dezelfde kansen bieden als de leerlingen op de scholen waar deze problematiek minder
speelt, moet er veelal een taalachterstand ingehaald worden, maar ook moet hun
belevingswereld worden vergroot. Tevens spelen er bij vluchtelingenkinderen vaak trauma’s
mee op de achtergrond, die het leren in de klas nog eens extra belemmeren. Extra hulp kan
de school zonder aanvullende financiële middelen niet bieden.
Door de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds krijgen de scholen minimaal vier jaar
lang extra financiële middelen om bijvoorbeeld een speltherapeut in te huren die de
kinderen helpt met traumaverwerking, zodat deze kinderen onbezorgd in de klas zitten en
zo wél in staat zijn om te leren. Ook wordt het geld gebruikt om bijlessen te betalen of een
fiets te kopen zodat een kind in ieder geval naar school kan komen. De bijdrage van het
Jeugdeducatiefonds dicht gaatjes, maar toch is het lang niet genoeg om alle problemen op
lossen.
Intervisiebijeenkomsten
Om te onderzoeken wat het effect van de steun van het Jeugdeducatiefonds is op scholen,
zijn er verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd in verschillende regio’s. Tijdens
deze intervisies zijn leraren, directeuren en ander schoolpersoneel bijeen gekomen om hun
ervaringen te delen over de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds, maar ook om te
praten over de uitdagingen op de basisscholen in het algemeen. Tot op heden hebben er
drie intervisies plaatsgevonden in de regio’s Groningen, Limburg en Amsterdam.
Drie centrale vraagstukken
Tijdens de intervisiegesprekken zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over drie centrale
vraagstukken. Er is ten eerste gesproken over de uitdagingen van de scholen om te zorgen
voor goed onderwijs.

3

Ten tweede is er gesproken over het verschil dat het Jeugdeducatiefonds tot op heden heeft
gemaakt bij het realiseren van deze doelen en waarom het prettig is om met het fonds
samen te werken.
Ten slotte is er gesproken over de onderwijsdroom van alle scholen, met daarin de vraag
hoe het onderwijspersoneel denkt de ideale school in te richten om zo optimaal les te
kunnen geven aan hun leerlingen.
Omgeving van de leerlingen
Een van de grootste uitdagingen waar de JEF-scholen mee te maken hebben, is de moeilijk
te veranderen omgeving en situatie waar de kinderen zich in bevinden. ‘We kunnen wel
helpen maar er verandert zo weinig aan het systeem en er verandert zo weinig in de wijk. Je
probeert ze (red. de leerlingen) zoveel kansen te geven maar ze hebben zo’n achterstand
door de thuissituatie en die verandert maar niet. Ze missen de goede voorbeelden.’ Deze
problematiek wordt door de andere scholen onderschreven.
Veelal hebben de leerlingen op de scholen naast een achterstand ook een problematische
thuissituatie. Dit leidt er vaak toe dat ze zich in de klas minder goed kunnen concentreren en
ze leren hierdoor steeds minder. Soms leiden de problemen ook tot schooluitval en andere,
verdergaande problemen. Voor scholen is het moeilijk om in te grijpen; zodra er andere
instanties bij komen, moeten ze het uit handen geven en heeft de school er veelal geen grip
meer op. Kinderen komen hierdoor vaker nog minder op school en dit heeft dus een
averechts effect. Een van de leraren stelt: ‘Wanneer mag je als school ingrijpen? Wanneer
mag je een kind te eten geven? Soms zal je wel moeten, anders gaat het helemaal fout.’ Het
blijft voor veel scholen een moeilijk vraagstuk en leidt daarom ook tot de nodige
uitdagingen.
Ouders
Veel scholen zien dat ouders vaak te druk zijn met andere zaken, bijvoorbeeld een tweede
baan om rond te komen. ‘Soms wordt er thuis niet eens gepraat met de kinderen.’ Ook komt
het voor dat de ouders de taal niet beheersen en daarom moeilijk meekomen in de
maatschappij. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld hun kinderen niet helpen met het maken
van huiswerk. De scholen ondervinden ook dit als een uitdaging. Niet alleen wanneer
kinderen zelf stress hebben heeft dit effect op hun vermogen tot leren, maar ook wanneer
de ouders hier last van hebben heeft dit een negatief effect op hoe een kind in de klas zit.
Wanneer de ouders tijd hebben om betrokken te zijn bij de school en het leertraject van hun
kind, gaat ook de kwaliteit van het onderwijs vooruit, aldus een basisschool.
De scholen geven aan dat, om dit probleem op te lossen, de scholen niet slechts de
leerlingen les moeten geven, maar daarnaast ook hun ouders. Sommige scholen proberen
daarom extra taallessen aan te bieden aan de ouders. Een school in Groningen probeert op
deze wijze de ouders meer te betrekken bij het lesprogramma van de kinderen, door samen
in de klas de les door te nemen. Zo leren de ouders samen met de kinderen. Deze werkwijze
wordt in meerdere regio’s ook in toegepaste vorm gebruikt.
Maatschappelijke rol van de basisschool
Naast het niet spreken van de taal spelen bij de ouders vaak ook andere problemen. Ze
krijgen het vaak niet voor elkaar om extra diensten voor hun kinderen te regelen, zoals
kinderen naar een extra logopedie les brengen, stelt een andere docent. Andere scholen
beamen dit fenomeen. In alle intervisiegesprekken komt de maatschappelijke rol van de
school aan bod. Een school dient in relatie met haar omgeving te staan, maar deze
betrokkenheid met de maatschappij is des te belangrijker bij deze scholen.
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Tijdens de intervisies wordt door de aanwezigen beaamd dat de school de centrale plek is
waar ouders en kinderen in contact komen met de maatschappij. Het integreren van extra
voorzieningen zoals de logopediste en andere zorginstellingen kan in grote mate bijdragen
aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Vooral wanneer deze een problematische
thuissituatie heeft.
In de gemeente Groningen zijn er brugfunctionarissen geïntroduceerd. Deze functionarissen
hebben als functie het contact onderhouden tussen de school waarop zij werken en de
zorginstellingen en de gemeente. Op deze manier is het kind goed in beeld en weet de
docent via de burgfunctionaris wat er bij het kind nog meer speelt dan wat hij of zij in de klas
ziet. Deze integrale aanpak wordt door vele scholen gezien als een van de belangrijkste
factoren om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Betrokkenheid
Een andere manier die scholen veelal toepassen om de betrokkenheid bij ouders te
vergroten maar ook om de kinderen te helpen, is het creëren van een huiselijke sfeer binnen
de school. Op vele scholen, onder andere in Limburg en in Rotterdam, zijn er huiskamers op
school ingericht, waar leerlingen én ouders na schooltijd terecht kunnen.
Gewoon, om een kopje koffie te drinken, maar ook om op laagdrempelige wijze met de
docenten in contact te raken en vragen te stellen. Op veel scholen wordt ook een
‘opendeurbeleid’ gevoerd. Huiskamer of niet, iedereen is welkom. Ook de leerlingen hebben
hier profijt van. De docenten vertellen dat kinderen vaak niet de rust of de spullen hebben
om thuis hun huiswerk te maken. Op deze manier geven de scholen ze toch een extra zetje
in de rug.
Verbreden van de belevingswereld
Naast de taalachterstand en de verbondenheid met de ouders is er nog een grote uitdaging,
namelijk het verbreden van de blik op de maatschappij van de leerlingen. Dit wordt beaamd
tijdens een van de intervisiebijeenkomsten: ‘Kinderen komen vaak bij ons op school, en alles
wat ze hebben gedaan is tot hun vijfde voor de televisie zitten. Dat is een immens verschil
met kinderen die met hun ouders eropuit zijn geweest, naar musea of naar de
kinderboerderij.’
Om als school toch te proberen deze maatschappelijke blik te vergroten, zijn er verschillende
projecten die zelf opgezet zijn door de scholen of georganiseerd door een externe partij.
Vaak zijn deze projecten mede mogelijk gemaakt met het geld dat de scholen krijgen via het
Jeugdeducatiefonds. De docenten vertellen dat de ervaringen die de kinderen hiermee
opdoen echt een verschil maken. Zo had een school een bezoek bij een bank en mochten de
leerlingen in gesprek met de bankdirecteur, die tot grote verbazing van veel leerlingen een
vrouw bleek te zijn. Als reactie zei een leerling daarop: ‘O, kan dat ook? Dan kan ik dat ook
worden!’
Op een andere basisschool werden muzieklessen georganiseerd. Een leerling die zonder
ouders naar Nederland is gekomen deed mee aan deze lessen en speelde daar piano. Door
deze lessen werd ontdekt dat hij enorm muzikaal talent had. Volgens de school zijn ‘dit de
pareltjes waar je het voor doet.’ Alle leraren beamen dat deze succeservaringen zorgen voor
groei bij de kinderen, zo vergroot het ook hun zelfvertrouwen.
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Naast bedrijvenbezoeken en andere grotere projecten, proberen de scholen ook op
kleinschalige wijze kinderen en hun ouders een breder beeld te geven.
Zo hebben verschillende scholen in alle drie de regio’s een spelletjesbibliotheek opgericht,
‘de spelotheek’ genoemd. Kinderen mogen uit deze spelotheek elke week een
(bord)spelletje meenemen naar huis om zo thuis samen met hun ouders te spelen, omdat er
vaak thuis geen bordspelletjes zijn. Er zijn veel verschillende innovatieve en creatieve
initiatieven vanuit de basisscholen, soms in samenwerking met andere partijen, soms alleen.
Meer onderwijsuren
Sommige scholen zien een oplossing in het geven van meer onderwijs. Omdat veel
leerlingen andere zaken aan hun hoofd hebben en zo niet onbezorgd in de klas zitten om te
kunnen leren rekenen en schrijven, zou meer tijd een uitkomst kunnen bieden om zowel
kinderen te kunnen begeleiden op sociaal maatschappelijk vlak en zo tegelijkertijd genoeg
tijd over te houden voor rekenen en taal. ‘We zijn nu te vaak aan het opvoeden, niet aan het
lesgeven’, vertelt een directeur. Veel kinderen vinden het daarnaast prettig om op school te
zijn, stelt een basisschooldirecteur uit Amsterdam. ‘Als die kinderen zo graag op school zijn,
laten we ze dan alsjeblieft extra onderwijs aanbieden.’
Bij het geven van extra onderwijs vormt geld toch niet het enige obstakel. Ook personeel is
moeilijk te vinden. Daarnaast worden met verlengde leertijd niet alle kinderen die meer
onderwijs nodig hebben bereikt, aangezien alleen scholen met een meerderheid van
leerlingen die extra onderwijs nodig hebben een langer lesrooster zullen gaan draaien. De
verwachting is wel, dat kinderen die verlengde leertijd krijgen, beter terecht komen,
doordat ze extra begeleiding en lestijd krijgen. Dit plan is momenteel nog
toekomstmuziek.
Problemen blijven bestaan
Helaas zijn er lang niet altijd genoeg middelen om de problemen op de basisscholen op te
lossen. Sterker nog, zelfs wanneer de middelen er zijn, blijft het moeilijk. Zo vertelt een
school dat ze elke morgen zorgen dat er broodjes als ontbijt klaarstaan, voor de kinderen die
dat thuis niet krijgen. ‘In eerste instantie zorgde dat voor ophef bij de ouders, maar zolang
we ze gewoon neerzetten, vindt iedereen het de normaalste zaak van de wereld.’
Onderwijsdroom
Aan de scholen is ook gevraagd wat hun onderwijsdroom zou zijn voor de school. Er komen
ambitieuze plannen naar boven, zoals de eerder besproken langere schooldagen. Ook
worden er tijdens de bijeenkomsten schooldagen met warm voedsel en extra activiteiten
geopperd. Tevens zouden de leraren graag meer ruimte zien voor hun leerlingen, zowel
binnen het klaslokaal als op het schoolplein. Zoals een groter speelplein en grotere, ruimere
klaslokalen, zodat kinderen meer kind kunnen zijn. Maar ook het veranderen van de school
in een centrale ontmoetingsruimte waar alle faciliteiten voor het kind samenkomen, zoals
logopedie en de schooldokter.
Het zou mooi zijn, als we het Jeugdeducatiefonds niet nodig hebben, verzucht een directeur
tenslotte.
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