
 BIJLAGE voor Secundair 

[Geef tekst op] 
 

 

Stap 3 Facts and figures over onderwijskansen 

AFTIKDISCUSSIE 

 

Een discussiemethodiek voor oudere leerlingen (3de graad). 
De artikels en stellingen zijn in deze bijlage samengebracht. 
 

Uitleg 

VOORBEREIDING 

Stap 1: Individuele verwerkingsopdracht (thuis of in de klas)   (essentieel)

De leerlingen krijgen een individuele leesopdracht. Ze lezen 1 van de 5 artikels op 
een grondige en aandachtige manier. 

Ze duiden de kernwoorden aan in de tekst en maken een samenvatting (tekst, 
mindmap …). 

Stap 2: Verwerkingsopdracht in groep  (optioneel)

Leerlingen met hetzelfde artikel vormen een groepje. Ze bespreken de inhoud en 
maken gebruik van de samenvattingen om een nieuwsbericht over het artikel te 
schrijven. Elke groep duidt een nieuwslezer aan die het bericht inspreekt met 
behulp van een tablet/gsm. 

De groepjes krijgen de tablets van de andere groepjes en beluisteren de 
nieuwsberichten. Zo is iedereen op de hoogte van de inhoud van de artikels. 

 

AFTIKDISCUSSIE IN DE KLAS 

1. De leerlingen die hetzelfde artikel hebben gelezen en verwerkt vormen een groepje. 

De leerlingen bespreken kort in het eigen groepje waarover het artikel gaat en wat 
dit te maken heeft met onderwijskansen. 

2. In het midden van de ruimte staat een tafel met vijf stoelen. Hierop zitten vijf 
leerlingen uit de verschillende groepjes. 

De leerkracht geeft een stelling over onderwijskansen. 

Enkel de leerlingen op de stoel mogen deelnemen aan de discussie. Ze maken gebruik 
van de kennis uit het artikel. 

De andere leerlingen zitten aan de zijkant van de ruimte. 

Ze kunnen enkel deelnemen aan de discussie als ze een deelnemer van hun groep op 
de stoel aftikken. Dan wisselen ze van plaats. 

De leerkracht is de discussieleider en bepaalt wanneer er een nieuwe stelling in de 
groep komt. De leerkracht kan er ook voor zorgen dat iedereen bij de discussie 
betrokken blijft. 
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VOOR DE LEERKRACHT:  

 

achtergrondinformatie 

https://www.mo.be/analyse/onderwijs-wist-sociale-verschillen-niet-uit 

 

 

de stellingen 

 

Stelling 1 

Goed onderwijs krijgen is de manier om uit de spiraal van armoede te 
ontsnappen. 

 

Stelling 2 

Een goede sociale mix in een school is de beste garantie op gelijke kansen 
voor elk kind. 

 

Stelling 3 

Elke school moet kunnen aantonen dat het goed onderwijs aanbiedt i.f.v. 
de meest kwetsbare leerlingen. 

 

Stelling 4 

Ongelijkheid ga je uit de weg door individuele aandacht te geven aan elke 
leerling. 

 

 

 

 

 

 

PRINT volgende pagina’s met de artikels af. 
Maak van elk artikel een aantal kopies zodat elke leerling een artikel heeft. 
 
OF 
 
Of bezorg aan elke leerling een artikel in PDF-formaat. 
Die PDF-bestanden kan je downloaden uit deze map

https://www.mo.be/analyse/onderwijs-wist-sociale-verschillen-niet-uit
https://www.dropbox.com/sh/w8booaf8cnbwb6g/AACFx-EfpDgA-F7fd9twnQIOa?dl=0
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Artikel 1 

"Sociale mix van kansarme en kansrijke 

leerlingen op school blijft beste manier 
om elk kind gelijke kansen te geven" 

VRT NWS - ma 29 apr 2019 

Brigitte Vermeersch 

 

Professor Ides Nicaise en zijn collega Emilie Franck baseerden zich op de 
internationale PISA-toetsen uit 2003 en 2015, die de prestaties vergelijken van 

15-jarigen onder meer op het vlak van taal en wiskunde. 

De onderzoekers concluderen dat de kloof tussen kansarme en kansrijke 
leerlingen op 12 jaar tijd wat kleiner is geworden en dat de meest kansarme 

leerlingen nu ook iets meer kans hebben om naar het algemeen vormend 

onderwijs door te stromen. Maar een drastische vermindering van de sociale 
ongelijkheid is er niet gekomen, zeggen ze. 

 

We moeten een tandje bijsteken om de ongelijkheid in het 
onderwijs te verkleinen. Dit is voor ons een wake-upcall. 

Lieven Boeve, topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

En dus pleiten de onderzoekers ervoor om het gelijkekansenbeleid in het 
onderwijs nog te versterken en ook de sociale mix van kansarme en kansrijke 

leerlingen op een school te stimuleren. 

Scholen die werk maken van zo'n sociale mix en moeite doen om ook 
kansarmere leerlingen mee te trekken, moeten daarvoor beloond worden, 

vindt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. En dat kan door het 

huidige systeem waarbij scholen bijkomende middelen krijgen voor de 
kansarme leerlingen die ze ondersteunen. 

"Maar het is ook belangrijk om de 'juiste' leerkrachten in de 'juiste' scholen te 

hebben", zegt Boeve. De Leuvense onderzoekers gaven inderdaad aan dat 
scholen met veel kansarme leerlingen op papier wel meer lestijden krijgen, 

maar dat ze vaak geen (of niet de beste) leerkrachten kunnen aantrekken. 
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Het afschaffen van de verplichte sociale mix bij de inschrijvingen in 
het secundair onderwijs is een gemiste kans. 

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! 

 

Een zelfde geluid bij het OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk 
onderwijs. "Een goeie sociale mix is de beste garantie op kansen voor elk 

kind", zegt Patriek Delbaere. Ook al wordt dit in sommige regio's met het 
toenemende plaatstekort een erg grote uitdaging, erkent hij. 

"Jammer dat met de nieuwe inschrijvingsregels in het secundair onderwijs de 

dubbele contingentering is afgeschaft, waarbij je werkte met een lijst van 
kansarme en een lijst van kansrijke leerlingen om een sociale mix te creëren", 

reageert Raymonda Verdyck van het GO!. 

"In het nieuwe systeem zul je nog altijd plaatsen kunnen voorbehouden voor 

kansengroepen, maar dat is niet meer verplicht. Dit is een gemiste kans", zegt 
Verdyck. Maar net zoals de andere koepels pleit ook het GO! voor het verder 

versterken van het gelijkekansenbeleid in het Vlaamse onderwijs. 
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Artikel 2 

Waarom gelijke onderwijskansen nog 

altijd uitblijven 
Klasse – 22 februari 2018 

Kyra Fastenau 
Leestijd: 9 minuten 

Gelijke kansen voor ieder kind, dat willen we allemaal. Maar in de 
praktijk worden die kansen niet altijd gerealiseerd. Hoe komt dat? 
Klasse vroeg het aan socioloog Dirk Jacobs en lerarenopleider Maya 

Dammans. 

“Het Vlaams onderwijssysteem kan beter. Maar er is vooral een 

mentaliteitsverandering nodig.” 

 

Wanneer we spreken over gelijke kansen, onderscheiden we equality 

en equity. 

Dirk Jacobs: “Equality, gelijkwaardigheid, verwijst naar het doel alle leerlingen 
dezelfde resultaten te laten bereiken. Maar dat is niet het doel van onderwijs. 
Het doel is alle leerlingen gelijke startkansen geven. Want niet iedereen 

vertrekt van dezelfde basis. Leerlingen die met obstakels worden 
geconfronteerd, geef je daarom een duwtje in de rug. Equity is op die manier 

gelijke kansen garanderen, ongeacht het vertrekpunt.” 

Maya Dammans: “Diversiteit is een meerwaarde. De lat voor iedereen hoog 

leggen en geloven in de groei van elk kind, die visie geef ik mee aan mijn 
avondstudenten van Thomas More Mechelen. Als leraar en directeur kwam ik 

steeds in contact met een divers publiek, zowel binnen als buiten het Brusselse 
basisonderwijs. Al mijn leerlingen hadden potentieel, alleen legden ze niet 

altijd dezelfde weg af. De een had nood aan een verlengde instructie, de ander 
aan een stappenplan, een derde wilde onmiddellijk aan de slag …” 

 

Zo’n behandeling stuit soms op verzet, als zorgleerlingen “alle” 
aandacht opeisen. 

Dirk: “Het probleem is dat we ‘iedereen gelijke kansen geven’, soms verwarren 
met ‘iedereen evenveel geven’. Maar gelijke kansen garanderen is leerlingen 
die hulp nodig hebben, ondersteunen. Dat is geen ‘voortrekken’.” 

Maya: “Als ouders klagen dat hun kind onvoldoende aandacht krijgt, dan is de 
schoolvisie niet duidelijk genoeg. Wanneer het hele team de visie op gelijke 
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kansen uitdraagt en toelicht aan ouders, aanvaarden ze die. Dat weet ik uit 

ervaring.” 

“We moeten kijken naar de ondersteuningsbehoeften van álle leerlingen. 

Iedereen verdient onderwijs op maat, ook de meer- of hoogbegaafde 
leerlingen. Als je vooraf nadenkt over differentiatiemogelijkheden en de 

leerstof op verschillende manieren aanbiedt (Universal Design for Learning), 
vang je al veel problemen op.” 

 

Toch blijkt uit de PISA-resultaten een kloof tussen autochtone en 
allochtone leerlingen. 

Dirk: “Leraren en scholen doen hun uiterste best en verdienen alle lof. Als 
socioloog kijk ik echter naar het onderwijssysteem in zijn geheel. En op 

systeemniveau zijn er te grote verschillen tussen scholen, los van het 
publiek. De segregatie is zo groot dat men in de volksmond ook wel spreekt 

van ‘goede’ en ‘slechte’ scholen. En er ontstaat een competitie om kinderen in 
de beste scholen binnen te krijgen. We lijken het normaal te vinden dat er 

zwakke scholen bestaan, maar dat is niet normaal. Een slechte school moet je 
sluiten.” 

“Er zijn secundaire scholen die beginnen met 600 leerlingen, van wie er in het 

6e leerjaar nog 150 over zijn. 90% daarvan haalt een universitair diploma. Zijn 
dat goede scholen? Nee, ze zijn vooral goed in filteren. Vergelijk ze eens 

met een school die al haar 450 leerlingen 6 jaar lang aan boord houdt. Het 

slaagpercentage aan de universiteit ligt lager, maar de school garandeert wel 
maximale ontplooiingskansen voor álle leerlingen. We moeten kwaliteit 

correcter definiëren.” 

“Scholen bevinden zich op wat wij sociologen een quasimarkt noemen. Ze 
specialiseren zich in een nichepubliek, zowel aan de top als onderaan. 

Sommige scholen zijn heel selectief, andere ontvangen iedereen. Dat gaat niet 
meer over een pedagogisch project, maar over een marktaandeel of 

leerlingenaantallen stabiliseren.” 

“Een extreem voorbeeld: ik ken een Franstalige school in Brussel die zo veel 

mogelijk moeilijke leerlingen binnenhaalt en aan boord houdt. Tot 15 februari, 
het moment van de 2e telling. Dan valt de beslissing voor financiering op basis 

van leerlingenaantallen. Komen leerlingen daarna niet meer opdagen, dan is 
dat plots niet zo erg meer. Zo’n toestand wijst op een breder probleem.” 

Maya, jij was directeur van een Brusselse basisschool. Herken je die 

praktijken? 

Maya: “Ja, ik herinner me scholen die er telkens weer in slaagden om bepaalde 
leerlingen niet in te schrijven. Natuurlijk moet je als school je draagkracht 
respecteren, maar zij bonjourden alle kinderen met extra onderwijsbehoeften 

buiten. Gelukkig waren wij een jonge school en hadden we niet te veel 
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inschrijvingen. Schreef zo’n kind zich bij ons in, dan gingen we er 200% voor. 

En niet tot 15 februari, maar de hele schoolloopbaan lang.” 

Dirk: “Mijn voorbeeld is natuurlijk extreem. Zoiets gebeurt niet altijd uit kwade 

wil, maar is een pervers effect van een systeem. Een gezonde sociale mix 
gaat soms in tegen de belangen van een directeur. Want als hij minder 

GOK-uren heeft, heeft hij ook minder middelen. Dat betekent dat hij goede 
leraren misschien niet aan boord kan houden. Een school die eigenhandig 

segregatie tegengaat, wordt zo ‘gestraft’ door het systeem. Het beleid moet 
daar slimmer mee omgaan. Scholen met uitdagingen blijven ondersteunen, 

ook als ze betere resultaten boeken of een gezonde sociale mix krijgen.” 

 

Kan een leraar of directeur iets doen tegen die “systeemfouten”? 

Dirk: “De komst van de lokale overlegplatformen (LOP’s) in 2003 was een 
goede zaak. Zo leren scholen elkaar kennen en kunnen ze over de netten heen 

het inschrijvingsbeleid gelijkstemmen. Dan wordt het sneller een 
gezamenlijke uitdaging in plaats van concurrentie.” 

“Helaas zijn er nog altijd scholen die valsspelen. Een aantal beschikbare 

plaatsen opgeven en vlak na de verdeling ‘plots’ ontdekken dat er ruimte is 
voor 5 extra leerlingen. Of andersom: ouders influisteren dat hun kind op een 

andere school betere ondersteuning krijgt, in plaats van zelf hun 
verantwoordelijkheid op te nemen.” 

“Achterpoortjes zijn er altijd. Maar of je ze gebruikt, dat is een keuze. Het is 
niet mijn bedoeling om directeurs of leraren aan te vallen, maar iedereen moet 

zich wel afvragen:waar ben ik een radertje dat het systeem positief of 
negatief kan beïnvloeden?” 

Maya: “Maar dat maakt het net zo moeilijk. Hoe krijg je iedereen mee? Op 

sommige scholen is de draagkracht wel heel snel bereikt. Hoe verander je die 

denkbeelden? Want dat is het toch, een vastgeroest denkbeeld.” 

Zijn leraren ook een radertje in het watervalsysteem? Hoe oriënteer je 
leerlingen naar de juiste studierichting? 

Maya: “Je moet niet voor leerlingen beslissen, maar je kan ze wel helpen bij 
hun zoektocht. Hoe kan een leerling een richting kiezen, als hij geen idee 

heeft wat de opties en zijn eigen mogelijkheden zijn? Een kind moet ontdekken 
wat zijn talenten zijn.” 

Dirk: “Ik vind het nog belangrijker dat het positieve keuzes zijn. Nu heerst er 

een informele hiërarchie tussen opleidingen die geen steek houdt. Waarom 
moeten cognitief sterke leerlingen Latijn-Grieks of Wiskunde doen, waarom 

niet Moderne talen of Wetenschappen? Waarom zijn tso en bso 2e en 3e 
keus?” 
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Maya: “Er is een dringend een mindshift nodig. Ieder kind beschikt over 

talenten, het ene is niet beter dan het andere. Ik heb zo’n bewondering voor 

handige harry’s. Wat zou ik zonder loodgieter doen, denk ik regelmatig.” 

Dirk: “Vlaanderen heeft nooit een échte democratisering van het 
onderwijs gekend. We haalden wel arbeiderskinderen naar elitescholen, maar 

we besloten nooit om iedereen hetzelfde onderwijs aan te bieden in een 
middenschool. De mindset van scholen voor de ‘rijken’ en ‘armen’ bleef. We 

kunnen nog zo hard roepen dat we talenten waarderen, zolang er een 
watervalsysteem is, zitten we met een probleem.” 

 

Kan je een onderwijssysteem pas veranderen als er maatschappelijk 
draagvlak is? Of verander je het systeem en volgt de mindset vanzelf? 

Dirk: “Het probleem is: zelfs met een breed gedragen consensus kunnen een 
paar luide roepers veel invloed uitoefenen. Kijk maar naar het debat over 

meertaligheid. Onderzoek wijst uit dat een goede kennis van de thuistaal helpt 
om de schooltaal te verwerven en een verbod op de speelplaats negatieve 

effecten heeft. Mensen die dat onderzoek niet kennen, werpen zich via sociale 
media op als experts op basis van buikgevoel en anekdotes. Zodra het over 

diversiteit gaat, wordt het debat emotioneel.” 

 

Gebeurt dat ook in lerarenkamers? Houden leraren die roepen vanuit 

hun buik vernieuwing tegen? 

Maya: “Sommige mensen hebben meer tijd nodig om een mindshift te maken. 
Als collega’s luidkeels negatieve ideeën verkondigen, moet je daar tegenin 

gaan. Dat doe je als directeur door mensen om je heen te verzamelen die wél 
een nieuwe weg willen inslaan en samen kleine stappen te zetten. En toen ik 

zelf leraar was, durfde ik wel een opmerking te maken als de gesprekken te 

cynisch werden. Ik distantieerde me ervan.” 

“Laat je niet meesleuren door negativiteit, adviseer ik mijn studenten. Op 
stage krijgen ze soms nauwelijks de kans om nieuwe dingen uit te proberen. 

Maar als het lukt, zijn ze een belangrijke schakel in het onderwijsveld. 
Mentoren pikken zo toch nieuwe dingen op.” 

Dirk:  “En maak dingen bespreekbaar. In het secundair onderwijs zijn 
bepaalde lesuren minder aantrekkelijk, zoals woensdagochtend of 

vrijdagnamiddag. Er zijn ook klassen die moeilijker zijn, in het lager onderwijs 
bijvoorbeeld het 2e en 5e leerjaar. In sommige scholen krijgen de luidste 

roepers of leraren met de meeste anciënniteit eerste keus als de uurroosters 
en klassen verdeeld worden en mogen nieuwkomers de gaten vullen. Maar 

moet je daar niet juiste de sterkste leraren zetten? Dat moet je als team 
bespreken. Nu wordt het vaak informeel geregeld, dat creëert onuitgesproken 

machtsverhoudingen.” 
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Vastgeroeste denkbeelden, mentaliteitsverandering … die woorden 
blijven terugkeren. Waar komt die weerstand tegen verandering 

vandaan? 

Dirk: “Veel leraren voelen zich individueel verantwoordelijk voor hun klas. 
Gaat het goed, dan ben je een goede leraar. Loopt het mis, dan is het ook 

jouw schuld. Maar er zijn jaren dat je gewoon een moeilijke klas hebt of zelf 

slecht in je vel zit. Dan moet je erover durven praten. Samen oplossingen 
zoeken. Alles afschuiven op ‘die rotkinderen’, is te simpel. Je zwaktes erkennen 

is een kracht, maar ons onderwijs en onze samenleving weigeren dat te 
beseffen. Je moet tonen dat je sterk bent, is de mentaliteit. We moeten af van 

het idee dat alles individuele verantwoordelijkheid is, en meer denken en 
handelen als teams.” 

Maya: “Ik zie die hiërarchie nog in veel scholen. De directeur staat 

bovenaan en leraren vinden dat normaal. Terwijl een goede leidinggevende 
tussen zijn mensen staat. Maar het is moeilijk te veranderen. Veel leraren 

vrezen nog altijd dat ze op het matje worden geroepen als ze laten zien dat ze 

iets niet alleen kunnen. Ook dat is een vastgeroest denkbeeld.” 

Dirk: “Dat is normaal, ik krijg ook stress als een collega mij komt observeren. 
Maar het wordt anders als je samen lesgeeft. In het begin is dat nogal 

ongemakkelijk en het klikt niet altijd, maar je legt samen een traject af en dat 
schept een band.” 

“Teambuilding moet niet verstikkend worden, met sociale verplichtingen als 
verjaardagsfeestjes. Maar de neuzen moeten wel in dezelfde richting staan. En 

om dat te bereiken, moet je het pedagogisch project bespreken. Wat zijn 
gelijke onderwijskansen voor ons? Wat verstaan we onder actief burgerschap 

bij het GO!, wat betekent een dialoogschool en een katholiek project precies in 
de vrije scholen? Hoe kijkt ons team naar de leerlingenpopulatie, hoe geven we 

iedereen optimale ontplooiingskansen?” 

 

Dat impliceert veel overleg. Leraren komen nu al tijd te kort. 

Dirk: “Alle begrip voor leraren en directies die aangeven dat het te veel is. 
Willen we inzetten op teambuilding en overleg, dan moeten we daar ruimte 
voor maken in het takenpakket. Zoals in Azië: daar hebben leraren minder 

contacturen en investeren ze meer tijd in huisbezoeken en het ontwikkelen van 
pedagogische methodes.” 

“Er zijn leraren die hun uren afklokken, maar ik ken er ook die tijdens de 
vakanties met hart en ziel doorwerken. Dat mag wat meer ondersteund 

worden. Het loopbaandebat gaat voor mij niet over 22 of 23 uur lesgeven, 
maar hoe die uren worden ingevuld en of daarbinnen 

differentiatiemogelijkheden zijn.” 
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Maya: “Dan denk ik eerder aan een ander systeem.” 

Dirk: “De vaste benoeming is een heikel discussiepunt. Leraren hebben recht 
op werkzekerheid. Maar als een leraar disfunctioneert, moet de directie hem 

niet de hand boven het hoofd houden. Sorry, we mogen daar strenger in zijn. 
Wat is de bedoeling van onderwijs? Toch niet werkgelegenheid voor leraren 

creëren? Als de rotte appels ongestoord kunnen aanblijven, is dat een kaakslag 
voor de overgrote meerderheid van hard werkende leraren.” 

Maya: “Er beweegt veel. Maar in een maatschappij met zo veel verschillende 
mensen, zijn er nog altijd die niet voor het onderwijs kiezen met hun hart 

maar … ja, er is veel vakantie hè? Leraar ben je met hart en ziel.” 
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Artikel 3 

 

Kwame Akyeampong: ‘Elk onderwijs-
systeem moet kunnen aantonen dat het 

vooral voor de armsten werkt’ 
Mo* – 7 december 2019 

Gie Goris 

 

Een onderwijsexpert die zowel de uitdagingen voor onderwijs in Afrika als in de 

superdiverse steden van Europa opvolgt, dat is volgens MO* de geknipte man 
om te bevragen over onderwijs en ongelijkheid. 

Kwame Akyeampong: ‘Het is de hoogste tijd dat Europese onderwijsexperts 

beter inzicht krijgen in de onderwijssystemen van de landen en regio’s van 

waar veel van de huidige migranten komen. Het zal hen in staat stellen veel 
beter te begrijpen hoe ouders en kinderen over onderwijs denken en wat ze 

verwachten, en dus ook betere antwoorden mogelijk maken op de acute noden 
die er zijn.’ 

 

Kwame Akyeampong is hoogleraar Onderwijs & Ontwikkeling aan het Centrum 

voor Internationaal Onderwijs, aan de universiteit van Sussex, VK. Hij begon zijn 

academische carrière als directeur van het Institute of Education aan de University 

of Cape Coast, Ghana. Zijn onderzoek concentreert zich op de politieke economie 

van onderwijssystemen in lage-inkomenslanden, maar hij werkte ook samen met 

onder andere Wereldbank, Unesco en de Britse ontwikkelingsadministratie DFID om 

ongelijkheid aan te pakken via aangepaste onderwijsmethodes. Van 2011 tot 2013 

maakte Kwame Akyeampong als beleidsanalyst deel uit van het Education for All 
Global Monitoring Report team van UNESCO in Parijs. 

 

Kan onderwijs de ambities waarmaken van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, met name van sdg4: de ongelijkheid verkleinen, 

en armen de instrumenten geven om uit de kringloop van armoede te 
ontsnappen? 

Kwame Akyeampong: De relevantie van onderwijs voor ontwikkeling is erg 

goed onderbouwd met bewijsmateriaal en onderzoek, zoals we voor Unesco 

verzamelden in Education for People and Planet. Onderwijs voorziet mensen 
van de vaardigheden die ze nodig hebben om waardig werk te vinden. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat het juiste soort onderwijs aangeboden wordt. 
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Een van de vaststellingen is dat elk bijkomend jaar onderwijs je 

toekomstige inkomen met tien procent verhoogt of met twintig, voor 

vrouwen. Kan dat gewoon gebaseerd zijn op het feit dat vooral 
kinderen uit de middenklasse en hogere klasse hun middelbaar 

afmaken of hoger onderwijs volgen? Met andere woorden: tonen die 
cijfers misschien gewoon dat onderwijs de bestaande ongelijkheid 

reproduceert en versterkt? 

Kwame Akyeampong: De meeste cijfers die we gebruiken komen uit 
internationaal onderzoek naar de vaardigheden en het opleidingsniveau van 

jongeren en volwassenen. Daaruit blijkt een duidelijk causaal verband tussen 
lees-, reken- en oplossingsvaardigheden van jongeren en hun inkomen. In 

OESO-landen is het verschil tussen hoog- of laagopgeleid verantwoordelijk 

voor een inkomensverschil bij het begin van de carrière rond 17 procent. Dat 
blijkt uit verschillende onderzoeken, over heel wat jaren. 

Natuurlijk speelt de maatschappelijke ongelijkheid in de resultaten van het 

onderwijs. Kinderen uit gezinnen met hoogopgeleide ouders hebben meer kans 
om maximaal gebruik te maken van de kansen in het onderwijs dan kinderen 

uit achtergestelde gezinnen. Maar wie van thuis uit geen academische 
stimulans krijgt of de netwerken ontbeert om het te maken, die is zonder 

onderwijs zeker slechter af dan met. Onderwijs is voor die jongeren een 
hefboom om beter toegang te krijgen tot kansen in de arbeidsmarkt. Daarom 

moet er ook bewust en actief werk gemaakt worden van het verwijderen van 

de drempels voor achtergestelde kinderen in het onderwijs. 

 

Als u zegt dat ‘het juiste soort onderwijs aangeboden’ moet worden, 

wat bedoelt u dan? 

Kwame Akyeampong: Dat het onderwijs ‘fit for purpose’ is: geschikt om het 

doel te bereiken dat ervoor gesteld werd. En dat is minstens dat kinderen uit 
achtergestelde milieus lees- en rekenvaardigheden verwerven. Er zijn namelijk 

kinderen die wel naar school gaan, maar niet leren lezen of schrijven. 

Maar kennis verwerven volstaat niet, de kinderen moeten ook in staat zijn om 
deze kennis te gebruiken om problemen op te lossen of uitdagingen aan te 

gaan. Er is nog veel te veel onderwijs dat die kritische vaardigheden niet 

ontwikkelt. We moeten dus veel meer vragen stellen bij het curriculum dat 
leerlingen moeten volgen: welke vakken, welke einddoelen, welke didactische 

aanpak? 
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Hoe scoort Afrika op dat vlak? 

Kwame Akyeampong: Er is veel te weinig aandacht voor de vorm die 
onderwijs heeft en zou kunnen aannemen in Afrikaanse landen. De meeste 

landen werken nog altijd grotendeels op basis van het curriculum en de 
lesaanpak die ze erfden uit de koloniale tijd. De klemtoon is vaak exclusief op 

kennis, de methode is nog veel te veel gericht op van buiten leren, terwijl er 
nauwelijks werk gemaakt wordt van het toepassen van kennis om reële 

problemen aan te pakken. 

Vergelijkingen leren ons dat een Afrikaans kind dubbel zoveel kennis moet 

verwerven in zijn vak wetenschappen dan een Europees kind. Ze gaan heel 
breed, maar niet diep. Daardoor komen ze er ook niet toe de vaardigheid te 

ontwikkelen om zelf en zelfstandig te léren leren. 

Het is de hoogste tijd om de schoolcurricula te bevragen, en het is essentieel 
dat die bevraging vanuit de Afrikaanse samenleving zelf komt. Tot nu worden 

kritiek en alternatieven veel te vaak aangedragen vanuit het globale Noorden, 
zoals de aanpak die bekritiseerd wordt ook uit het Westen kwam. Tijd voor 

Afrikaanse pedagogen en onderwijswerkers om hun eigen visie te formuleren 

en eigen plannen uit te werken. We hebben onderwijs nodig dat fit for African 
purpose is. Dat betekent: rekening houden met de omgeving van de kinderen, 

hoe leren gebeurt en gezien wordt, … 

 

Hoe zou zo’n curriculum er dan uitzien? 

Kwame Akyeampong: Op de eerste plaats moet een effectief curriculum 
vertrekken van realiteiten die relevant zijn voor de kinderen die het volgen. De 

sociaal-economische omgeving die ze kennen moet herkenbaar aanwezig zijn 
en in de mate van het mogelijk ook het onderwerp vormen van de leerstof en 

de aanpak. Als de luchtkwaliteit een grote zorg is in Accra en ontbossing in het 
binnenland, dan moeten die verschillen ook gebruikt worden als leerkansen. 

Leerstof moet gecontextualiseerd worden, weg van het klassieke 
eurocentrisme. 

 

Dat is ook wat de Braziliaanse “bevrijdingspedagoog” Paulo Freire in 

de jaren 1970 bepleitte. Is zijn “pedagogie voor de onderdrukten” 
vandaag nog relevant?  

Kwame Akyeampong: Absoluut. De pedagogie van Paulo Freire is in Ghana 
ook altijd heel aanwezig geweest in maatschappelijk debat. Jammer genoeg is 

er veel te weinig van te merken in de concrete schoolpraktijk. Die heeft, ook in 
haar hervormingen, toch grotendeels vorm gekregen vanuit het Noorden. 
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U beklemtoont het curriculum als een centrale zorg om de 

doeltreffendheid van het onderwijs te vergroten. Hoe belangrijk is de 

financiering van onderwijs daarin? 

Kwame Akyeampong: Beslissend, zeker. Zeker in Afrika is er een schrijnend 
gebrek aan middelen om goed onderwijs te organiseren voor iedereen. 

Nochtans zouden Afrikaanse landen de middelen daarvoor zelf kunnen 
opbrengen, op voorwaarde dat Afrika zijn eigen rijkdommen beter kan 

gebruiken en dus ook beter kan controleren. 

Als het Noorden wil helpen, dan kan het landen ondersteunen om hun 

grondstoffen zelf te beheren en te verwerken. Dan kan het helpen om goede 
belastingsystemen op te zetten en te handhaven. En dan kan het mee toezien 

op het bestrijden van corruptie. Er is geld genoeg in Afrika, maar het vloeit 
weg, of het wordt uitgegeven aan de verkeerde prioriteiten. 

 

Vanuit het Noorden wordt eerder gekeken naar de inbreng van privé-

initiatieven als oplossing van het tekort aan kwalitatief onderwijs, in 
plaats van naar belastingregimes die de overheid versterken en 

publiek onderwijs mogelijk maken. 

Kwame Akyeampong: Dan gaat het niet over het oplossen van een 
onderwijsprobleem, maar over het realiseren van een neoliberale agenda. 

Onderwijs is geen handelswaar. Bovendien ondergraaft de inzet van privé-
initiatieven in het onderwijs de verantwoordelijkheid van de staat om 

kwalitatief onderwijs voor allen te voorzien. De privatisering van onderwijs in 

Afrika zet de deur wijd open voor spelers die geen of weinig connectie hebben 
met de Afrikaanse realiteit van de leerlingen en van de samenleving waarin ze 

later een rol moeten spelen. De klemtoon moet blijven liggen op kwalitatief 
publiek onderwijs. 

Het probleem, zeker in Afrika en Zuid-Azië, is dat publiek onderwijs intussen 
van zo’n slechte kwaliteit is, dat al wie het zich kan permitteren gemigreerd is 
naar privé-onderwijs. Vandaag vertaalt die tendens zich in de exponentiële 

groei van “low fee” privéscholen – gefinancierd door overheid of donoren, maar 
gemanaged door winstgedreven privé-ondernemers. 

De hoop is dat daardoor ook armere gezinnen toegang krijgen tot kwalitatief 
onderwijs en dat daardoor de ongelijkheid zou verkleinen. Op korte termijn 

lijkt het misschien zo te werken, omdat de lat voor verbetering zo laag ligt, op 
langere termijn betonneert het een systeem dat altijd in het voordeel van de 

hogere klasse zal werken. 

In Ghana, bijvoorbeeld, sturen welgestelde ouders hun kinderen naar dure 

privébasisscholen, waar ze met allerlei geavanceerde middelen en de beste 
leerkrachten een grote voorsprong opbouwen tegenover de rest van hun 

leeftijdsgenoten. Die voorsprong gebruiken ze vervolgens om toegang te 
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krijgen tot de beste publieke secondaire scholen – die gratis zijn, maar de 

toegang zo regelen dat ze alleen de beste leerlingen aanvaarden. 

De privérijkdom wordt dus ingezet om de publieke middelen aan te wenden om 

de bestaande ongelijkheid te reproduceren en te vergroten. Met andere 
woorden: de introductie van privéscholen zet het opzet van publiek onderwijs 

op zijn kop. 

 

Indien we een onderwijssysteem zouden hebben dat sociaal-
economische ongelijkheid verkleint, zou dat dan ook volstaan om 

andere vormen van ongelijkheid te bestrijden – ongelijkheid 
gebaseerd op gender, migratieachtergrond, beperkingen, taal … ? 

Kwame Akyeampong: Daarvoor zullen toch bijkomende maatregelen nodig 

zijn, maar ik vrees dat men zich in het Noorden nog onvoldoende bewust is 

van de ongelijkheden die ontstaan zijn door de snelle toename aan diversiteit 
de voorbije decennia. 

Leerkrachten worden bijvoorbeeld onvoldoende opgeleid om les te geven in 

superdiverse scholen. Bovendien is de leerstof en de aanpak onvoldoende 
gediversifieerd om te beantwoorden aan deze nieuwe klasrealiteit. Je zou dus 

kunnen vragen of het huidige onderwijs in België fit for the future is, of is het 
enkel in staat om te proberen het verleden wat langer te laten duren? 

 

Onderwijs zal altijd wiskunde en chemie moeten aanleren, ongeacht 

de etnische, culturele of religieuze achtergrond van de leerlingen, 
niet? 

Kwame Akyeampong: Uiteraard. Maar houden we rekening met de 
verschillende manieren van leren, met de manieren van communiceren, met 

de verhouding die ouders hebben met een instituut als de school? Je verandert 
niet de wetenschap maar als je wilt dat iedereen op gelijke manier die 

wetenschap kan studeren, dan is diversificatie van aanpak een héél goed idee. 
En het gaat niet alleen om culturele verschillen, maar ook om sociale 

ongelijkheid. 

Is dat haalbaar in een klas met 10 verschillende achtergronden? 
Vragen we dan niet het onmogelijke van de leerkracht? 

Kwame Akyeampong: Ik denk het niet. Misschien moeten we af van de idee 
dat de verantwoordelijkheid ligt bij leerkracht of leerling, en moeten we zoeken 

naar een aanpak die alle betrokkenen samen verantwoordelijkheid geeft voor 
het leerproces en de leerresultaten. 
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Kan Europa op dit vlak leren van Afrika? Een typische klas in Ghana 

heeft wellicht geen tien nationaliteiten, maar wel zeven verschillende 

etnieën of thuistalen. 

Kwame Akyeampong: Het is jammer genoeg niet de gewoonte in het 
Noorden om te leren van het Zuiden. Maar ik breng vaak collega’s of studenten 

voor ervaringen naar Ghana en vraag hen om te focussen op de sterktes, in 
plaats van de traditionele blik uit het Noorden te hanteren die de tekorten ziet 

en meteen invult vanuit onze de eigen – reële of vermeende – sterktes. 

Toen ik naar school ging in Ghana, zaten er leerlingen vanuit wel vijftien 

verschillende etnische achtergronden bij elkaar. Dat was geen “probleem” 
omdat het deel ging uitmaken van wat we leerden. We vertelden elkaar over 

onze achtergrond, we werden actief aangemoedigd om respect en waardering 
voor elkaar op te brengen. 

Het is volgens mij de hoogste tijd dat Europese onderwijsexperts beter inzicht 

krijgen in de onderwijssystemen van de landen en regio’s van waar veel van 
de huidige migranten komen. Het zal hen in staat stellen veel beter te 

begrijpen hoe ouders en kinderen over onderwijs denken en wat ze 

verwachten, en dus ook betere antwoorde mogelijk maken op de acute noden 
die er zijn. 

 

De uitdaging is nog groter als de ouders géén onderwijs gehad hebben 
of slechts het absolute minimum. 

Kwame Akyeampong: Dat klopt. Zeker voor die kinderen moet je de 
overgang heel bewust helpen maken. En niet alleen de kinderen. Het zou 

enorm helpen als ook de ouders een soort tweedekansonderwijs geboden 
wordt, zodat ook zij beter weten en begrijpen wat onderwijs in België 

betekent, hoe het verloopt, wat de inhoud is. Zonder overgangsonderwijs 
versterk je de ongelijkheid en de achterstand van arme, ontheemde of 

analfabete kinderen. 

Is het gebrek aan dergelijke opvang- en overgangssystemen een zaak 

van onaandachtzaamheid, of eerder een uiting van onuitgesproken 
racisme en soms uitgesproken xenofobie? 

Kwame Akyeampong: Dat ligt erg gevoelig, natuurlijk. Maar ik denk dat het 

wel te maken heeft met structureel racisme. Als migranten opgenomen zouden 
worden als Europeanen eens ze hier zijn, als deel van het menselijk kapitaal 

dat nodig is om onze toekomst op te bouwen, dan zouden de antwoorden 
empathischer zijn. Om dit te veranderen zal men dan ook eerst dat structurele 

racisme onder ogen moeten zien. Een van de eerste vragen moet zijn: hoeveel 

leerkrachten zijn er die de diversiteit van de leerlingen weerspiegelen? 
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Met andere woorden: als een samenleving integratie in inclusie wil, zal 

ze die eerst moeten creëren voordat ze vanzelf kan gebeuren? 

Kwame Akyeampong: Exact. Afrikaanse ouders in België gaan hun kinderen 

pas stimuleren om journalist te worden als ze voldoende journalisten zien van 
Afrikaanse achtergrond. Daar is een bewust beleid van investeren in talent 

voor nodig, je kan dat niet laten afhangen van individueel toeval. 

 

Slotvraag: wat is uw beste advies aan een minister van Onderwijs die 
ongelijkheid wil bestrijden? 

Kwame Akyeampong: Dé lakmoestest van elk onderwijssysteem is dat het 

moet kunnen aantonen dat het pro poor is: ontworpen om met name kinderen 
van de laagste sociale klassen te dienen. In Afrika betekent dat: prioritair 

investeren in onderwijskansen op het platteland, wat daar wonen de meest 

achtergestelde groepen en daar is de kwaliteit van het onderwijs vandaag het 
slechtst. 

In Europa gaat het dan wellicht om onderwijs in of voor kinderen van 

zogenaamde achtergestelde wijken. Als we die prioriteit niet leggen, investeren 
we via ons onderwijs niet in ontwikkeling of gelijke kansen, maar in het 

versterken van degenen die al een voorsprong hebben. 
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Artikel 4 

Oxfam-onderwijsexpert Kira Boe: ‘Talent 

vind je overal, onderwijskansen niet’ 
Mo* - 11 december 2019 

Gie Goris 

De duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) zetten sterk in op onderwijs. Zo stelt 
de argumentatie voor sdg 4 – ‘verzeker inclusief en kwalitatief onderwijs voor 

allen en promoot levenslang leren’ – onder andere: ‘Onderwijs maakt 
opwaartse sociale mobiliteit mogelijk en is een sleutel om aan armoede 

te ontsnappen… Als mensen kwalitatief onderwijs krijgen, kunnen ze uit de 

spiraal van armoede breken… Onderwijs helpt ook bij het verminderen 
van ongelijkheden…’ 

In september publiceerde Oxfam The Power of Education to Fight Inequality, 

een rapport dat als ondertitel kreeg: ‘Hoe toenemende gelijkheid en kwaliteit in 
onderwijs cruciaal is om economische en gender ongelijkheid te bestrijden’. 

MO* woonde in New York de voorstelling van het rapport bij en sprak met 
hoofdauteur Kira Boe tijdens een van haar passages in Brussel. 

 

De verwachtingen die de sdg’s voor het onderwijs opstellen zijn hoog. 

Kan het onderwijs dat waarmaken? 

Kira Boe: Unesco stelt vast dat elk bijkomende jaar onderwijs resulteert in 

een toename van gemiddeld tien procent voor je toekomstige inkomen, en 
voor vrouwen loopt dat zelfs op tot twintig procent. 

Op basis van de cijfers van Unesco kan je ook duidelijk stellen dat landen die 

investeren in onderwijs en gezondheidszorg, samen met investeringen in 
economische ontwikkeling, betere resultaten kunnen voorleggen dan landen 

die alleen inzetten op economische groei. Ook voormalig Wereldbank-directeur 
Jim Kim bevestigde dat. Want om volgehouden en duurzame groei te krijgen, 

heb je goed opgeleide werkers nodig. 

 

Maar is er een oorzakelijk verband tussen jaren onderwijs en 
toekomstig loon? En zo ja, werkt het dan “voorspellend” en is het 

universeel? 

Kira Boe: De getallen zijn sowieso globale gemiddelden, je kan ze dus niet 

hanteren als voorspellingen op het individuele niveau. En oorzakelijke 
verbanden zijn altijd moeilijk vast te stellen tussen twee variabelen als er zo 

veel meer in het spel zijn. 

https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality
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De data zijn heel duidelijk: kinderen zijn gemiddeld een stuk gezonder als hun 

moeder onderwijs genoten heeft. Maar is dat het resultaat van kennis die de 

moeder opgedaan heeft of van het feit dat ze een beter betaalde baan heeft? 
Of reflecteert dat gegeven het feit dat vooral middenklassegezinnen hun 

meisjes naar school sturen? Je moet al heel diep in de concrete, nationale data 
duiken om daar op te antwoorden. 

De algemene relatie tussen onderwijs en sociaal-economische vooruitgang is 

wel aanwijsbaar en voldoende onderbouwd, denk ik. Scholing verhoogt 
namelijk de kansen om een baan met een formeel contract te krijgen. Die kans 

stijgt met het onderwijsniveau dat je genoten hebt. En wie ontsnapt aan de 
informele sector verdient meestal beter en heeft betere arbeidsvoorwaarden. 

 

Er is dus voldoende “bewijs” voor de stelling van sdg 4 dat onderwijs 
de spiraal van armoede kan doorbreken? 

Kira Boe: Dat klopt. Onderwijs levert je ook sociaal kapitaal op dat je niet 
makkelijk weer kan verliezen. Wat je leert, verlies je niet snel. Toch niet de 

fundamentele inzichten en vaardigheden. Dat verhoogt de sociale mobiliteit 
van mensen. 

Wie wel eens in het Zuiden langsgaat bij ngo’s, ontmoet daar ongetwijfeld tal 

van concrete voorbeelden: mannen of vrouwen die uit een kroostrijk gezin op 
het platteland komen en die er, dankzij onderwijskansen, in slaagden om uit 

de armoede te raken. Nu zijn ze programma-verantwoordelijke of directeur bij 

een ngo, maar ze zijn de uitzondering. 

Ze geven hun sociaal kapitaal door als een sociale erfenis aan hun kind, want 
meestal gaan ze heel bewust om met gezinsplanning. 

 

Sterk onderwijs, van peutertuin tot universiteit 

Is dat meer dan het individuele succesverhaal? Kan je, met andere 
woorden, die opwaartse sociale mobiliteit verbreden tot een 

maatschappelijke realiteit voor iedereen? 

Kira Boe: Mijn voorstel van titel voor het Oxfam-rapport over onderwijs en 

ongelijkheid was: Talent vind je overal, kansen niet. Ik ben ervan overtuigd 
dat het aantal mensen die zich op eigen kracht uit armoede en uitsluiting 

kunnen optrekken tot een middenklassebestaan, veel te klein is om daar je 
beleid op te baseren. We hebben een sterke onderwijsstructuur nodig, vanaf 

de peutertuin tot de universiteit. 

Die structuur moet hoge kwaliteit kunnen leveren en gericht zijn op gelijke 
kansen voor iedereen. Ook moet het alle leerkrachten en andere betrokkenen 

waardige lonen garanderen. Dat zijn de basisvoorwaarden voor een onderwijs 
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dat armoede en ongelijkheid structureel aanpakt. Op dat moment kan 

onderwijs trouwens ook een rol spelen in de aanpak van andere vormen van 

ongelijkheden, die bestaan en functioneren binnen het onderwijssysteem. 

 

In het publieke debat lijkt er vandaag meer aandacht voor 

ongelijkheden tussen jongens en meisjes, migranten en niet-
migranten, kinderen met en kinderen zonder beperking … Kan 

onderwijs die “identitaire” ongelijkheid tegelijk met de sociaal-

economische ongelijkheid remediëren? 

Kira Boe: Als er één factor is die bepalend is voor je schoolresultaten, dan is 
het de welstand van het gezin waarin je opgroeit. Dat stel je overal ter wereld 

vast, al zijn er wel uitzonderingen op de regel, zoals Finland. Natuurlijk spelen 
die andere verschillen ook een rol: in bijna alle derdewereldlanden scoren 

meisjes lagere resultaten dan jongens, terwijl dat in Denemarken andersom is. 

Kinderen met beperkingen scoren meestal lager dan gemiddeld, maar in rijke 

landen doen ze het veel beter dan in arme landen, om de simpele reden dat er 
betere omkadering is en meer voorzieningen zijn. Maar altijd geldt dat 

economische ongelijkheid elke andere ongelijkheid versterkt. Platteland – stad, 
jongen – meisje, migrant – niet-migrant, minderheid — meerderheid: voeg er 

armoede – rijkdom aan toe, en je krijgt soms exponentieel grotere 
ongelijkheden. 

Een onderzoek in Denemarken keek naar de impact van de beroepsstatus van 
de ouders met vijf categorieën: werkloos, ongeschoolde arbeiders, geschoolde 

arbeiders, lage middenklasse, hoge middenklasse. Wat blijkt: de resultaten 
van kinderen voor wiskunde en Deens zakken telkens een categorie met het 

zakken van de sociale status van de ouders. Met andere woorden: veel van de 
ongelijkheid die het onderwijs produceert, kan niet aangepakt worden door het 

onderwijs zelf. Wanneer kinderen binnenstappen door de schoolpoort, is het al 
bijna te laat. Want de sociaal-economische verschillen vertalen zich onder 

andere ook in het vocabularium dat ouders gebruiken met de kinderen. 

Daarom is het zo dramatisch dat er vandaag een wig gedreven wordt tussen 

arme migranten en arme autochtonen, alsof zij elkaars vijanden en 
concurrenten zijn, alsof de eerste groep een bedreiging vormt voor de 

identiteit van de tweede, terwijl ze juist gedeelde problemen en belangen 
hebben. Ook in het onderwijs. Waar het voor hen om draait, is niet het 

verdedigen van een samenleving uit het verleden, maar het opbouwen van de 
samenleving die je wilt voor morgen. 
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Thuistaal versus tweede taal 

Internationaal (PISA)onderzoek toont dat van alle onderzochte 
landen, Vlaanderen de meest ongelijke resultaten haalt wanneer 

gekeken wordt naar de impact van migratiestatus. 

Kira Boe: Toen ik opgroeide in de jaren 1980-1990 kregen kinderen van, 

grotendeels Turkse, “gastarbeiders” een aantal lessen in hun thuistaal. We 
wéten dat het honderdmaal makkelijker is voor kinderen om te leren lezen en 

schrijven in hun thuistaal dan in een tweede taal. We pleiten daar ook altijd 
voor in ontwikkelingslanden, zelfs in kleine en afgelegen taalgemeenschappen. 

Maar in Denemarken hebben we het afgeschaft. Niet omdat het niet werkte 
voor de kinderen, want dat deed het wél, maar omdat we beslisten dat we het 

migranten ook niet te makkelijk en te aangenaam moesten maken. 

 

Maar hoe pak je dat aan in de superdiverse steden van 2020, waar er 

niet één groep nieuwkomers is, maar waar vijftig nationaliteiten en 
misschien nog meer thuistalen op één school samenzitten? 

Kira Boe: Dat is inderdaad een enorme uitdaging en ik heb er geen simpel, 
pasklaar antwoord voor. Wat ik wel weet is dat eisen dat ouders hun thuistaal 

aanpassen geen oplossing is. Het verkleint de woordenschat en dreigt daardoor 
de achterstand van de kinderen te vergroten tegen dat ze op de kleuterschool 

arriveren. Ik ben er ook van overtuigd dat rijke staten zoals België of 
Denemarken in staat moeten zijn om kinderen te ondersteunen om de 

taalmoeilijkheden creatief en effectief aan te pakken. 

 

Wat is er eigenlijk nodig om ervoor te zorgen dat onderwijs goede 
resultaten produceert voor iedereen, voor jongens en meisjes, voor 

arm en rijk, voor migranten en niet-migranten, voor hoogbegaafden en 
kinderen met beperkingen …? 

Kira Boe: Behandel elk kind als een individu, geef nooit les aan een groep. 

Want ofwel gaat het systeem zich richten op de betere leerlingen ofwel op de 

brede middenmoot, maar altijd riskeer je een dikke veertig procent van de 
leerlingen niet te bedienen. Dat kan je alleen waarmaken met kleine klassen 

en goed opgeleide en goed betaalde leerkrachten. 

 

En dan is de onvermijdelijke vraag: hoe kan je dat betalen, met name 

in lageinkomenslanden? Kunnen ze dat, en kunnen ze dat zonder 

internationale solidariteit? 

Kira Boe: Met de huidige onderwijsbudgetten zal het onmogelijk zijn om in 
derdewereldlanden kwalitatief onderwijs te bieden aan iedereen. Daarom is het 
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zo belangrijk dat landen hun eigen inkomsten aanzienlijk vergroten, met name 

door betere belastinginning. Maar zelfs daarvoor moeten de armste landen een 

beroep doen op internationale solidariteit, want een land als Sierra Leone is 
zelf niet opgewassen tegen de machtige mijnbouwbedrijven die er opereren. 

Maar het gaat niet alleen om financiële middelen, het gaat ook om pedagogie 

en didactische aanpak. Die kan veel beter, inclusiever en creatiever. Dat kan 
zelfs met grote klassen, àls de leerkrachten ervoor opgeleid worden en als ze 

voortdurend de nodige ondersteuning krijgen. Want zonder die omkadering 
staan ze er alleen voor, en dan vallen ze meestal terug op de methodes die ze 

zelf gekend hebben als leerling. 

 

Privé-onderwijs zonder inschrijvingsgeld 

Onderwijs kan enorme impact hebben en heeft een grote 

verantwoordelijkheid. Maar wie moet dat onderwijs aanbieden, 
organiseren, financieren, reguleren? Tijdens de voorstelling van het 

rapport in New York stelde Susan Hopgood, voorzitster van de 
internationale vakbondsfederatie Education International, dat enkel en 

alleen publieke scholen voldoen aan de eisen die het rapport stelt op 
vlak van armoede- en ongelijkheidbestrijding. Ook vrij initiatief zonder 

winstoogmerk kreeg geen genade. 

Kira Boe: Dat is een wat extreme voorstelling van zaken. Ten gronde zijn wij 

er inderdaad van overtuigd dat openbaar onderwijs de beste, en wellicht de 
enige manier is om ongelijkheden in onderwijs te minimaliseren en structureel 

aan te pakken. Maar we gaan geen campagne voeren tegen een schooltje dat 
opgezet wordt door een lokale gemeenschap omdat de overheid nalaat dat te 

doen. We zijn ook niet per se tegen de traditionele vrije scholen van 
bijvoorbeeld religieuze organisaties, als ze niet op winst gericht zijn en voldoen 

aan de kwaliteitseisen op vlak van toegang, didactiek en curriculum. 

Waar wij wél tegen zijn, is de druk die bedrijven en donors uitoefenen om te 

evolueren naar geprivatiseerd onderwijs, om het falen van de publieke sector 
te maskeren. Dat komt steeds vaker neer op een verschuiving naar 

winstgedreven onderwijs. 

 

Wat is exact het probleem met winst in onderwijs, als het meer en 

beter onderwijs voor allen oplevert? 

Kira Boe: Het probleem is dat de winst ergens vandaan moet komen. Meestal 
begint men met het vragen van inschrijvingsgeld. Zelfs als dat naar onze 

normen erg weinig is, kan dat voor de allerarmsten een onoverkomelijke 
drempel vormen. Want naast dat inschrijvingsgeld zijn er al zo veel verborgen 

kosten: uniformen, schoolboeken, middagmaal, examengeld … 
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Het argument dat inschrijvingsgeld een manier is om het engagement van 

ouders te verankeren, snijdt geen hout. Ouders geven vanzelf enorm om het 

onderwijs voor hun kinderen, omdat ze juist geloven dat het een springplank is 
om uit de armoede te geraken. Er zijn ontelbaar veel manieren om ouders te 

betrekken bij de school en het onderwijs van hun kinderen, zonder te moeten 
terugvallen op een financiële bijdrage die altijd ten nadele van de armsten 

werkt. 

Niet alle privéscholen vragen inschrijvingsgeld, en in het Zuiden zien we 
vandaag een veel snellere groei van privé-onderwijs zonder inschrijvingsgeld 

dan de klassieke betalende privéscholen. De trend van de dag is de PPS, de 
privaat-publieke samenwerking, waarbij overheden of ontwikkelingsdonoren 

een opdracht uitschrijven en financieren, en privé-initiatieven die opdracht 

binnenhalen. 

Dat kunnen internationale bedrijven zijn zoals Bridge International Academies 
of eenpersoonsinitiatieven, dat maakt niet uit. Zo’n privéschool kan enkel winst 

maken, en dus geld uit het onderwijssysteem wegpompen naar privé-
investeerders of -operatoren, als er érgens op bespaard wordt. En meestal is 

dat op de leerkrachten, want die salarissen staan gemiddeld voor tachtig 
procent van het schoolbudget. Daar kan je dus het echte verschil maken door 

slecht opgeleide mensen of te weinig mensen aan te werven, bijvoorbeeld. 

Bovendien moeten of willen deze scholen bewijzen dat hun resultaten beter 

zijn dan die van de openbare scholen. Ze doen dat dan door een strengere 
selectie. Bij een onderzoek naar PPS-scholen in Punjab, Pakistan, stelden we 

vast dat in geen enkele van die scholen een kind met beperking zat. Er waren 
duidelijk minder meisjes dan jongens, al was het de bedoeling om met dit 

initiatief genderongelijkheid aan te pakken. 

Een andere doelstelling was het aantal kinderen dat niet naar school ging in de 

regio terug te dringen. Maar deze scholen weigerden kinderen die voorheen 
niet naar school gingen, omdat ze slecht zouden scoren op nationale examens, 

terwijl daar net de financiering van af hing. Daarom organiseerden een aantal 
scholen zelfs ingangsexamens. Je kan stellen dat wie het moeilijk zou hebben 

in openbare scholen gewoon afwezig is in winstgedreven privéscholen. 

 

Maar het openbaar onderwijs laat het op veel plaatsen in de wereld 

afweten. Vandaar de drang van wie zelf wat beter opgeleid is om de 
kinderen ook naar privéscholen te sturen, niet? 

Kira Boe: Absoluut. Je kan ouders niet verwijten dat ze het beste willen voor 

hun kinderen. Maar het toekomstbeeld is niet een kaduuk staatsonderwijs 
naast kwalitatief privé-onderwijs, maar kwalitatief en goed georganiseerd 

openbaar onderwijs, voldoende gefinancierd, met goed opgeleide en 
gemotiveerde leerkrachten, met publieke scholen waar kinderen van alle 

klassen elkaar tegenkomen in de klas.  
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Artikel 5 

‘Excelleren in onderwijs: geen kwestie van 

schoolresultaten, maar van attitude van 
leerlingen én school’ 

Mo* - 27 december 2019 

Gie Goris 

Angel Gudiña was actief in de internationale ontwikkelingsngo VIA Don Bosco en is 

op dit moment directeur van Don Bosco International, het netwerk van scholen en 
vormingsinitiatieven voor achtergestelde jongeren. 

‘Onderwijs werkt wel degelijk als een manier om armoede te bestrijden, stellen 

wij vast in al die landen in het Zuiden waar we werken’, zegt Angel Gudiña. 
‘Maar het hangt wel af van de manier waarop je onderwijs definieert. Voor ons 

horen daar een boel affectieve en informele doelstellingen bij. Ook belangrijk: 
heel duidelijk zijn over de doelstelling van je onderwijs. Zeker in arme wijken 

of landen is het belangrijk om de focus op een beroepsvaardigheid te houden. 
En vanuit dat standpunt is het ook heel belangrijk om bedrijven mee aan boord 

te krijgen.’ 

 

U bent er zeker van dat onderwijs de spiraal van de armoede kan 
doorbreken? 

Angel Gudiña: Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat onderwijs dé sleutel is 
voor sociale inclusie en een cruciaal instrument om de strijd tegen armoede te 

winnen. Wij zien onderwijs wel niet enkel als een academische onderneming, 
maar als een combinatie van leerstof, zachte vaardigheden, technische 

capaciteiten en ethische waarden. Don Bosco zette daar in de negentiende 
eeuw al op in en wij blijven werken met wat we een ‘preventief system’ 

noemen: onderwijs als een gezonde overgang van kind naar volwassene 
waarin zowel formeel onderwijs, niet-formele vorming en informeel leren een 

rol spelen. Een aanbod ook dat de dagen vult van de jongeren, zodat ze 
minder risico lopen om in aanraking te komen met onwettige activiteiten. 

Goed onderwijs is tegelijk gericht op de noden van het individu en de 
behoeften van zijn of haar gemeenschap. Scholen moeten niet enkel met hun 

eigen positionering bezig zijn, maar vooral met wat de lokale maatschappij 
nodig heeft. In de noordwestelijke regio van Spanje, waar ik vandaan kom, 

zijn drie grote scholen die elk een opleiding tot scheikundige aanbieden. Maar 
de regio heeft niet elk jaar 600 scheikundigen nodig. Op die manier riskeer je 

vooral frustraties te produceren. 

De Millenniumdoelen waren eerder bevoogdend, omdat ze alleen van 

toepassing waren op ontwikkelingslanden, alsof er geen behoefte was om 
zaken te verbeteren in Europa of het Westen. De duurzame 
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ontwikkelingsdoelen hebben die logica gelukkig doorbroken, maar er is nog 

veel werk om dat breed te verspreiden en uit te leggen. 

In het Westen zie je ongelijkheid toenemen en de vierde vereld in de steden 

groeit, omdat het economisch systeem onrechtvaardig in elkaar zit. Bovendien 
stellen we vast dat EU-lidstaten de mensenrechten niet langer respecteren. 

Kinderen van arme gezinnen worden uitgesloten, wat nog erger wordt 
naarmate ze ouder worden. Dat resulteert in negatieve gevoelens tegenover 

de maatschappij waarin ze leven en maakt van hen vaak tot makkelijke 
doelwitten voor radicale verhalen. 

 

Onderwijs als sociale lift 

Doet onderwijs genoeg tegen de verschillende vormen van 
ongelijkheid in de samenleving en binnen het onderwijs zelf? 

Angel Gudiña: In Europese landen is er meestal een beleid dat gericht is op 

het tegengaan van sociaal-economische ongelijkheid. Of die effectief zijn, is 
nog de vraag, natuurlijk. Schoolresultaten in armere wijken blijven vaak 

minder goed dan in rijkere wijken, en hoogopgeleide ouders kunnen hun 
kinderen doorgaans betere leerbegeleiding geven dan laaggeschoolde ouders. 

We hebben heel veel scholen in heel verschillende omgevingen, maar altijd 

stellen we vast dat je deze dynamieken niet kan ombuigen, tenzij er voldoende 
begeleiding is voor leerlingen en voor hun families. Om ongelijkheid te 

bestrijden in scholen, is er behoefte aan een gezonde leeromgeving met veel 
en verscheidene buitenschoolse activiteiten, net als aan goede leerkrachten die 

voor de jongeren referentiepunten kunnen worden in hun ontwikkeling. 

Onderwijs zou niet gepolitiseerd mogen worden. In Spanje is het de gewoonte 
dat elke nieuwe regering, elke nieuwe minister van Onderwijs uitpakt met 

nieuwe wetten en regels – met alle negatieve gevolgen voor het 
onderwijssysteem vandien. Zelfs als er pogingen gedaan worden om de 

verschillende belanghebbenden, zoals leerkrachten, ouders, leerlingen, 

directies … te betrekken, dan nog worden de echte problemen van het system 
al te vaak niet aangepakt. 

In landen met een of andere federale structuur valt de 

beleidsverantwoordelijkheid voor onderwijs meestal onder het regionale 
niveau. Dat is een goede zaak omdat je zo het specifieke karakter van elke 

regio maximaal kan respecteren. Maar het riskeert tegelijk ongelijkheid te 
introduceren binnen één land, als de kwaliteit van die verschillende regionale 

systemen ongelijk is. We stellen ook vast dat onderwijs beter functioneerde als 
een sociale lift in de jaren 1970, toen het systeem in Spanje nog volop 

gecentraliseerd was, terwijl het vandaag onder regionaal bestuur blijkbaar 

minder goed werkt. 
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Kan onderwijs tegelijk inclusief en van hoge kwaliteit zijn? 

Angel Gudiña: Wij werken aan inclusie en hoge kwaliteit in onze T-VET-centra 
(centra voor technische beroepsopleiding en vorming) in meer dan honderd 

landen. De resultaten van die aanpak zijn goed, zeker als ook de privé 
betrokken wordt – niet vanuit een marktlogica, maar als een investering in het 

talent van hun toekomstige werknemers. In sommige delen van Italië heft 
honderd procent van de afgestudeerden werk binnen het jaar na hun studies, 

en sommigen krijgen al een contract voor het eindexamen. In Colombia 
slaagden we er zo in om jongeren die uit de guerrilla kwamen en geen familie 

of ondersteunend netwerk hadden, toch te integreren in de samenleving. 

Excelleren in onderwijs is geen kwestie van schoolresultaten, maar van 

attitude – niet alleen van de leerlingen, maar ook van de school: de wil moet 
aanwezig zijn om jongeren in het algemeen en leerlingen in het bijzonder 

kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook de waarden en attitudes die 
ze nodig zullen hebben om de uitdagingen van het leven aan te gaan. 

Excelleren in onderwijs betekent voor ons dat elke leerling de nodige 
ondersteuning en begeleiding krijgt. Dat betekent dat sterke leerlingen niet 

afgeremd mogen worden, maar ook dat degenen die het moeilijk hebben niet 
achtergelaten worden. Om zowel het ene als het andere te realiseren, moet 

extra geïnvesteerd worden, en soms doen we dat op basis van onze eigen 
middelen. Zeker als we kinderen met een migratie-achtergrond alle 

onderwijskansen willen geven, is dat noodzakelijk – en niet alleen in Europa. 

Scholen moeten ook ruimte maken voor de cultuur van kinderen thuis. Een 

leerling is immers altijd ook een zoon of een dochter, een broer of een zus, … 
Als er voortdurend de ervaring is van een kloof of zelfs een tegenstelling 

tussen school en thuis, dan zijn de slaagkansen een stuk kleiner. Die kloof kan 
je alleen overbruggen als je de thuisculturen kent. Dat betekent niet dat je 

met alles akkoord moet gaan. We hebben jarenlang gewerkt met Roma-
families om ervoor te zorgen dat ook meisjes hun middelbare school zouden 

afmaken, in plaats van vroegtijdig te trouwen. 

Het probleem van het Westen zijn niet de migranten, maar de angst voor de 

migranten, en met name de angst van de arme migranten. Er is, met andere 
woorden, een grote overlap tussen zogenaamd identitaire ongelijkheid en 

sociaal-economische ongelijkheid. 

 

Investeringen vs. uitgaven 

Wordt er genoeg geïnvesteerd in onderwijs om kansen voor iedereen 
te creëren? 

Angel Gudiña: De meeste overheden zien de budgetten voor onderwijs nog 
steeds niet als “investeringen” maar als “uitgaven”. Stilaan begint de 

privésector wel oog te hebben voor het belang van die investering, al was het 

maar om iets te doen aan de competentiekloof tussen vraag en aanbod in de 
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huidige Europese “economie 4.0”. Dé uitdaging met de privésector is hen te 

laten omschakelen van een louter marktdenken naar een maatschappelijk 

denken. Om dat te bereiken moeten zowel de overheid als de 
onderwijsinstellingen die met de privé samenwerken heel duidelijke regels 

opstellen zodat de opvoedingsexperts de controle over het onderwijsgebeuren 
behouden en die niet uit handen geven aan de markt of, erger nog, aan 

economische speculatie. 

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of beperkte scholing kunnen hun 
onderwijsdromen waarmaken, op voorwaarde dat er genoeg ondersteuning is. 

Het is zelfs van groot belang dat kinderen met beperkte kansen gestimuleerd 
worden om groot te dromen. Al te vaak gaan ouders, volwassenen en 

leerkrachten uit van de beperkingen, in plaats van dromen en verwachtingen. 

Nochtans vormen zij de beste motor om jongeren hard te laten werken. 

Is honderd procent gratis onderwijs altijd het beste antwoord op ongelijkheid? 
Ik weet het niet zo zeker. Wie voor iets betaalt, waardeert het vaak ook meer. 

Anderzijds vinden we het onaanvaardbaar als iemand een vorming of een 
activiteit zou moeten missen omwille van de financiële drempel. In de praktijk 

garanderen we dus universele toegang tot onderwijs, en betalen families 
naargelang hun mogelijkheden. 

Voor hoger onderwijs in het Zuiden is het inschrijvingsgeld vaak redelijk en 
zijn er studiebeurzen voor wie onvoldoende eigen middelen heeft. Wat wel 

zorgen baart, is de trend die overwaait vanuit de Angelsaksische landen, waar 
inschrijvingsgelden zo hoog oplopen dat ze onbereikbaar worden of dat 

studenten zulke grote studieleningen moeten aangaan, dat ze er achteraf nooit 
meer vanaf geraken. Dat resulteert in de uitsluiting van hele groepen in de 

samenleving. 

Een heel andere bedenking hierbij: uitsluiting is niet alleen een zaak van 

financiële middelen. Al onze scholen in India hanteren bijvoorbeeld Engels als 
onderwijstaal. Dat kan aan de ene kant hogere drempels opwerpen voor 

kinderen die van thuis uit niet vertrouwd zijn met Engels, maar anderzijds 
wordt de opleiding daardoor veel effectiever als een sociale lift. 

 

Het is een pedagogische keuze die de maatschappelijke slaagkansen 

van afgestudeerden verhoogt, maar die misschien de kans op een 
succesvolle opleiding voor een aantal jongeren verkleint? 

Angel Gudiña: De sleutelvraag is: hoe worden die jongeren begeleid? Het is 

niet alleen een keuze van de onderwijsinstelling, het moet ook een proces zijn 
waarin de jongeren begeleid en ondersteund worden, om te voorkomen dat 

alleen kinderen van hoogopgeleide ouders ervan kunnen profiteren. 
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Welk advies heb je voor onderwijsbeleid? 

Angel Gudiña: Publiek-private samenwerking rond onderwijs is essentieel om 
zowel de formele als de niet-formele vorming realistisch te maken en 

afgestemd op de noden van de maatschappij. Prioriteit moet altijd zijn en 
blijven: het onderwijs vormt de burgers van de toekomst. Dat betekent dat wij 

onze jongeren aanmoedigen om competente professionals te zijn, maar ook 
mensen die zorg dragen voor hun broeders en zusters, en toegewijde burgers 

die zich op verschillende manieren engageren in de samenleving: via de 
politiek, via het middenveld, of via andere acties. 


