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VOORWOORD
Ooit, bijna 50 jaar geleden, koos ik ervoor om leraar te worden. Dat leek mij een 
prachtig, vrij beroep. En dat bleek het ook te zijn. Geweldig. Ik werd leraar wiskunde 
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), om precies te zijn in het voorbereidend 
hoger beroepsonderwijs (vhbo). Een zeer emanciperende weg van wat toen nog 
het lager beroepsonderwijs heette naar het hoger beroepsonderwijs, een soort 
gemengde leerweg havo. tot op de dag van vandaag kom ik oud-leerlingen tegen 
die ik voor het eerst zag als schuchtere leerling, net van de huishoudschool, net 
van de lagere technisch school, die nu een zelfbewuste leraar, bedrijfseconoom of 
ondernemer zijn geworden. 
Ooit werd ik dus leraar, omdat het mij voor mezelf een prachtig bestaan leek, maar 
binnen de kortste keren zag ik waar onderwijs echt om ging: de beste kansen 
bieden aan ieder kind, aan iedere jongere.

het vhbo bestaat al 30 jaar niet meer en veel geitenpaadjes in ons onderwijs zijn 
afgesloten. het systeem is geleidelijk verstard, gericht op het systeem zelf in plaats 
van op het kind, beheerst door de dwang van gemiddelden en rendementen. 
Kinderen en hun kansen, en ook hun leraren zijn op de achtergrond geraakt in een 
bestuurlijk en geldgedreven moeras. 
Sinds die eerste lessen op het vhbo heb ik in verschillende rollen en in verschillende 
onderwijssectoren, bestuurlijk, maar altijd ook als leraar, gepoogd het systeem van 
binnenuit te verbeteren. tevergeefs, daarom ben ik de politiek ingegaan en heb 
ik de afgelopen negen jaar getracht de kansen van kinderen te verbeteren. lang 
door grote, soms best aardige pleisters te plakken. Maar de wonden zijn te diep, de 
schade is te groot. Er zit zand in de emancipatiemotor die onderwijs heet. Slecht 
voor het individu en slecht voor Nederland. Daarom heb ik de laatste jaren gewerkt 
aan een brede visie op wat nodig is om ieder kind de beste kansen te geven. 
Ik ben er trots op dat die visie in dit boek wordt aangehaald. want dit is een belang-
rijk boek. 

Een boek van twee schrijvers die hun hele leven gewerkt hebben in en aan het 
beste onderwijs. Zij presenteren de geschiedenis van ons onderwijs, van het den-
ken over onderwijs, over radicale kansengelijkheid. En ook over onze samenleving, 
en wat daarin nodig is om echt te kiezen voor wat nodig is om ieder kind, ieder 
mens tot zijn recht te laten komen.
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Cilia Born en jos de Mulder doen dat door te putten uit hun brede ervaring. Zij 
laten haarfijn zien hoe ons onderwijssysteem kansen in de weg staat en wat ervoor 
nodig is om dat te doorbreken. Daarbij schuwen zij, gelukkig, niet de grootse 
vergezichten, mede geïnspireerd door anderen die zij ruim plaats bieden. Maar het 
blijft niet bij visioenen: de schrijvers maken kansengelijkheid ook tot iets moois dat 
heel dichtbij ligt; in het dagelijks handelen van leraren, schoolleiders, bestuurders. 
Praktische aanwijzingen, manieren van werken aanreikend, het ordenen van hande-
lingen die helpen.

Daarmee biedt dit boek ons een rijk naslagwerk, een uitzicht op een kansrijke 
toekomst, een blik in de school van de toekomst en tegelijk een praktisch handboek 
voor de huidige praktijk. En daarmee een belangrijk werk voor eenieder die nu en 
in de toekomst in het onderwijs werkt, voor ieder die een inclusieve en kansrijke 
samenleving voor ogen staat, voor ieder die gelooft in de toekomst van kinderen 
en de cruciale rol van onderwijs daarin. En voor iedereen die niet bang is om de 
opdracht in dit boek te zien: de opdracht het bestaande onderwijssysteem grondig 
te veranderen. Dat alles geschreven op een prettig leesbare wijze.
Ik dank beide auteurs daarvoor!

Paul van Meenen
Oud-leraar en woordvoerder Onderwijs van D66 in de Tweede Kamer.
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INLEIDING

AANLEIDING

De directe aanleiding voor het schrijven van dit boek is een ander boek: Kapitaal 
en Ideologie van thomas Piketty. In dat boek geeft Piketty een verklaring voor de 
voortdurende (kansen-) ongelijkheid in de wereld. hij stelt dat de heersende macht 
al eeuwenlang een ideologie bedenkt waarmee ze haar macht rechtvaardigt. De 
heersende ideologie van deze tijd is die van de meritocratie: je kunt alles wat je wilt 
bereiken als je er maar voor werkt. In feite betekent dit dat je verdiensten (merites) 
bepalen wat je sociaaleconomische status is. Als die laag is, ligt dat aan jezelf, dan 
moet je harder werken en kun je meer bereiken. Als die hoog is, heb je kennelijk 
hard gewerkt en word je beloond voor je prestaties. Dat gaat voorbij aan het feit dat 
sommige mensen hun welvaart in de schoot geworpen krijgen en andere werken 
tot ze een ons wegen maar dat punt nooit bereiken. Dat heeft te maken met hun 
achtergrond, met de status van hun ouders, met de plek waar ze geboren zijn.
het bijzondere is dat de hele samenleving eigenlijk meegaat in die heersende ideo-
logie. Er is wel verzet en het wordt benoemd, maar substantiële actie ondernemen 
wij, burgers, niet. hoe komt dat? Omdat het een groot deel van samenleving prima 
uitkomt. Dat zijn de mensen die de kans krijgen om zich te ontwikkelen, een goede 
opleiding te volgen en een mooi beroep te kiezen. Zij worden een gewaardeerd lid 
van de samenleving en hebben geen reden om zich te verzetten. 

Onder die mensen scharen wij onszelf, dat concludeerden wij, de auteurs van dit 
boek, in een gesprek tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar van 2020. 
Beiden zijn we lange tijd werkzaam geweest in het onderwijs, we waren onderdeel 
van het systeem. we hebben in die tijd beiden, onafhankelijk van elkaar, meege-
daan met projecten die kansenongelijkheid en achterstanden in het onderwijs 
probeerden te bestrijden. Als witte Nederlanders met een wetenschappelijke 
opleiding hebben wij zelf wel de kansen gekregen om te worden wat we wilden zijn 
en hebben onze kinderen ook die kansen gekregen. Dat vinden wij heel gewoon, 
maar dat is het niet als we kijken naar de vele mensen in ons land die die kansen 
niet krijgen. Een groeiende groep mensen is slachtoffer van die kansenongelijkheid 
in onze maatschappij. De Coronapandemie heeft die ongelijke kansen nog beter 
zichtbaar gemaakt.
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De laatste jaren en vooral in 2020, verschenen in de media steeds meer berichten 
over de groeiende kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen in het onderwijs. 
In haar jaarlijkse rapporten ‘De staat van het onderwijs’ noemde de inspectie onder 
andere leerachterstanden, ongelijke kansen en zorgen over de onderwijskwaliteit.1 
In het laatste internationale PISA-onderzoek bleek dat het aantal ongeletterde 
vijftienjarigen toeneemt.2 toen we verder op zoek gingen naar mogelijke oorzaken 
kwamen we meer knelpunten tegen. Vaak bleken de oorzaken verband te houden 
met de sociale verschillen in de samenleving en met achterliggende normen en 
waarden. Die informatie en de theorie van Piketty brachten ons ertoe na te denken 
over een nieuwe ideologie die zou kunnen leiden tot een verandering. Een omslag 
naar een samenleving met meer gelijke kansen voor iedereen. Dat was de reden 
om dit boek te schrijven. we wilden uitzoeken waar de knelpunten zitten, analy-
seren wat de oorzaken zijn en kijken wat nodig is om te kunnen veranderen en 
verbeteren op de korte en langere termijn. 

VOOR WIE IS DIT BOEK?

Dit boek is voor de leraar, schoolleider en bestuurder die zich betrokken voelen bij 
en zich zorgen maken over de kansenongelijkheid in de klas en de school. De com-
plexiteit van dit probleem maakt het moeilijk een keuze te maken over een goede 
aanpak. we zijn ons bewust van de taken die op het bordje liggen van de werkers 
in het onderwijs én van de grote betrokkenheid die zij voelen bij de kinderen die 
aan hen zijn toevertrouwd. 
wij willen laten zien dat de onderwijsprofessionals kunnen kiezen voor meer gelijke 
kansen. leraren, schoolleiders en besturen, maar ook politici en landelijke beleids-
makers hebben een keuze om in hun eigen werkomgeving de kansengelijkheid 
te bevorderen. wij gaan ervan uit dat elke school het beste onderwijs wil voor 
elke leerling. tegelijkertijd is bekend dat elke leerling verschillend is qua talenten, 
vaardigheden, bekwaamheden en sociaal-culturele achtergrond. Dikwijls lijkt het 
onderwijssysteem ons als professionals een uniforme benadering op te dringen. 
Dat doet echter geen recht aan de flinke verschillen tussen leerlingen. 
Als leraar kun je ervoor kiezen toch de leerling die meer uitleg, aandacht of tijd 
nodig heeft meer kansen op succes te bieden. Als schoolleider kun je ervoor kiezen 
meer onderwijstijd, begeleiding of oefenmogelijkheden te faciliteren voor leerlin-
gen die minder kansen of achterstanden hebben. Als bestuurder kun je ervoor 
kiezen een visie te ontwikkelen en beleidsplannen uit te werken die achterstanden 

1  Inspectie van het Onderwijs, (2018a), (2019a), (2020a), (2021a).
2  OECD, (2019 en 2020).
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systematisch helpen bestrijden. Politici en beleidsmakers kunnen ervoor kiezen de 
knelpunten in het onderwijsbestel die ongelijke kansen en achterstanden bevorde-
ren aan te pakken: daarmee kiezen zij voor meer kansengelijkheid voor leerlingen 
uit de maatschappelijk kwetsbare groepen.
wij hopen dan ook dat ons boek helpt om deze complexe materie beter te door-
gronden, keuzes te maken en concrete acties te ondernemen om daadwerkelijk iets 
te veranderen aan de kansenongelijkheid. Aan de ene kant laten we zien wat de 
problemen zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat je als leraar, schoolleider en bestuurder 
op korte termijn kunt doen om die verandering in gang te zetten. Aan de andere 
kant beschrijven we wat er zou kunnen gebeuren als dit een maatschappelijke 
beweging wordt, die impact heeft op alle facetten van onze samenleving en dus 
ook in het onderwijs.

DE OPBOUW VAN HET BOEK

In hoofdstuk 1 beginnen we met een beschrijving van de huidige situatie in het 
onderwijs en hoe dat historisch zo gegroeid is. we verbinden die historische con-
text met de uitkomsten van het onderzoek van Piketty. De ideologie van de heer-
sende machten is zichtbaar in de meritocratie. Samen met onze huidige waarden 
en normen heeft die geleid tot de complexe problematiek van de kansenongelijk-
heid in de maatschappij en dus ook in het onderwijs. we gaan daarom iets dieper 
in op de effecten van die meritocratische theorie in het onderwijs. Op een flink 
aantal gebieden levert dat knelpunten op.

In hoofdstuk 2 beschrijven we tien van de twintig knelpunten die wij gedefinieerd 
hebben. we hebben ze gegroepeerd in twee clusters van ongelijke kansen: in het 
gezin en in de klas. De knelpunten geven een beeld van hoe de kansenongelijkheid 
is doorgedrongen in de haarvaten van ons onderwijssysteem. we analyseren de 
oorzaken op basis van onderzoeken, rapportages en ervaringen van betrokkenen. 
Op verschillende plaatsen in het hoofdstuk hebben we voor leraren, schoolleiders 
en bestuurders reflectievragen en acties en tips opgenomen. Ze zijn bedoeld om 
direct met de urgente knelpunten aan de slag te kunnen gaan. 
leraren, schoolleiders en bestuurders zullen een groot aantal knelpunten in meer 
of mindere mate herkennen. Per school zal de mate waarin de ongelijke kansen 
zichtbaar zijn verschillen.

In hoofdstuk 3 beschrijven we tien knelpunten van ongelijke kansen in de school 
en in het onderwijssysteem. Knelpunten die gaan over de organisatie en inrichting 
van het onderwijs op school en het onderwijs als stelsel. we benoemen een aantal 
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acties die schoolleiding en bestuur kunnen ondernemen om met het team stappen 
te zetten in de richting van visie en beleid waarin kansenongelijkheid bestreden kan 
worden. 

In hoofdstuk 4 komen we terug op de theorie van Piketty en geven we onze ideeën 
over hoe we tot een maatschappijbrede nieuwe ideologie kunnen komen. Veel van 
de knelpunten houden namelijk verband met de huidige ideologie van de samen-
leving en het onderwijs. Daarom is er een nieuwe ideologie nodig, met andere 
uitgangspunten en nieuwe waarden en normen. Daar moet veel voor gebeuren. Er 
is een beweging voor nodig. Die beweging gaat van klein naar groter, van dicht-
bij tot verder weg, van de burger naar de politiek. Zodat politieke verhoudingen 
veranderen en er nieuwe wetten kunnen komen die kansengelijkheid bevorderen, 
overal, dus ook in het onderwijs. Zodat het recht op gelijke kansen voor iedereen in 
de grondwet komt. 
we schetsen een wenkend perspectief dat ooit bereikt kan worden: een wereld 
waarin gelijke kansen voor iedereen normaal is. 

In hoofdstuk 5 beginnen we met het verhaal ‘Een dag op de school van de toe-
komst’, waarin we ons beeld geven van de ideale school. Daarna beschrijven we 
uitgangspunten en doelen van het onderwijs van de 21ste eeuw, die ons helpen 
om het onderwijs van de toekomst te realiseren. Er is namelijk meer nodig om 
de knelpunten op te lossen. De doelen staan niet los van elkaar. Ze hebben alles 
met elkaar te maken. Om overzicht te houden hebben we ze ingedeeld in vijf 
groepen: doelen die te maken hebben met de structuur van het onderwijs, met de 
klas, de school, met opleidingen voor onderwijsprofessionals en met toezicht en 
verantwoording. 
Een kenmerk van ons nieuwe onderwijs is een andere invulling van het funderend 
onderwijs waarin de individuele leerling centraal staat. tot zijn vijftiende jaar blijft 
hij in dat onderwijs, in de tussenschool. we beschrijven hoe die eruit kan zien 
en hoe het vervolgonderwijs daar dan weer op aansluit. we besteden uitgebreid 
aandacht aan de kwaliteitszorg die nodig is om goed onderwijs te waarborgen en 
wat dit betekent voor het interne en externe toezicht en de verantwoording naar de 
samenleving. 

HOE KUN JE DIT BOEK GEBRUIKEN?

het boek geeft veel informatie, je kunt het dus gebruiken als naslagwerk en als 
informatiebron over de belangrijke factoren die van invloed zijn op kansengelijk-
heid. het kan zeker ook inspireren tot directe actie in de eigen onderwijspraktijk. 
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wie daarnaar op zoek is kan terecht in hoofdstuk 2 en 3 en de bijlagen. last but 
not least kan het de discussie voor visieontwikkeling op de scholen en over het 
onderwijsbeleid stimuleren.

we hebben geprobeerd de complexe problematiek van de kansenongelijkheid in 
heldere taal op te schrijven. we hebben daarbij gebruikgemaakt van veel ver-
schillende, meestal wetenschappelijke, bronnen, van ervaringsdeskundigen in 
het onderwijs en van onze eigen ervaringen. Dat verklaart de vele voetnoten die 
verwijzen naar de literatuurlijst achter in het boek. 

TAAL EN KANSEN(ON)GELIJKHEID

‘Taal is de spiegel van de ziel’ zei Seneca3. Die uitspraak confronteerde ons, 
de auteurs, direct met een probleem. want als je het hebt over kansenongelijkheid, 
gaat het over ‘laag- en hoogopgeleid’, ‘lage en hoge sociaaleconomische status’, 
‘lage, middelbare en hogere beroepsopleidingen’. termen die kwalificeren, waarin 
een ongelijkheid en een oordeel doorklinken. Over laagopgeleide mensen: dat ze 
minder waard en minder belangrijk zijn en dus minder verdienen. Over hoogopge-
leide mensen: dat ze meer waard zijn en dus een betere positie en een beter salaris 
hebben.
Dat doet taal. Dat doen wij met taal. Als mensen in een onrechtvaardige samen-
leving gebruiken wij deze woorden. Omdat we er geen andere voor hebben. Die 
komen pas als de samenleving verandert. Dat is onze motivatie voor het schrijven 
van dit boek. we willen laten zien hoe we een betere, rechtvaardigere samenleving 
kunnen beginnen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, binnen en 
buiten het onderwijs, en met de diepgevoelde wetenschap dat iedereen gelijkwaar-
dig is. Met een andere, eerlijke taal, een taal zonder bijbedoelingen.
Dat betekent dat we deze woorden wel gebruiken omdat ze een weerspiegeling zijn 
van het probleem van kansenongelijkheid. 
In hoofdstuk 5 beschrijven wij het onderwijs van de 21ste eeuw in zo veel mogelijk 
neutrale termen, maar taal blijft een weerspiegeling van de samenleving.

3  L.A. Seneca, Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C. 
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