Minder
budget,
meer
achterstand

Dat de regeling voor onderwijsachterstanden op de
schop gaat, vindt iedereen een goed idee. Maar dat het
met minder budget moet, is slecht voor de leerlingen,
de leerkrachten, de school én voor de hele omgeving.
Irene de Raad (directeur Prinses Ireneschool in
Den Haag) en Gerard van Drielen (voorzitter Stichting
Christelijk Onderwijs Haaglanden) zijn bezorgd.

Of een kind een onderwijsachterstand heeft, stellen we in Nederland vast aan de hand van
het opleidingsniveau van de ouders. Dat systeem werkt niet goed. “Het is vaak heel moeilijk
zicht te krijgen op het werkelijke opleidingsniveau van de ouders”, zegt Gerard van Drielen,
“Het is een erg foutgevoelig systeem.” Irene de Raad kan dat vanuit de praktijk beamen: “Wij
hebben op onze school te maken met 36 nationaliteiten. Ouders moeten op een formulier in
de eigen taal aangeven welke vooropleiding ze genoten hebben. Dan zeggen ze bijvoorbeeld
‘universiteit’, terwijl ik merk dat ze amper kunnen schrijven. Er is ook veel schaamte bij ouders over
hun gebrek aan opleiding.”
Verbinding in de wijk
Naast de middelen die de scholen krijgen, krijgen de gemeenten ook onderwijsachterstandsmiddelen. Met dat geld voor de onderwijsachterstanden bekostigen scholen vroegschoolse
educatie, zomer- en weekendscholen op de basisschool. Zo is er een systeem van ondersteuning opgebouwd, waar ook de omgeving nauw bij betrokken is. Irene: “We betrekken de
ouders en de wijk, en we werken samen met gemeente, politie en CJG’s. Juist hier in de
Schilderswijk is het belangrijk dat het sociale netwerk zich om het kind heen sluit. Zo krijgt het
kind vaak al op vroege leeftijd de kans om goed mee te komen op school.”
Minder onderwijsachterstanden?
Het opleidingsniveau van de ouders als criterium is lastig en foutgevoelig. Ook wordt maar
een beperkt aantal landen erkend als land waar een leerling met een achterstand vandaan kan
komen. Door de huidige indicator te gebruiken lijkt het dat er steeds minder leerlingen met een
onderwijsachterstand zijn. Volkomen onjuist, vindt Van Drielen: “De achterstanden nemen niet
af. Er is nu bijvoorbeeld veel instroom uit Oost-Europa. We gaan ervan uit dat ouders van die
kinderen een hogere opleiding hebben dan bijvoorbeeld ouders van Marokkaanse kinderen. Maar
die leerlingen spreken vaak geen woord Nederlands. En ook bij autochtone kinderen in de lagere
sociaaleconomische klasse blijven de onderwijsachterstanden trouwens een probleem. Je gaat
die achterstanden niet inlopen zolang je niet naar het kind zelf kijkt.”
Kind van de rekening
Korten op het budget is volgens Van Drielen onterecht en
schadelijk: “Als die kinderen in
het begin niet de kansen krijgen, werkt dat door in hun hele
(school)loopbaan. Die achterstand kun je vrijwel niet meer
inhalen. Bovendien is het kapitaalvernietiging van alles wat er
toe nu toe aan ondersteuning
opgebouwd is.” Irene de Raad
ziet dat ook: “Ik verwacht meer
uitval van leerlingen, grotere
klassen en meer werkdruk voor
de leraren. We kunnen de
kinderen gewoon niet meer
bieden wat ze nodig hebben.
Onze ondersteuning en het zicht
dat we hebben op de omgeving:
het brokkelt dan allemaal af.”

Budget bevriezen, nieuw criterium
Voor achterstandsleerlingen ontvangen scholen
extra financiering. Deels rechtstreeks en deels via de
gemeente. Dat gebeurt op basis van het opleidingsniveau van de ouders, een criterium dat niet meer past
bij de problemen die de scholen ervaren. Het ministerie
van OCW heeft op basis van dit criterium berekend
dat het aantal achterstandsleerlingen in het primair
onderwijs van 12 naar 9 procent gedaald is. Daardoor
zou het budget met bijna 20% afnemen. Dit geld moet
in de sector blijven via één regeling en moet terecht
komen bij de leerlingen die het nodig hebben, vindt
de PO-Raad. Als je naar de kinderen zélf kijkt, blijken
de onderwijsachterstanden namelijk niet minder te zijn
geworden.
Advies van de PO-Raad: “Het budget bevriezen op
het niveau van 2016, en op zoek gaan naar een ander,
objectief criterium dat makkelijk op basis van externe
data is vast te stellen.”

