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Ongelij kheidsreprodu
ideaal
differentiatieHet zoekgeraakte
van de eenheidsschooll

I nl e i di n g
In een van de meest bekende nederlandsestudies naar onderwijs en
ongelijkheid wordt als probleemdiagnosevoor de achterstandvan kinderen
'Het "kindzwakke" van de
school
uit het arbeidersmilieuvastgesteld:
wordt gekenmerkt door het feit dat verschillenin begaafdheid,
ontwikkelingspeil en socialeherkomst niet worden tegemoet getredenmet
verschillenin onderwijsbehandeling." Wie niet beter weet, zou het
volgende kunnen lezen als was het een verslagvan de gevonden remedie:
'Daar
werden bij het openbaar onderwijs scholenvoor verschillende
socialeniveausingevoerd...'3 ln werkelijkheid komt dit citaat uit een
besclirijvingvan ldenburg van het onderwijs voor 1920.
Van Calcarsprobleemdiagnoseinzake onderwijs en ongelijkheid
kulmineert in cle stelling dat het lager onderwijs anno 1968 één uniform
op'middle-class'-leerlingenafgestemdleerplan zou hanteren. Weliswaar
wordt in het betreffende deel van Het verborgentalent veelaandachtbesteed
aan het onderscheidenvan uiteenlopende lagere scholen (vooral in relatie
tot de milieusamenstellingvan de leerlingenpopulatie),maar daar waar
suggestiesworden gedaanvoor een noodzakelijke veranderingvan de
praktijk, wordt voornamelijk de verondersteldeuniformiteit van het
onderwijs aan de kaak gesteld.
1. Dit artikelis éénvan de deelrapportages
vanhet projekt 'onderwijsuitgevoerdin de sektie'Onderwijs
differentiatie'.Dat projekt wordt met SVO-subsidie
Sociologie(lTS) vande
en Achterstandsgroepen'
vanhet Instituutvoor Toegepaste
van het manuscriptvoor dit artikeldankenwij
KUN. Voor de bekommentariëring
behalveenkelemedewerkers
vanhet ITS ook SjoerdKarsten.
in:
milieuen prestatie',
2.C. vanCalcar,S. Soutendijk,
B. Tellegen,'School,
en schoolgeschiktheid.
F. vanHeeke.a.,Het verborgentalent.Mílieu,schoolkeuze
, p . 2 5 5- 2 8 6 .
M e p p e1i 9 6 9 p
schoolwezeil
. GroningenI 960,
3 . Ph.J. ldenburg,Schetsvanhet Nederlandse
p.165.

188

Pct'o"n

]v

Vanzelfsprekend was die invalshoek allerminst. Hij veronderstelt
bijvoorbeeld dat er weinig of geen praktijken meer in het onderwijs
zouden plaatsvindendie verwant ztjn aanhet standenonderwijs.ln het
standenonderwijsimmers kon het ontbreken van doorstroming van
arbeiderskinderennaar hogere vorrnen van voortgezet onderwijs verklaard
worden uit het feit dat het onderwijs dat zij ontvingen hen niet op een
dergelijke doorstroming voorbereidde. In die zin was standenonderwijseen
grond van
differentiatievolïn met een r"ritdrukkelijkselektief karakter. Op
het
onderwijsaanbod
ook
werd
kenrnerken van het herkomstmiiieu
gedifferentieerdmet als konsekwentie een milieuspecifieke doorstroming
om
na het lager onderwijs. Zulk standenonderwijsvraagt nauwelijks nog
'hoe' van de totstandkoming van
het
een aanl,ullendeverklaring voor
ongelijke onderwijskansen,net zomin alstraditioneel sekse-gedifferentieerd
'hoe'
onáerwijs nauwelijks een aanvullendeverklaring behoeft voor het
van de reproduktie van de sekse-ongelijkheiddoor het onderwijs.
Anno 1969 werd doorVanCalcar c.s. niettemin de milieu-ongelijkheid
'mede') een
va1 onclerwijskansenniet uitdrukkelijk opgevat a1s(zelfs maar
lritvloeiselvan het voortbestaanvan bepaaldetrekken van het negentiendein een
eellwsestandenonderwijs.Naar hun inzicht lag de oorzaak vooral
een
onterechte uniformiteit van het lager onderwijs. Bij het negerenvan
konden
standenonderwijs
het
van
richting
de
in
eventueleverklaring
Van Calcar c.s. grotencleelssteunen op Idenburg, voor wie het standenonderwijs althans op het nivo van de lagereschool in 1920 was afgeschaft.
En dat deed niet alleen Van Calcar, dat deden ook Matthijssen en een
reeksvan andere onderwijssociologenna hen'a
Dit heeft belangrijke konsekwentiesgehadvoor wat er links en rechts
aan onderzoek is verricht en aan remediesis voorgesteld in de diskussies
'ongelijke kansen'en wat nu onder deelsandere noemers
over wat heette
en gezichtspuntenals'maatschappelijke ongelijkheidsreproduktie' wordt
betiteld. Die remediespleitten enerzijdsvoor onderwijsherstruktureringen
(voornamelijk in het voortgezet onrlerwijs) die moesten resulteren in het
opheffen van scheidslijnentussenleerlingstromenen in het uitstel van
omenten in de schoolloopbaan. Komp ensatieprogramma's'
beslissingsm
later aktiveringsprogramma'sen nog weer later stimuleringsprogramma's
zouden moeten bijdragen aanhet onderwijsprofijt van achterstandtgfoepen.
en
Er werd daarnaastgepleit voor een heroriëntatie op onderwijsinhouden
sociologievanhet onderwiis-Deventer
sse-onderwíis.
4 . M .A.J.M. Matthijssen,K/a
d.),Schoolen ongeliikheid'Hoe het onderwiisbíidraagt
1971;Anton Wesselingh(re
Nijmegen1979 JanBrands
aanhethanclhavenvandàongeliikheidindemaatschapp,.
onderwiissociologie'
e.a.,Anderewíisover onc)erii1s.Nanr eenmateríalistísche
Nijmegen1977'
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-methoden die te weinig afgestemd zouden zin op de eigenheid van
arbeiderskinderen. Vooral nadat de differentie-these (arbeiderskinderen
zljn niet mínder slim, maar ánders slim) populair werd, lag het voor de
hand om de verklaring voor milieu-afhankelijke schoolloopbanen te
zoeken in een milieubreuk: het onderwijs verschaft niet dat type
leersituatieswaaruit arbeiderskinderenhun voordeel kunnen trekken. Een
'middleclass'
afgestemdpakket van leerdoelen,onderwijseenzijdig op de
inhouden en methodieken fiuist ook in de basisschool)werd in die tijd
gezien als oorzaak voor het probleem.
Die probleemdiagnoseverschilt grondig van de probleemdiagnosedie
in het begin van deze eeuw door sociaal-demokraten,kommunisten en
anderen werd gehanteerdals verklaring voor de onrechtvaardigeverdeling
'
van onderwijskansen.Het standenonderwijs,het naar socialeachtergrond
aanbiedenvan verschillendeonderwijsinhouden met onderscheiden
doelen. dat was toén de steen des aanstoots(hoewel het ook toen al niet
als een op zich staandeoorzaak van het ongelijkheidsprobleemwerd
gezien, wel als een te bestrijden uitdrukkingsvorm ervan).
Welke verklaringen zou men kunnen aanvoerenvoor het verschil in
probleemdiagnosetussen 1920 en 1969? Het is natuurlijk mogelijk dat in
de jaren zestig precieshet omgekeerdetot ongelijkheidsreproduktieleidde
v a n w a t e r i n 1 9 2 0 m i s w a s . H e t z o u k u n n e n , d a t h e t v e r z e t t e g e nh e t
'middleclass'standenonderwijsinmiddels had geresulteerdin één uniform
leerplan in de lagerescholen in de jaren zestig,waaffnee arbeiderskinderen
nog steedsniets opschoten. In dat geval was het misschien wel zo
wenselijk geweestals men met enige regelmaathad benadrukt dat het
verlangennaar differentiatie per se niet opnieuw zou lnogen resulterenin
z o i e t sa l s s t a n d e n o n d e r w i j s .
Het is ook denkbaar dat in de probleemdiagnosevan de jaren zestig
'middleclassl
en zeventig uiteraard niet bedoeld werd, dat het gewraakte
onderwijs niet gedifferentieerdzou zijn naar socialeachtergrond, maat dat
er nu juist een ander soort differentiatie werd verlangd, waarvan arbeiderskinderen wel de vruchten zouden plukken. In dat geval had het achteraf
misschien toch aanbevelingverdiend om bijvoorbeeld na te gaan of het
'minder kognitiefl te zljn,
advies,om in het belangvan arbeiderskinderen
wellicht wat merkwaardig samen zou vallen met een praktijk waarin het
kognitieve bij arbeiderskinderenaltijd al minder werd benadrukt.
En tenslotte zou het kunnen, dat de probleemdiagnoseuit de jaren
zestig en zeventig ten onrechte ontkende dat het onderwijs, ook daar waar
het zich naar buiten toe presenteerdeals 'één uniform leerplan', feitelijk
uit een 'stromenland' bestond waarin de een andere leerstimuli ontving
dan een ander, min of meer afhankelijk van de socialelaag waartoe hij

was' In
behoorde, en dat het dus in essentienog steedsstandenonderwijs
die
tot
het
gaan
hoe
dat gevalis het bijvoorbeeld van belang na te
nog is het om te
Utitu.t"nging heeft kunnen komen. Maar belangrijker
innovatieprojekten)
(vooral
de
in
í-"ri"nof erhierof daarin onderwijsland
gekreëerddie alsnog snel uit de weg
misschienenkele misverstandenzljn
g e r u i m dm o e t e n w o r d e n '
geeft geen uitsluitsel
Het materiaal dat wij in dit artikel aandragen
verklaringen de juiste is. wel
over de vraag welke van de drie bovenstaande
verklaring de minst waarschijnlijke
Ínenenwe dat het laat zien dat de eerste
juist in hun konsekwenties
ir;ou.r de beide andere valt te praten. Maar
zii leiden - openlijk,
ii:" a" beide laatste verklaringenvrijwel idmtiek:
in het onderwijs
dán wel tussen de regels tot de aanbevelingom
van
achtergrond
de
sociale
met
houden
te
rekening
uitdrukkelijk
ook
dat
geattendeerd
dat
wordt
op
expliciet
er
dat
leerlingenzonder
aan die
dat
gepraktizeerd,
en
werd
iuist
manier
eerder al op een bepaalde
zou
moeten
eínde
een
achtergrond
sociale
naar
al bestaandedifferentiatie
komen.
Bovenstaandeprobleemstellingvloeit mede voort uit het vermoeden
sekse-en
dat er een aantal parallellen bestaantussenhet vraagstukvan de
jaren
de
was
in
Het
dat van de milieu-ongelijkheid van onderwijskansen.
- om
toe
vandaag
zevenliggebruikelijk en links én rechts is het dat tot
van het onderwijs te verlangen dat het terwille van de onderwijskansenvan
meisjeszou moeten differentiëren naar sekse.onderwijs zou eenzijdig op
jongens zijn afgestemd,zou masculine waarden hanteren, enz' Maar voor
'hoe' van de ongelijkheidszover er inrniddels inzicht bestaat in het
reproduktie naar sekse,blijkt dat juist het hanteren van dubbele
standaarden,het praktizeren van openlijke of verborgen differentiatie naar
sekseeen van de meest waarschijnlijkeverklarende faktoren vormt voor
het ,hoe'van rle ongelijke onderwijskansennaar sekse!Dat laatste
betekent overigensniet vanzelf dat er slechtséén konklusie mogelijk zou
in het
zijn: het aanbevelenvan sekse-'neutrale'socialisatiestandaarden
dat beide
feit
het
aan
voorbijgaan
onderwijs. Zo'n aanbevelingzou immers
door
seksenmet een systematieseonderscheidenbeinvloeding
buitenschoolsesocialiserendeinstanties de school betreden.
De meest juiste strategielijkt te bestaanuit een kombinatie van de eis e
om te stoppen met traditionele differentiatievormen onder gelijktijdige
invoering van eventueledifferentiatievormen die geschikt zijn om
systematieseverschillenin motivatie, leerhouding of andere relevante
leerlingkenmerkente neutraliserenteneinde leerdoelen te kunnen
nastrevendie geen verband meer houden met de seksevan de leerlingen
(en waarschijnlijk zou die niet volstrekt identiek met de nu bij jongens
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nagestreefdedoelen). Kruciaal is, dat het onderwijsveld (en een aantal
anderen vlak daar omheen) r-noeilijkweet te onderscheidenwat oude en
wat nieuwe differentiatievoffnen zijn als niet beide eisengelijktijdig
worden geformuleerd. Gebeurt dat namelijk niet, dan is de kans groot dat
de kwaal wordt aangezienvoor de remedie. Het lijkt ons nu niet
onwaarschijnlijk dat er een volstrekt vergelijkbaargevaardreigt voor een
'nieuwe' otrderwijspraktijken de milieuaantal pogingen om door
ongelijkheid van onderwijskansente bestrijden. Waarschijnlijk niet overal
en alti,id,maar toch op zijrTminst vaker en op meer plaatsen dan wenselijk
worclen praktijken die vergelijkbaarzijn met het standenonderwijs
geafficheerdals waren het remedies tegen de milieu-ongelijkheid van
onderwij skansen.Wij zullen daaroverelders emp iries onderzoeksmateriaal
p r es e n t e r e n . s
In dit artikel zullen wij enkele aspektenvan het standenonderwijs
belichten. De kern van het verhaal is de vraag in hoeverre ldenburgs
stelling dat het standenonderwijsin 1920 is afgeschaftterecht was. Wie De
geschiedenisvart Iiloutertie Píetersevan Multatuli kent, herinnert zich de
standenindelingvan Meester Pennewip. Die ver doorgevoerdeindeling van
MeesterPennewip had zelfs, zij het in een meer gematigdevorm, een
afgeleidein de wetgeving betreffende het onderwijs. In de historieseen
onderwijssociologieseliteratuur wordt alom het bestaanvan dat standenonderwijs gesignaleerd.6Zo was er op het nivo van het huidige
basisonderwijseen schooltype voor de betere lagen van de bevolking en
een schooltype voor de lagerebevolkingsgroepen.In feite zou men kunnen
zeggen,dat het standenonderwijsin de vorige eeuw was
geinstitutionaliseerd. Dat kornt onder meer tot uitdrukking in de
m i d d e l b a r es c h o o l - w e tv a n T h o r b e c k eu i t 1 8 5 3 . ?
Sinds clejaren zestig worden de sporen van het standenonderwijsnog
sleclrtsvermoed in het systeemvan het voortgezet onderwijs. Maar zijn ze
werkelijk ook op het nivo van het basisonderwijszo sterk uitgewist, dat in
die richting geen verklaring meer hoeft te worden gezocht voor de milieuongelijkheid van schoolloopbanen?Stond in 1969 met voldoende
5. PaulJungbluth,'Herkomstmilieu
en sekse
in relatietot
vanleerlingen
'Verschillenin onderwijsaanbod
in
ieerkrachtverwachtingen',
in voorbereiding.ídem,
het lageronderwijsin relatietot herkomstmilieu
en seksevande leerlingen',in
voorbereiding.
6. Zie voorde onderwijssocioiogiese
publikaties
noot 4. Voor meerhistories
getinteoverzichtswerken
zieondermeer:Ph. Idenburg,
a.w.,en A. Bartels,leneettw
míddelbaar
onderwíis.I 863-1963. Groningen1963.
7. Ph.J.Idenburg,'Thorbecke's
middelbareschoolwet',in: Pedagogische
Studíën40, 1963,pp.225-243.
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zekerheid vast dat de gebrekktge doorstroming van arbeiderskinderen (of
'schoolgeschíktheid') per se niet het gevolg
misschien zelfs hun gebrekkige
was van het feit dat zij ín het lager onderwiis een ander onderwíisaanbod
hadden gehad dan de kansriiken? En als het antwoord op die vraag
-, welke betekenisheeft dan het
ontbreekt - wat ons inziens het geval is
later in allerlei toonaarden, soms wel maar meestal niet geklausuleerde
adviesgehad, om alsnoghet onderwijsaanbodte gaan variëren naar
begaafdheid,ontwikkelingspeil en socialeherkomst?

H e t d e b a to v e r d e e e n h e i d s s c h o o l
Om de thesevan het verdwijnen van het standenonderwijsin Nederland na
1920 te toetsen, zijn de Kamerdebatten bij de behandelingvan de Lager
Onderwijs-wetvan minister De Visser in de Tweede Kamer van belang.De
behandelingvan het wetsontwerp had plaats in 1919 in de Tweede Kamer
en in 1920 in de Eerste Kamer. In dat laatstejaar werd het wetsontwerp
tot wet.8
n a n k e nh u n b e k e n d h e i dv o o r a l a a n d e
DczeKamerdebatted
zogenaamdefinanciële gelijkstelling,de basisvoor de verzuiling. Maar een
ander belangrijk punt vormde de diskussieover de eenheidsschool,waarop
vooral door de linkse partijen werd aangedrongen.eDit ideaal heeft
weliswaar ook met de verzuiling en daarmeemet de vraag naar overheidsbemoeienisvan doen, het wenste elke konfessioneleinvloed te vermijden.
Maar het is minstens evenzeergei'nspireerddoor verzet tegen het standenonderwijs; het wenste voor alle leerlingen als vertrekpunt een niet naar
milieu onderscheidenonderwijsaanbod.
ligt in Duitsland. Zlj
De oorsprong van de eenheidsschoolbeweging
ontstond als reaktie op het 19de eeuwseschoolsysteem,en kende vooral
aanhangersbinnen de socialistieseen kommunistiese partij. Belangrijke
voorstandersvan de eenheidsschoolwaren ondermeer Heinrich Schulz en
Clara Zetkin.
In het l gde-eeuwseschoolsysteemwerden de leerlingenvooral
geselekteerd op grond van hun sociale afkomst. Zij bezochten van megt af
nu
aan onderscheidenschooltypen. De duitse eenheidsschoolbeweging
8. De lageronderwijs-wet
van1920,bewerktdoor A.M.M. Daane,ZwoIle
197213,pp.1,2.
tot op heden
dezediskussie
9. Opvallendis dat binnende onderwijssociologie
nauwelijksof geenaandachtheeftgekregen.
Eengoedoverzichtvandezeproblematiek
wordt wel gegeven
DeelI, 1919-1922.Assen1953,
in: P.J. Oud,Hetiongsteverleden.
pp.193-228.

wilde dit systeemmet een aantal eisen doorbreken. Zo was men onder
m e e r v o o r s t a n d e rv a n :
afschaffingvan het systeemvan de Vorschule (die haar leerplan
afstemde op een hoge vervolgkeuze),dat was opgericht als reaktie op de
ingevoerdeleerplicht.
- afschaffingvan de schoolgeldeisenvan de gei'soleerdesekundaire
schooltypen waarmee gepriviligieerdeouders beter onderwijs voor hun
kinderen kochten;
- herzieningvan de voor de elite funktionerende privéscholen.l0
Hoogtepunt van de duitse eenheidsschoolbeweging
vormde de
vergaderingvan duitse onderwijzers in Kiel in 1914. Daar werd de
volgende eis geformuleerd: 'Alleen de individuele begaafdheidmag
bepalend zijn voor de aangebodenopvoeding, te realiserenin een algemeen
verplichte openbare school'.11Let wel: dit meritokratiese onderwijsprincipe was een links principe. De artti-intellektualistieseopmerkingen
van Van Heek en Matthijssen hebben het later in Nederland impopulair
gemaakt door het te verwarren met staatsvormenof met het kweken van
neurotici. r2
Tot zover voorlopig Duitsland. Voor ons artikel vormen de
ontwikkelingen in Nederland een belangrijker aanknopingspunt.Vooral de
Kamerdebattenzijn een rijke bron om de diskussie'eenheidsschoolversus
standenschool'in kaart te brengen. Overigensis het opvallend hoe weinig
over die diskussieis geschreven.Alleen de liberale politikus en
parlementairegeschiedschrijveroudheeft dezediskussiein zijn Het jongste
13
verleden summier samengevat.
De diskussiesin de Tweede Kamer werden onder meer gevoerd over
het verbod op aanvullendebeloningenvoor leerkrachtenvan bijzondere
scholen;kosteloos onderwijs; het verlengenvan de leerplicht van zes naar
twaalf jaar en loonderving door leerkrachten aan bijzondere scholen. Wij
beperken ons hier echter tot de opvattingen van de afgevaardigdenover
het standenonderwijs.Het duidelijkst wordt de diskussieover het standenonderwijs geillustreerd in de betogen van díe politici, die geen problemen
met de standenschoolhadden. Zowas de christelijk-historiese
De Savornin Lohman de volgende opvattingen toegedaan: 'Wat zijn
standenscholenen waarom veroordeelt men die? Wanneermen onder
stand verstaateen groep die kunstmatig bevoorrecht wordt, op welke
10. Karl Hausser,Die Einteilung von Schtilern.Theorieund Praxisschulischer
Differenzierung.
Weinheim1980,p. 77 .
11.Idem,p.79.
1 2 .F . v a nH e e k a
, .w.p
, p . 4 1 e . v .M
; . M a t t h i j s s ean.,w . ,p p . 1 8 6 - 1 8 9 .
13. Zie noot 9 .
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veroordelenwljze dan ook, dan ben ik de eerste om standenscholen te
niets
Nederland
in
en
tijd
Máar e"tt stand is in onzen tegenwoordigen
zich
groepen
zullen
natuurlijke
groep
zulke
en
anders dan een natuurlijke
en
maatschappelijke
menschelijke
en
altijd vormen uit het heel eenvoudige
gevoel: soort zoekt soort-'ra
Deze uitspraak van De Savornin Lohman was een reaktie op de
afwees.De
sociaal-demokraatVan ossendorp, die de standenschool
Van Ossendorp
bestreed
rooms-katholieke afgevaardigdeVan Wijnbergen
'...en dat dientengevolgeop verschillende
met de volgende repliek:
graad van
scholenverschillendepersonen tot een verschillende
gelukkig'
omdat onze
ontwikkeling zullen worden gebracht. En dit is zeer
personen in hun
maatschappijal die verschillendesoorten van
functies nodig heeft,
onderscheiden
haar
voor
ontwikkeling
verschillenàe
en
standen, die een
groepen,
klassen
verschillende
nu
eenmaal
omdat er
maatschappij
in
de
eischen,
graad
ontwikkeling
van
verschillende
de
bestaan.'1sVan wijnbergen was dus een duidelijke voorstander van
stand
de
voÍrnde
optiek
zljn
in
standen.ln
maatschappij
indeling van de
de
mede een bepaaldeaanlegen ontwikkeling. zlin veronderstelling,dat
als
heeft
is,
verschijnsel
geen
bestrijden
te
maatschappelijkeongelijkheid
het
onderwijs
waarin
standenmaatschappij,
konsekwentie een volstrekte
een naar afkomst schiftende funktie heeft.
Visser van IJzendoorn van de Vrijheidsbond verdedigdehet bestaan
'modernere' toonzetting: '...wat
van de standenschoolmet een heel wat
echter het voornaamste is, is dit, dat de lagereschool voor den een een
geheelandere rol heeft te vervullen dan voor den ander, dat de lagere
school aan het eene kind geeft eindonderwijs en aan het andere opleidingsonderwijs, en dat de onderwijzerszich ervan bewust behooren te zijn of
de eene soort van onderwijs of de andere door hen moet worden gegeven.
Dat uit zich niet alleen in de wijze, waarop een vak wordt onderwezen.
Onderwijsmannen Yan gezaghebbenmij verteld, dat men het
Nederlandschgeheelanders zal doceeren aan kinderen, die opleidipgsonderwijs ontvangen,kinderen, waarvan men zeker weet, dat z1jzullen
overgaannaar M.U.L.O.-school, H.B.S. of gymnasium, dan aan kinderen,
die lager onderwijs genieten als het eenigeonderwijs voor hun leven...'16"
Het pragrnatismevari Visser van IJzendoorn verdient extra aandacht.
Hij toonde zich voorstander van de standenschoolin de wetgevinguit
angst dat wettelijke uniformiteit van het leerplan zou resulteren in een
p' 1819'
Verslag,
TweedeKamer(HTK),1919-1920,
14.Handelingen
15 . I d e m ,p . 1 8 4 0 .
1 6 .I d e m ,p p . 1 8 3 1e . v .
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verpauperingvan het openbare onderwijs. Naar zijn idee viel nauwelijks te
voorkomen dat bijzondere scholen zich zouden toeleggen op een soort
standendifferentiatiedie leerlingenuit de hogere milieus weg zou zuigen
uit de openbare school. Ter voorkoming van die impliciete sociale
differentiatie naar zuil toonde hij zich tegenstandervan de uniformering.
Zijn vrees bleek later bepaald niet ongegrond.
ln de Eerste Kamer wees de liberaal Van der Feltz eveneensop het,
zijn
ogen gevaarlijkegevolg van de uniformering van de schoolgelden:
in
' . . . D e o p e n b a r es c h o l e nm e t k i n d e r e n v a n v e r s c h i l l e n d e
maatschappelijke
groepen,zooals wij die tot dusver kenden, zullen dus verdwijnen, en
hoewel ik persoonlijk dat niet betreur kan ik toch wel met zekerheid
zeggen,dat een groot aantal ouders uit de gegoedeklassehun kinderen
met het oog daarop niet meer naar de openbare school zullen zenden,
maar er liever een plaats voor vragen op een bijzondere school.'17
D e d o o r V i s s e r v a nl J z e n d o o r n( i n d e t w e e d eK a m e r ) e n V a n d e r F e l t z
(Eerste Kamer) geuite bezwaren tegen de uniformering van de
schoolgeldenen de gevarendaarvanwerden door afgevaardigdenter
linkerzijde onderkend. Dit kan worden geillustreerd aan de hand van het
betoog van de sociaal-demokraatVan Ossendorp,die aanvullendeeisen
stelde om een zo gering mogelijk kwaliteitsverschiltussende scholen te
'...dat
laten ontstaan:
wij dus krijgen een lagere school, niet
onderscheidenin verschillendesoorten, een lagereschool, niet met
verschillendeleerplannen,maar een lagereschool voor de geheele
bevolking, welke de gavenvan het kind tot ontwikkeling brengt, zoodat
men op de lagereschool kan uitmaken of het kind al dan niet de aanleg
h e e f t o m v e r d e rt e s t u d e r e n ' . 1 8
Het probleem van de sociaal-demokratenwas duidelijk. Hun ideaal
van de eenheidsscl-rool
berusstezowel op de wens tot uniformering van het
leerplan van de lagerescholen als op de wens om dat onderwijs te
onttrekken aan de invloed van de kerk. Dat laatste was onhaalbaar.Maar
de koncessieaan de verzuiling dreigde te resulteren in ongelijke
financieringlangsde weg van particuliere bijdragen aan bijzondere scholen.
En via die omweg dreigde een op het standenonderwijsgelijkende
differentiatie in het nivo van onderscheidenlagerescholen. De sociaaldemokraat Ter Laan verweesnaar de Groninger School-motie: 'Onze
eischenin de Groninger schoolmotie waren: ten eersteverplicht voldoend
lager onderwijs;ten tweede verheffing van het geheelepeil der school; ten

17.Handelingen
EersteKamer(HEK) 1920-1921
pp. 18, 19.
,Verslag,
18.HTK 1919-1920,Verslag,
pp. 1789e.v.
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derde betaling van alle kosten door de Overheid.'le Hij vroeg zich af ,
waarom de partikuliere bijdrage aan de bijzondere school bleef
gehandhaafd.Hoewel er dus van de zijde van de sociaal-demokraten
bezwaren bestonden tegen de Wet van minister De Visser, steunden en
aanvaarddenzij de Wet op het Lager Onderwijs wel.
Door een andere afgevaardigdevan de SDAP, Zadelhoff , werd als
'Wij vragen niet de eenheidsschool,
volgt op het wetsontwerp ingegaan:
maatschappijzouden tot stand
zooals wij die in de sociaal-democratische
brengen.Wij vragen van den Minister niets anders,dan dat hij met ons wil
meewerken om zoo ruim en zoo goed mogelijk voorwaarden te scheppen,
in staat zalzijn het groote werk te doen, dat zij
opdat de arbeidersklasse
naar onze meening in politiek en economisch opzicht te vervullen heeft.'20
Een niet tot koncessiesbereidevoorstander van de eenheidsschool
kommunistiese afgevaardigdeVan Ravesteyn.ln zlin betoog richtte
de
was
hij zich uitdrukkelijk tegen de SDAP die een opportunisties standpunt zou
innemen en een oud socialistiesideaal, de eenheidsschool,zou hebben
laten vallen. Die school zou zljn'de werkelijke vrije volksschool voor het
geheelevolk.'Hij citeerde de duitse sociaal-demokraatHeinrich Schulz,
die in zijn boek Die Schulreform der Sozialdemokratie het volgende ideaal
'Darum verlangt das sozialistischeErziehungsidealin
voor ogen zag:
organisatorischerBeziehungeinen einheitlichenund dabei wohlgegliederten
Schulorganismus,der alle Kinder from frtihen Lebensalterbis zur Reife
der Erwachsenenumfàngt, und in dem nichts anderesentscheidetals das
Bestreben,jedes einzelne Kind zu gróssterpersónlicherVollkommenheit
zu seinem Besten und zum móglichst grossenWohle der Gesamtheit zu
erziehen.'2r
Het ideaal van Van Ravesteynwas een gelijk leerplan voor alle
leerlingenongeacht hun socialeachtergrond. In tegenstellingtot zqn ideaal
zag de kommunistiese afgevaardigdein de voorgesteldewetgeving een
degradatievan de openbare scholen in de grote steden tot armenscholen
en een uitroeiing van de openbare scholen in die plattelandsstrekendie
niet overwegendliberaal of socialistieswaren. De fraktie-voorzitter van de
SDAP in de Tweede Kamer, Troelstra, verdedigdein zijn reaktie op
Van Ravesteynde koncessiesdie de SDAP deed en wees het idee van de
eenheidsschoolals onuitvoerbaar van de hand. Het ideaal hield naar zijn
"
mening onvoldoende rekening met de 'geestelijkeen maatschappelijke
'cultuurstrijd' in plaats van
behoeften van het volk'. Troelstra vreesdeeen
1 9 .I d e mp, . 1 8 0 6 .
2 0 .l d e m p
. . l85l .
2l.ldem.p.1823
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een 'klassestrijd'of, andersgezegd,het uiteenvallenvan de arbeidersbewegingdoor religieuzetegenstellingen.
Een door de staatbeheerst
schoolwezen
zoalsdat door de kommunistenwerd voorgestaan,
zou de
schrikbeeldenbii de konfessionelenalleenmaar aanwakkeren.
Troelstragingzover om het ideevan staatsonderwijs
alseen
niet-socialisties
ideete bestempelen.
ook achttehij de situatiein Nederland
zo typies,dat ook daaromverzuilingwastoegestaan.
Marx citerendstelde
hij : 'Door eenalgemene
wet d e middelenvoor de lagereschoolvast
stellen,de kwalifikatiesvan het onderwijzendpersoneel,enz.,enz.,zoals
dat gebeurtin de VerenigdeStaten,door staatsinspekteurs
latentoezien
op de handhavingvan die wettelijke voorschriften,dat is iets heel anders
dan de staatbenoementot volksopvoeder.
Veeleermoet de regeringen
kerk in gelijkemate belet worden om invloed te nemenop het onderwijs.
Omgekeerdheeft de staateen zeerhardhandigeopvoedingdoor het volk
nodig.'22

Daarmee distantieerde Troelstra zich pragmaties van het idee van de
eenheidsschool,hoewel uit de door zijn partijgenoten ingebrachte
aanvullendeeisenvalt af te lezen dat de SDAP beducht was voor een
ontwikkeling waarin (opnieuw) scholen gekoppeld zouden worden aan
socialekategorieënenvan elkaarzouden gaan verschillenin het perspektief
dat zlj aan de leerlingen boden. Die SDAP-ers bleken daarmee in wezen
voorstander te blijven van de eenheidsschool, zij het dat zij de daaraan
gekoppeldeeis van ontkerkelijking voor Nederland niet wenselijk of
uitvoerbaar achtten. De afgevaardigdeKolthek van de SocialistischePartij,
een eenling in de Tweede Kamer, vatte de diskussieover eenheidsschool
versusstandenschoolin zijn betoog als volgt samen: 'Er is hier gesproken
voor en tegen standenscholen.Het komt mij voor dat, afgescheidenvan
het practisch nut dat die standenscholenhebben, wanneer menze op zich
zelf beschouwt, geheellos van het geheelemaatschappelijkgebeurenen
het maatschappelijkverband waarin het onderwijs geplaatstis, die
standenscholentoch in het algemeenniet meer passenin den geestvan den
tijd waarin wij leven.
De heeren Visser van IJzendoorn en De Savornin Lohman hebben het
recht van de standenscholenbepleit: de wijze, waarop zlj dat deden, was
te accepteeren.Het is nu eenmaalzoo, dat kinderen die uit verschillende
kringen komen op de school het onderwijs ook met verschillendemate van
succeskunnen volgen. Een kind, dat thuis geregeldwordt onderwezen in
verschillendekleinigheden,iets wat in andere huisgezinnenachterwege
blijft, is vaardiger in het begrijpen, kan sneller voort. Dat zijn dingen, die
22.ldem, p. 1837.Het aangehaalde
citaatis door onsvertaald!

198

inderdaad niet te ontkennen zijn.Maar wordt door het handhaven der
standenscholenjuist niet die toestand van groote ongelijkheid bestendigd?
En leven wij niet in een tijd, die juist in alle opzichten dringt naar het
doen ophouden van die scherpetegenstelling?Vandaar ook, dat ik met
zooveel genoegen heb gehoord wat de heer Ossendorp gezegd heeft over
de sociale taak van de school en van den onderwijzer. Ik wensch daar ook
grooten nadruk op te leggen. De sociale taak van het onderwijs - het is
- beperkt zich niel
uitvoeriger ontwikkeld in het program van mijn partij
tot kleinighe den zij moet verder gaan; zij moet trachten datgene, wat
kinderen uit een bepaaldeklasse,uit een bepaaldenkring van de
maatschappij op het oogenblik ten achter doet staan bij het volgen van het
onderwijs op school, door d e school zelf zooveel mogelijk weer goed te
maken en te zorgen, dat die maatschappelijkemisstand tot de kleinst
mogelijke proporties worde teruggebracht.In dien geestredeneerende,zie
ik het nut en de noodzakelijkheid van standenscholen niet in: dat zlin
dingen die uit den tijd zljn,het is een anarchronisme, dat niet meer kan
worden geduld.'23

l Duitsland
D e n i e t - g e r e a l i s e e r deee n h e i d s s c h o oi n
Verderop in dit artikel gaan wij in op indikaties voor het voortbestaan na
1920van de standenscholenin Nederland, maar eerst dient hier enige
aandacht besteedte worden aan de ontwikkelingen in Duitsland, waar per
is ontstaan.
slot van rekening de eenheidsschoolbeweging
eruit ten aanzien van de
in
Duitsland
Hoe zagen de ontwikkelingen
van Weimar werd
Republiek
eenheidsschool?In de Grondwet van de
vastgelegd,dat er gelijk basisonderwijsvoor iedereenmoest komen. Dit
schooltype gaf toegang tot het middelbaar en hoger onderwijs' De duur
ervan was vierjaar. De duitse opzet ging verder dan de nederlandse,zoals
die tot uitdrukking kwam in de Lager Onderwijs-wet van minister
De Visser. Artikel 147 van de Grondwet van de Republiek van Weimar
luidde: Private Vorschulen sind aufzuheben.2aIn Duitsland was, in
tegenstelling tot in Nederland, het bestaan van standenscholen vglgens de
wet niet meer mogeliik. Betekende dit nu in Duitsland het einde van de
standenschool en de realisering van de eenheidsschool?Wij beperken ons
tot het weergeven van de opvattingen en meningen van enkele duitse
auteurs.
pp. 1860,1861.
23. HTK 1919-1920,Verslag,
a.w.,p.80.
bd K. Hausser,
24.Gecíteerd
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ln l92O werd het onderwijsvraagstukvan de Republiek van Weimar
nader geregeld.van een uitwerking van het bovengenoemdeartikel van de
Grondwet kwam niets terecht. Oorzaken hiervoor waren onder meer de
smalle parlementairebasesen het kortstondige optreden van regeringskoalities van de Republiek van Weimar. In Duitsland bleef volgensHausser
het'Kaiserliche Sekundarschulwesen'in stand. De belangrijksteoorzaak
hiervoor was niet het meningsverschilover de differentiatie naar sociale
herkomst, maar de suksesvolleakties van vooral katholieke deelstaten,die
probeerden te verhinderen, dat een lager onderwijs-wet de konfessionele
s c h o o lz o u o p n e m e n i n h e t s y s t e e mv a n d e v o l k s s c h o o l . 2 s
Tijdens het aan de macht zijn van de nationaal-socialistenbleef het
scl-roolsysteem
eveneensongewijzigd met de kanttekening dat de rassendiskriminatie geheel eigen gevolgenhad voor de socialedifferentiatie in
het schoolwezen.
Een belangrijke poging om het duitse schoolsysteemte doorbreken
kwam van de zijde van de geallieerden,die vlak na de Tweede wereldoorlog
de bezettende macht in Duitsland vormden. In 1941 kwamen zij met het
zogenaamde'Direktive 54'. Hierin werd onder meer aangedrongenop
- gelijke onderwijskansenvoor allen;
- volledige leerplicht van 6 tot I 5 jaar, partieel tot I 8 jaar;
- volksonderwijs en hoger onderwijs als suksessieve
stappen,niet langer
als elkaar bekonkurrerende sporen.
Volgens Sienknecht, die een studie heeft geschrevenover de
ontwikkeling in de denkbeelden over de eenheidsschool,vormde dit plan
een poging om de tegenstellingtussenhet basisonderwijsen de deels
elitaire veruolgscholente verminderen. Prakties werd dus door de
geallieerden(hoofdzakelijk de Amerikanen, die wellicht niet in alle
opzichten het referentiekaderkenden van de hen adviserendeDuitsers).
aangeknoopt bij de traditie van de eenheidsschool.
Door de deling van Duitsland in Oost en West kwam er van de
plannen niets terecht. Daarmee mislukte de poging om te komen tot een
hervorming van het schoolwezen,waarin een voor allen gelijk onderwijsaanbod tot voorbij het tiende levensjaarzou bestaan.26Hausser
konstateert, dat ondanks het strevenvan de eenheidsschoolbeweging,
aanzetten in de Grondwet van de Republiek van weimar en initiatieven
van de geallieerdebezettingsmacht,in 1947 het (gei'nstitutionaliseerde)

2 5 .I d e mp. . 8 3 .
26. H. SienknechÍ,Der Einheitsschulgedanke. Geschichtliche Entwicklung und
gegenwrirtige Problematik, Weinheim 19702. o. 197 .

systeem van de standenschool in Duitsland op essentiëleonderdelen is
blijven bestaan.2T

I n d i k a t i e sv o o r h e t v o o r t b e s t a a nv a n h e t s t a n d e n o n d e r w i j si n
na 1920
Nederland
In de zitting van 30 juni 1920 werd het ontwerp van minister De Visser
aangenomenmeÍ'75 tegen 3 stemmen. Een overweldigendemeerderheid
van de Tweede Kamer was zodoende voorstander van de Lager Onderwijswet. In de zitting van de Eerste Kamer werd de wet op 7 oktober 1920
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.t*
Werd door deze wet nu de eenheidsschoolgerealiseerd?In de
onderwijswet van 1920 springen twee elementen in het oog, namelijk de
uniformering van de schoolgeldenen het verbod om frans te onderwijzen
in de eerstezes klassenvan de lagereschool. Idenburg ziet in zijn boek
Schets van het Nederlandse schoolwezen in dit verbod een einde van de
standsdiffereptiatie.Zijn konklusie is echter niet juist. De Visser vaardigde
het verbod op het frans vooral om praktiese redenen uit. Door de
afschaffing van het frans zouden andere vakken, vooral het nederlands,
meer ruimte kunnen krijgen. In de Eerste Kamer gaf De Visser de volgende
'Wat
is de zaak? Het
verklaring omtrent de afschaffing van het frans:
leeren van het Fransch in de laagsteklassentot de zesdeheeft tot nu toe
het leeren van het eigen Nederlandschbedoryen.'3oEn ook in de Memorie
van Antwoord wees de minister erop dat het lagere school-type,zoals
beschrevenin het tweede lid van artikel 3 van de wet niet met de
'Het is een verwarring van
'eenheidsschool'
verward diende te worden.3l
begrippen om de lagereschool, zoo die in het tweede lid van artikel 3 is
omschrevenmet den naam van "eenheidsschool"te betitelen. De beperking
van de lagere school in hare "vrijheid van beweging" en "differentiatie met
het oog op de verschillendebehoeften in de maatschappij" komt in
praktijk hierop neer - zooals reeds herhaaldelijk is aangetoond- dat geen
onderwijs in Fransch meer zalworden gegevenvoor het zevende leerjaar.'32
o

, .83.
2 7 .K . H a u s s ear ,. w . p
in deTweedeKamerwaren:deliberaalVisservanIJzendoorn,
28. Tegenstemmers
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29.Ph.Idenburg,
3 0 H E K , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 , Y e r s lPa.g4,8 .
3 1 .I d e m ,V e r s l a gp,. 8 9 1 .
3 2 .I d e m ,V e r s l a gP, . 7 1 5 .

20r

Zoals uit de Memorie van Antwoord van De visser bleek, was het
geenszinszijn bedoeling om te komen tot een'eenheidsschool'.Integendeel,
binnen het kader van de wet bleef het mogelijk om standenonderwijste
geyen.Na de totstandkoming van de wet zien wij de neutraal-bijzondere
scholen uit de grond schieten.Bij het gewoon-openbaaronderwijs zien we,
wellicht om de wildgroei van het neutraal-bijzonderin de perken te houden,
het oprichten van 'opleidingsscholen'en 'opleidingsklassen'.33
In 194g werd
wettelijk de mogelijkheid gekreëerdom scholen op te richten met minder
dan zes leerjarenvoor leerlingen die daarna de vormingsklassen
bezochten.3a
In de eerder aangehaaldestudie Het verborgen talent is met cijfers
aangetoondhoe sterk de doorstroming van het neutraal-bijzonder
onderwijs naar de hbs en het gymnasium was.35Deze scholen werden
hoofdzakelijk bezocht door kinderen uit de gegoedemilieus. In feite bleef
er dus een institutioneel standenonderwijsin Nederland bestaannaast
- en zoals we verderop zullen zien ook binnen - de openbare
scholen.
De diskussieover de standenschoolin het parlement eindigde
e v e n m i ni n 1 9 2 0 . l n 1 9 2 2 l a a i d e h e t v u u r w e e r o p . o p n i e u w v o r m d e h e t
frans het hete hangijzer. Het vrijzinnige Kamerlid Johanna westerman zag
in de afschaffing van het frans een opsplitsing tussen die scholen, die
opleidden voor het voortgezet onderwijs en de volksscholen.zlj diende
een amendement in om in de vijfde en zesdeklas het frans weer in te
voeren. Anderen daartegenvreesdendoor deze maatregeljuist een
bevorderingvan het standenonderwijs.De door de parlementairegeschiedschrijver Oud aangehaaldekommunist Wijnkoop konstateerdebij de
debatten over het frans; 'Maakte het de eenheidsschool"kapot" dan zou
het anders zijn. Maar de eenheidsschoolkan niet kapot gemaakt worden,
om de eenvoudigereden, datzij niet bestaat.wie de werkelijkheden in de
grote steden ziet, weet dat er allerminst een eenheidsschoolbestaat.'36
Het amendement van mevrouw Westermanwerd met één stem
verworpen. Maar dit terzijde. De bovengenoemdekommunist wijnkoop
wees op de toestand in de grote steden, waar geen sprake zou zijnvan
realiseringvan de eenheidsschool.Hoe zagdie toestand in de grote steden
eruit. Histories onderzoek heeft aangetoond,dat ook bij het gewone
onderwijs het standenonderwijsbleef voortbestaan.zo laat Hieke Aardema

33. L. Rasterhoff, De wetgevingbetreffendehet onderwijs.Alphen aanden tujn
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in een studie over het standenonderwijs in Leiden zien,dat er een
onderscheidbleef bestaantussen diverseschooltypen.3?Er waren in
Leiden lagerescholen, die vooral bestemd waren als eindonderwijs of als
voorbereiding voor het nijverheidsonderwijs.Verder wafen er scholen, die
opleidden voor de ULO en er waren scholen die voorafgingen aan de hbs
en het gymnasium. Volgens Aardema bleef dit onderscheidtot in de
jaren vijftig bestaan.3s
Ook via de oral history is er een en ander bekend over het
standenonderwijsin Leiden. Uit het levensverhaalvan een voormalige
onderwijzeresuit Leiden wordt duidelijk, dat er verschillendesoorten van
het gewoon openbaar onderwijs bestonden. Mevrouw Maas (de
'Kijk kinderen
van de
onderwijzeres)herinnerde zich het volgende:
werden allemaalopgeleid voor wat toen het examen wás
eersteklasscholen
voor de HBS en gymnasium. En de tweedeklasscholen,daarvangingen de
meestennaar de ULO, hoefde je geen examen voor te doen, de jongens die
naar de ambachtsschoolgingen weer wel, maar een veel gemakkelijker
e x a m e nn a t u u r l i j k . ' 3 e
uit dit citaat blijkt duidelijk het voortbestaanvan de standenscholen,
ook in het openbaar onderwijs, na 1920. Er bestonden uiteenlopende
schooltypen met verschillendeleerplannen: "'Een derde klas-school,die
had veel minder, die kon bijvoorbeeld rustig tot 2O gaanleren, maar dat
soort wat daar vandaan kwam, dat kon soms niet eensgoed spreken."
,.Maar het rooster dat was toch vastgelegd?""Niet van alle scholen gelijk.
Het verschil zathem in de hoeveelheidleerstof. Ik denk dat dat een
samenwerkingis geweestvan gemeenteen inspectie".'40 Zo werd door
de gemeentelijkeinspekteur van het lager onderwijs nog een onderscheid
gemaakt in drie soorten openbare scholen, die representatiefwerden
g e a c h tv o o r d e d r i e a p a r t e s o c i a l el a g e nv a n d e l e i d s eb e v o l k i n g ' 4 l
In Nijmegen waren er evenalsin Leiden scholen met een hoog
schoolgeld, vrij kleine klassen en een leerplan dat afgestemd was op
doorstuderen. Daarnaastbestonden er kwalitatief mindere scholen, die
opleidden voor ambachts-en nijverheidsonderwijsof die eindonderwijs
gaven. De plaatselijke socialisten zagenhet liefst dat leerlingen uit alle
o
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socialelagen van de bevolking in één klas zaten en hetzelfde lesgeld
betaalden.Maar dit ideaal werd geen werkelijkheid. De sociaal-demokraten
raadden de gemeenteaan om zelf hun positie ten opzichte van het
bijzonder onderwijs te verbeteren en bij de samenstellingvan de klassen
rekening te houden met het welvaartspeilvan de ouders.a2De
kommunisten zagen deze tegemoetkoming van de sociaal-demokratenals
een verraad tegenoverhet openbaar onderwijs en clevolksschool.
vergelijkbare ontwikkelingen deden zich voor in Amsterdam. Toch bleef,
zeker ook landelijk, de SDAP massaalde openbare school steunen, omdat
men hierin het ideaal zag:'hetzelfde'onderwijs voor iedereen(hoewel
men vaakbeter wist).
Na 1920 was de eisvan links om tot een eenheidsschoolte komen dus
geen werkelijkheid geworden. Het verzet tegen het niet-konfessioneelbijzonder onderwijs bleef groot. In 1930 publiceerde de Bond van
Nederlandseonderwijzers, die grotendeelsbestond uit reerkrachtenvan de
openbare scholen,een brochure waarin gepleit werd voor een verplichte
neutrale staatsschool.a3Inderdaad waren er belangrijke verschillente
konstateren tussen het niet konfessioneel('overig') bijzonder onderwijs,
en het konfessioneelbijzonder onderwijs. Bij het laatste onderwijstype
waren de klassendoorgaanskleiner.aavanzelfsprekend was dit gunstig
voor het onderwijspeil.
ln zljn inleiding 'onderwijs in Nederland' op de geschiedenisvan het
NederlandseOnderwijs geeft Róling de ontwikkelingna 1920
ontnuchterend weer: 'Het aanbiedenvan verschillendeleerplannenop de
lagereschool werd onder de naam 'differentiatie' toch weer ingevoerd
maar nu met de rechtvaardiging,dat verschillenin de aanlegvan de
kinderen het nodig maakte, de intelligentere leerlingen een meer aan hun
tempo aangepastonderwijs te geven.Dat dit toch weer kon uitlopen op
een soort standenscholen,was men zich zeer goed bewust: dit maakte dat
de besprekingenover differentiatie zeer omzichtig werden gevoerd.'a5waar
in het openbaar onderwijs op deze manier alsnog standsdifferentiatiewerd
42.P.F.Maas,Sociaal-democratische
gemeentepolitiek
in katholiekNijmegen,
1894-192 7. Nijmegen1974, p. 396.
43.De Pacifícatievan1920.'s-Gravenhage
1930.Aangehaald
bij: H.C. de Wolf,
'De lekekracht
aande katholiekelagereschoolin Zuid-Limburgtussende twee
wereldoorlogen'
in schoolen maatschappíi.
, in'.Onderwíjzers
Gent 197g, p . 142.
44. K.l.c . Abelman,De onderkantonderwezen.
Het votkskinden de schoolin de
iaren1900-1940. Amsterdam1982,p. 74.
45. H.Q. Róling, 'Onderwijsin Nederland,,
in: BernardKruithof, JanNoordman,
Piet de Rooy (red.), Geschiedenis
vanondenuijsen opvoeding.Inleiding, bronnen,
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ingevoerd, was duidelijk minder yraag naat neutraal-bijzonder onderwijs
'De
dan elders. Róling sluit zijn toelichting op dit punt af met de zin'.
schroom waarmee over deze problematiek gesprokenwotdt, maakt het
moeilijk te achterhalenhoe de toestand in werkelijkheid was.'46
Maar het is niet alleen de schroom, waalmee over standsdifferentiatie
na l92O is gesproken,die het moeilijk maakt om de werkelijkheid op te
sporen. Er is nog een andere komplicerende faktor. Ook daarvangeeft
'In
de negentiendeeeuw bestonden op het platteland
Róling al een hint:
waaï
wel de verschillendebehandelingvan leerlingen het
de dorpsscholen,
naar voren deed komen, maal geen plaats was
de
school
klassekarakterVan
voorafzonderlijkescholenvoorverschillendegroepen'.47Standenorzderwiis
vereist dus niet noodzakelijk ook het bestaanvan standerucholen.Er laat
zich hier een duidelijke parallel trekken naar het meisjesonderwijs.
Differentiatie naar seksewordt niet per definitie verhinderd door
koëdukatie.a8En om het maar meteen extra moeilijk te maken: om te
differentiëren naar stand of herkomstmilieu, hoef je niet per sé die stand
of dat herkomstmilieu als kriterium te hanteren. Net als bij differentiatie
naar sekseis het mogelijk om een afgeleid kriterium te hanteren, dat in
principe enige'rek'toelaat en in ieder geval sociaalaanvaardbaarklinkt:
belangstelling, aanleg of bestemming klinken als differentiatiekriteria heel
'progressiever'zonderdat dat hoeft te betekenen, dat er eigenlijk in
wat
de praktijk niet toch gedifferentieerd wordt naar herkomstmilieu en sekse.
Bij nader inzien zijn het letterlijke herhalingenvan de argumentaties
waarmeein de vorige eeuw een naar stand en seksegescheidenonderwijs
wordt bepleit.
De eigen onderwijservaringen van de auteurs van dit artikel zijn rijk
aan indikaties voor standenonderwijsin bovenstaandezin. Er werd
bijvoorbeeld door een bepaaldeordening van schoolbankenin de lagere
school een differentiatie gepraktizeerdin onderwijsaanboden -methodiek
die nauw overeen komt met een differentiatie naar stand. Zinsontleding,
rekenen met negatievegetallen,breuken omrekenen in percentages;in de
ene rij kwam het dagelijks,in de andere nooit aan de orde. Er verschenen
in het voortgezet onderwijs plotseling medeleerlingendie hun lagere
schooltijd hadden doorgebracht op kostscholen. Er verdwenen na klas vijf
sommige leerlingen naar een 'voorbereidendeklas' die aan hbs en
gymnasium verbonden was. Voor wie dat betalen wilde, was er na
schooltijd de mogelijkheid voor franse les.
46. Ibidem.
47.[dem,p.74.
in Dutch education',in:
48. PaulJungbluth,'Covertsex-rolesocialization
TheNetherlandsJournal of Sociology,voorjaar1984.

Dit soort ervaringen werd opgedaan in dezelfde tijd
dat ook
Het verborgen talent werd geproduceerd, dat in alles blhalve in het
verschil in onderwijsaanbod verklaringen zocht voor verschillen in
doorstroming. Nog in de jaren zeventig vermeldt een studie over
de
onderwijssituatiein Kerkrade het bestaanvan opleidingsklassen.ae
Bij de
evaluatie van het onderwijsstimuleringsbeleid werd duidelijk dat
een aantar
officieel algemeneleerdoelen door grote groepen leerkrachten bij grote
groepen leerlingenniet werden nagestreefd.roNog even los
van het feit dat
sommige scholen aan het einde van de basisschoolgeen enkele
externe
toets bleken toe te laten, bestonden er praktijken als het niet aan
de toets
laten deelnemenvan bepaaldekategorieënleerlingen.Kortom,
er zljn
enigeindikaties voor het voortbestaanvan het standenonderwijs
in
Nederland, die naar hun aard vergelijkbaarzijn met een aantallndikatoren
voor het voortbestaan van sekse-differentiatie - ook na het
verdwr.inen
van het traditionele meisjesonderwijsin het avo. Die laatste indikaties
waren in 1978 voor ons aanleidingom empiries onderzoek uit
te voeren,
waarbij het voortbestaan van het meisjesonderwijs is aangetoon
d, zlj het
uiteraard in andere, afgezwakter en soms subtielerevorm.sl
Iets soortgelijksgeldt voor de hier beschrevenaanwijzingen
dat er
wellicht nog resten van het standenonderwijsvoortbestaan
in de huidige
basisschool.ook die indicaties hebben geleid tot empiries onderzoek.
centrale vraag daarbij was: Kent het basisonderwijs iog steeds
een zeker
stromenland waarin reerringen in reratie tot hun sociale achtergrond
ar
vroeg op het spoor van een bepantd type voortgezet onderwiis
worden
gezet? Resultatenvan dat onderzoek worden eldersgepubliceerd..s2
ze
leverennieuwe aanwijzingendat het standenonderwijstot
op zekere
hoogte voortleeft in het bestaandebasisonderwijs.Twee vragen
worden
daardoor opgeworpen: hoe te denken over de eis tot ,indiviàuele'
differentiatie? en: is verlengingvan het basisonderwijsidentiek
met uitstel
van keuze?

Résumé
We zijn gestartmet de vraagof het terechtwas dat de probleemdiagnose
van het verbandtussenschoolloopbaan
en herkomstmilieu in 1969

vrijwel
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volstrekt tegengesteldwas aan die uit 1920. Zocht men de oorzaak in l92O
in het feit dat er geen gelijk onderwijsaanbod was voor leerlingen uit
verschillendesocialelagen, in 1969 luidde het verwijt juist dat het
aangeboden onderwijs door zijn eenzijdigheid, zijn gebrek aan afstemming
op sociale verschillen resulteerde in ongelijke kansen.
Hoewel er veel gedegeneronderzoek nodig is dan het hier
lijkt er toch voldoende aanleidingom voorlopig vast te
gepresenteerde,
houden aan de these dat het standenonderwijsook op het nivo van de
lagere school tot lang na 1920 is blijven voortbestaan en wellicht tot op
zekerehoogte ook vandaagnog bestaat.Het is van belang om daarbij een
aantal toelichtende klausules te formuleren. De eerste hangt ermee samen
dat standenonderwijsidealiter de vorm heeft van naar herkomstmilieu
opgesplitsteleerlingengroepen.Naar analogievan een eerdereanalysevan
het meisjesonderwijss3lijkt het ons juist om niet aan bovenstaanduiterlijk
kriterium vast te houden. Koëdukatie is geen garantie voor sekse-neutraal
onderwijs. Net zomin is de samenvoegingvan leerlingen met een
onderscheidenherkomstmilieu een garantie voor standen-neutraalof
milieu-neutraalonderwijs. Kruciaal is de vraag of in het onderwijsaanbod
en/of de na te streveneindtermen een onderscheidwordt gemaakt dat
systematiesgerelateerdis aan de sekseof aan het herkomstmilieu van de
leerlingen,zodanig dat aannemelijk is dat mede daardoor ook de volgende
generatie in soortgelijke onderlinge ongelijkheidsverhoudingenzal leven als
de vorige.
Direkt daarbij aansluitendis er een tweede klausule. De seksevan de
leerlingenof het welvaartsnivovan de ouders hoeven zelf nieÍ de letterlijk
door het onderwijs genoemdekriteria voor onderscheidte zijn. Er kan in
de praktijk met kriteria als 'aanleg' of 'belangstelling'of 'toekomstige
maatschappelijkepositie' worden gewerkt, zodanig dat door het verband
tussendie kriteria en de sekseof het herkomstmilieu van de leerlingen
toch sekse-gedifferentieerd
ofstandenonderwijs ontstaat. In het voortgezet
onderwijs is er het voorbeeld van de vakkenpakketkeuze,waarbij op grond
van het feit dat gemiddeld eenderdevan de meisjesversustweederde van
de jongens een overwegendB-pakket kiest, gesprokenkan worden van
'meisjesonderwijs'.
Tegelijk is daar het verschijnseldat het lager beroeps- "
onderwijs overwegenddoor lager milieuleerlingen wordt bezocht, terwijl
die leerlingen sterk in de minderheid zijn in het vwo. Dat feit is voldoende
aanleidingom het systeemvan het voortgezet onderwijs te betitelen als
een vorm van klasse-onderwiis.sa
53.Zie noot 48.
a.w.
54. M. Matthijssen,Klasse-onderwiis,

Het is veel minder gebruikelijk om een dergelijk stromenland ook al
in het lager onderwijs te vermoeden.st Na bovenstaandebeschrijvinglijkt
o n s d a t o n t e r e c h t .A a n h e t e i n d v a n j a r e n z e s t i ge n i n d e l o o p v a n d e
jaren zeventig is in brede kring gestelddat het lager onderwijs zich zou
kenmerken door verwerpelijke uniformiteit. Terwijl voor de socialisatiein
'differentieoptie'populair
het herkornstrrrilieueen
werd (arbeiderskinderen
'anders
slim' dan middleclass-kinderen),werd tegelijk verondersteld
zijn
dat het basisonderwijsslechtséén set van methodieken en slechtséén set
van leerdoelenzou hanteren. De vraag die wij opwerpen is of die
veronderstellingniet te simpel was. Was er beslist geen sprake meer van
standendifferentiatie,zljheÍ tussen, zljhet binnen scholen of klassen?Nog
in de inleiding wordt in Het verborgen talent gesteld: 'Hoewel ook bij het
1 . o .z i c h d u s n a 1 9 2 0 e e n s t e r k ed e m o c r a t i s e r i n gv o l t r o k k e n h e e f t ,
handhavenzich hier nog informele resten van het oude dubbelsysteem
door een zeerongelijke oriëntatie op het v.h.m.o. van het niet-confessioneel
('overig') bijzonder onderwijs, in vergelijking met het openbaar en het
confessioneelbijzonder onderwijs.'s6Ter toelichting hierop vermeldt men
dat de doorstroming naar het vhmo (zeg maar: havo-vwo), die gemiddeld
16.2% bedroeg in I 951-59, voor het overig bijzonder onderwijs 53.5%
bedroeg. Daarbij wordt volstrekt genegeerddat ook de overigezuilen
bepaaldevarianten van standenonderwijs(in de zin van al dan niet
voorbereiden op het vhmo) kenden, op grond waarvan tussen de scholen
verschil gemaakt zou moeten worden. De voor de hand liggendethese,dat
de verschillenin doorstroming op zijn minst mede het resultaat waren van
verschillenin onderwijsaanbodtijdens de lagereschool, werd zelfs niet
genoemd.
Dit gebeurdelater wel in een literatuuronderzoek, van Van Erp en
Soutendijk (de laatste was ko-auteur van Van Calcar in Het verborgen
talent). Daar wordt gekonkludeerd: 'Het lijkt er sterk op dat juist op
scholen met veel arbeiderskinderende leerkrachten meer aandacht
bestedenaan de technischeen routinematige onderdelen van de leerstof,
en veel minder aandacht leggenop het verschaffenvan begrip en inzicht
dan op andere scholen.Waarschijnlijk is dit een belangrijke oorzaak van
het steedsverder achterbliiven naarmate ze ouder worden van benadeelde

kinderen in zowel schoolprestatiesals intelligentie (...) de "betere
leerlingenschijnen een "beter" programma te hebben.. ''s?
'aansluiten
Maar zelfs nadeze diagnoseworden remedies opgesomd als
'laten werken naar eigen
bij de eigen ervaringswereld van de leerlingen',
'emotionele en socialevorming benadrukken', die op
tempo, eigen nivo',
die toch weer net uit de koers
zichzelf waarschijnlijkzeer zinvol zljn,maar 'Tegenwoordig
wordt het
stelling:
het
liclit
van
de
in
dreigente raken
onderwijs
het
voortgezet
eisen
van
de
met
basisonderwijserg tastbaar
in zesde
die
allerwegen
schooltoetsen,
gekonfronteerd in de vorm van
prestatie-eisen,
Deze
afgenomen.
klassenvan het basisonderwijsworden
die het basisonderwijs van buitenaf worden opgelegd en vreemd zljn aan
de belangstellingen ontwikkeling van het grootste deel van de leerlingen
zullen de leerkrachten in veel gevallennopen tot een schoolseaanpak in de
klas. Vooral op arbeidersscholen,waar slechtsenkele leerlingenmakkelijk
"doorleren" , zal dit het geval zUn."' Blijkbaar moeten bij arbeiderskinderen ook andere leerdoelenworden nagestreefddan bij anderen, en
niet alleen een andere aanpak worden gehanteerd.Zo dreigt een praktiik
van standenonderwiis verwanend dicht in de buurt te komen van een
emancipatoire aanpak voor arbeiderskinderen. Dat is uiteraard geenszins
de bedoeling van de auteurs, maaÍ zo te zien struikelen ook zij over het
vraagstukvan socialedifferentiatie van de onderwijsaanpakversushet
vasthoudenaan de uniformiteit van leerdoelen,zoals die vervat lag in het
'eenheidsschool'.
ideaalvan de
Dat struikelblok heeft wellicht al generatiesonderwijskundigen
verhinderd om zich uitdrukkelijk te bekennen tot het ideaal van een
konsekwent doorgevoerdeeenheidsschool.Al vroeg in deze eeuw werden
bepaaldevarianten van nivodifferentitatie in het basisonderwijsook door
sociaal-demokratentoelaatbaargeacht. En er waren zelfs socialistendie de
link tussen herkomstmilieu en nagestreefd opleidingsnivo tot stand
wensten te trrengen door een gescheidenonderwijsstelseltijdens de lagere
school.5eDe grens tussen een tot selektieleidende differentiatie naar
begaafdheiden een naar kulturele achtergrond en daarmeeherkomstmilieu
onderscheidmakend onderwijsstelselis blijkbaar vaag.
D
In een terugblik op de betekenis van Het verborgen talent wljst
Vervoort, de projektleider, in 1972 op het in het slot van die studie door
Langeveld en Sixma aanbevolen alternatief van een bepaalde andere

5 5 . Peter van der Kler1,Zeg na, jij! Over regels,patronen, beurten, selektie en
reproduktie in het lager onderwijs. Purmerend 1983; en Pieter de Koning, 'selektie en
differentiatie in het voortgezet basisonderwijs',in: pedagogischeStud.iën60, 1983,
pp. 122-130.
5 6 . F . v a n H e e k ,a . w . ,p . 1 1 .

I

204

Een
57. MarjavanErp en SibeSoutendijk,Sociaalmilieuen lesgebeuren'
literatuuronderzoek.
Amsterdam1975,p. 134.
5 8 .I d e m p, . 1 8 4 .
in het overzichtvan
overde aansluitingsproblematiek
59. Vergelijkde diskussies
in Nederlnnd.Groningen1969N. Deen.È'enhalveeeuwonderwijsresearch

209

aanpak voor arbeiderskinderen. In dat deel van Het verborgen talent zou
men een reaktie kunnen herkennen op het onuitgesproken vermoeden dat
er sprake was van standenonderwijs in de bestaande scholen. Die hier nu
niet nader van belang zijnde aanpak is, zo zegt Vervoort, in de diskussie
verdrongen door het idee van de middenschool. Die zou de voorkeur
'een
hebben gekregenuit vreesvoor
ontkoppeling van het strevennaar
onderwijsvernieuwing en de aandacht voor bepaalde groepen leerlingen,
die binnen het bestaandehuidige onderwijssysteemonvoldoende aan hun
trekken komen.'60
De vreesvan destijdszou nu onverhoopt toch wel eensbewaarheid
kunnen worden, zij het in omgekeerde richting. Gevreesd werd dat
aandacht voor de kansarme groep zou afleiden van een bredere
vernieuwing; laat ons hopen dat de aandacht voor de vernieuwing niet te
veel heeft afgeleidvan die voor de kansarmen.
In het kader van de vernieuwing zijn er aanbevelingengedaan tot het
opheffen van scheidslijnentussen schooltypen en tot uitstel van het
moment van schoolkeuze.Dat past in de traditie van het strevennaar een
eenheidsschool.Tegelijk is sprake van doelverbreding,van interne
differentiatie in heterogenegroepen,van nieuwe werkmethoden, van
alternatievesystemenvoor leerlingbeoordeling,van het scheppenvan een
ander onderwijsklimaat, enzovoort, enzovoort. Die ideeën voor
inhoudelijke vernieuwing, die in de jaren zeventig enorm opleefden gaan
echter voorbij aan de noodzaak om de strijd aan te binden tegen
traditionele vormen van stands- en sekse-differentiatie. In vele gevallen is
uitdrukkelijk afstand genomen van de tot op dat moment min of meer
'goede'
suksesvolleaanpak voor
leerlingen;die aanpak was voor de
kansarmenniet geschikt, waarschijnlijk zelfs niet voor de kansrijken.
Hoewel het de vraag is hoezeer de eigenlijke onderwijspraktijk daartoe
wezenlijk moest veranderen, heeft het onderwijsveld veel van die ideeën
althans in theorie overgenomen. In menige innoverende school is de
aandachtgericht op verbredingvan de doelstellingen(we zeggenmet opzet
niet verbreding van het onderwijs), op alternatievepedagogieën,op
'zich
vormen van leerlingbei'nvloeding die
natuurlijk niet laten vastleggen
met traditionele meettechnieken'.
Er zijn heel mooie dingen ontstaan, maar beslist ook knap lelijke. Er
was alle aanleiding om - niet misleid door het verdwijnen van de term
opleidingsschool of opleidingsklas bij de invoering van het volgens de

pretenties heterogene brugjaar in het avo - als eerste eis te stellen dat het
onderwijs ook bij arbeiderskinderen vast moest zien te houden aan hoge
leerdoelen.Natuurlijk was er ook aanleiding,maar dan pas in tweede
instantie, om het onderwijs op het spoor te zetten van andere praktijken
en methoden. Maar zeker niet allereerstom daarmeeandere doelen na te
streven.Her en der moesten de middleclass-doelenvoor arbeiderskinderen
nog worden ingevoerd.
De eenheidsschoolwas niet gerealiseerd,maar was er genoegreden
niet langer op aan te dringen? Was er niet veeleer het gevaar, dat
er
om
'individuele
te
een weinig geklausuleerdadviesom te werken met
differentiatie in heterogene leerlinggroepen' zou gaan fungeren als een
vergaarbak waarin oude en nieuwe varianten van ongelijkheidsreproduktie
onontwarbaar verstrengeldzouden raken met werkelijke innovatie?

- en daarna',in Onderzochten
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