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De school van de ongelijkheid 
door Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter 
 

Context 
In de kennissamenleving verschuift de rol van ‘herverdeler van kansen’ steeds meer van de sociale 
zekerheid en het arbeidsmarktbeleid naar het onderwijs. Dit laatste is potentieel de krachtigste hefboom voor 
sociale integratie van achtergestelde groepen. Tegelijk is het in zijn huidige organisatie ook de instelling bij 
uitstek die bijdraagt tot de reproductie van sociale ongelijkheden van generatie op generatie. In “De school 
van de ongelijkheid” gaan Hirtt, Nicaise en De Zutter op zoek gaan naar de mechanismen die, in het 
Vlaanderen van vandaag, de reproductie van ongelijkheden naar sociale en etnische afkomst in stand 
houden. Ze tonen aan dat die mechanismen het gevolg zijn van min of meer bewuste maatschappijkeuzen. 
Niet onwetendheid, maar de gevestigde belangen en politiek verzet van bepaalde groepen staan verdere 
hervormingen in de weg. De wetenschappelijke analyse van de oorzaken van sociale reproductie is zo ver 
gevorderd, dat de recepten voor een rechtvaardiger en tegelijk effectiever en succesvoller systeem klaar 
liggen. Maar niet iedereen is overtuigd van deze recepten, of niet iedereen heeft er evenveel baat bij. Het 
komt er dus op aan het maatschappelijke debat over een meer democratisch onderwijssysteem te stofferen 
met analyses en voorstellen, en het debat aan te zwengelen. 

De auteurs 
Nico Hirtt is leerkracht en oprichter van ‘Oproep voor een democratische school’ 
Prof. Ides Nicaise is hoofd van de HIVA-onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren en hoofddocent 
aan de K.U.Leuven 
Dirk De Zutter is vrijgestelde bij de Christelijke Onderwijs Centrale (COC) als begeleider van lokale 
inspraakorganen en ex-leerkracht 
De auteurs zijn beschikbaar voor conferenties, debatten, interviews. U kunt hen rechtstreeks contacteren: 
nico.hirtt@ecoledemocratique.org – ides.nicaise@hiva.kuleuven.be – ddezutter@skynet.be.  
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Korte inhoud 

Onthullende cijfers 
Het boek begint met een overzicht van cijfermateriaal, zowel uit recent onderzoek als uit nieuwe analyses 
van de PISA-gegevens voor Vlaanderen. Daarmee moet duidelijk zijn dat de onderwijsongelijkheid start in 
de eerste kleuterklas, en zich geleidelijk accumuleert. Indicatoren zoals (niet-)participatie, schoolse 
vertraging, studieoriëntering, schoolresultaten en (on)gekwalificeerde uitstroom verschillen sterk volgens het 
opleidings- en beroepsniveau van de ouders, het gezinsinkomen, en de etnische herkomst van leerlingen. 
Vlaanderen is weliswaar wereldkampioen in wiskunde, maar het is tegelijk ongeveer de slechtste leerling 
van de klas wanneer het gaat om sociale ongelijkheid in het onderwijs.  

Democratisering stopgezet ? 
Zelfs over een periode van een eeuw bekeken, kunnen we niet van een duidelijke democratisering van het 
onderwijs spreken: er heeft wel een massificatie plaatsgevonden, eerst van het secundair, en nadien van het 
hoger onderwijs, maar het lijkt wel een ‘kikkersprong-fenomeen’: als de achterste kikker vooruitspringt, 
springen alle andere ook vooruit, waardoor de relatieve posities van schoolverlaters uit verschillende sociale 
groepen niet naar elkaar toegroeien.  
Na de tweede wereldoorlog werd de arbeidersgroep aangezogen in het voortgezet onderwijs, omdat de 
economische groei steeds meer geschoolde arbeidskrachten vergde. Maar vandaag lijkt zich eerder een 
polarisatie af te spelen: de globale arbeidsmarkt vraagt enerzijds hooggespecialiseerde kenniswerkers en 
anderzijds ‘hamburger-arbeid’, d.i. flexibel inzetbare arbeid die niet veel basisscholing, maar regelmatige 
omscholing behoeft. Het onderwijs speelt (al te gemakkelijk) op deze eisen in door op zijn beurt de sterkste 
leerlingen uit te selecteren voor kennisjobs, en voor de anderen het aanbod te flexibiliseren en meer nadruk 
te leggen op pasklare gebruikskennis. Dit is volgens de auteurs een eerste vorm van ‘vermarkting’ van het 
hedendaagse onderwijssysteem. Ze hameren op de eerste roeping van het onderwijs om zelf motor te zijn 
van maatschappelijke verandering. Een democratische samenleving veronderstelt minstens dat alle 
jongeren een stevige algemene vorming tot kritische burgers krijgen. 

Meritocratie: de ideologie van het watervalsysteem 
De overheersende maatschappijvisie in westerse onderwijssystemen heet ‘meritocratie’: je krijgt je plaats in 
de samenleving niet meer toegewezen op basis van je afkomst, maar op basis van je verdienste. Het klinkt 
mooi, maar wat betekent verdienste in de praktijk ? Men gaat ervan uit dat het cognitieve niveau van 
jongeren bij de start van het secundair onderwijs een weerspiegeling zijn van hun genetische aanleg, en 
bepaalt hun bestemming op basis van die ‘verdienste’: de knapsten moeten naar het algemeen secundair 
onderwijs, de falers naar het beroepsonderwijs. Het arsenaal van toetsen dat voor deze grote selectie-
operatie gebruikt wordt, meet in feite een mengeling van natuurlijke aanleg en sociale kansen. Zo wordt de 
meritocratie een karikatuur van zichzelf: ze versterkt de sociale selectie in plaats van ze ongedaan te 
maken. Kinderen uit de hogere klassen krijgen de schoolcultuur door hun ouders van bij hun geboorte 
ingelepeld, en heel wat private goederen en diensten worden in hun talenten geïnvesteerd; terwijl de 
anderen zich te pletter lopen in de rat race zonder dat hun ouders bij machte zijn om hen te helpen.  
Tegenover die meritocratische mythe stellen de auteurs een egalitaristische visie, die zoveel mogelijk mikt 
op gelijke uitkomsten voor jongeren uit alle lagen van de bevolking. Neen, dit betekent niet dat iedereen 
universitaire studies moet voltooien, maar wèl, dat alle sociale groepen evenredig moeten kunnen 
participeren aan elk niveau of elke vorm van onderwijs. 

Alternatieven 
Na de historische, economische en filosofische analyse van de wortels van de ongelijkheid is het tijd voor 
concrete alternatieven. In deze samenvatting komen slechts de krachtlijnen aan bod. 



1. Er is een duidelijk verband tussen de leeftijd van eerste selectie en de sociale ongelijkheid in 
onderwijsuitkomsten: hoe jonger de studieoriëntering vorm krijgt, hoe slechter. Daarom pleit het 
boek voor echt comprehensief onderwijs tot de leeftijd van minstens 14 jaar. Comprehensief 
onderwijs is een breed curriculum dat elementen van algemene, wetenschappelijke, artistieke en 
praktische vorming op gelijke voet integreert. Verschillende varianten worden in het boek 
besproken; maar essentieel is (a) dat de studieoriëntering naar ASO-TSO-BSO-KSO uitgesteld 
wordt tot de tweede of zelfs derde graad, (b) dat in het basisonderwijs en lager secundair onderwijs 
meer geïnvesteerd wordt in omkadering en begeleiding voor de zwakkere leerlingen; (c) dat de 
algemene en theoretische vorming in de bovenbouw van het technisch en beroepsonderwijs 
versterkt wordt – in die mate dat ook het beroepsonderwijs op termijn toegang verschaft tot het 
hoger onderwijs; en (d) dat de studieoriëntering voortaan gebeurt op basis van ‘wat men graag wil 
doen’ en niet, zoals nu, door uitsluiting van ‘wat men niet aankan’.  

2. Een tweede krachtlijn voor hervorming is het beperken van de marktwerking in het onderwijs. Vrije 
schoolkeuze en vrijheid van onderwijs zijn op zich mooie principes, maar in ons land zijn deze zó 
extreem doorgedreven dat ze geleid hebben tot een polarisatie tussen elitescholen en gettoscholen. 
De sociaal sterkste ouders kiezen voor hun kinderen de elitescholen uit, en die elitescholen filteren 
ook hun doelpubliek om het zichzelf makkelijker te maken. Ook internationaal vergelijkend 
onderzoek wijst op een verband tussen de mate van marktwerking en ongelijkheid in 
onderwijsuitkomsten. België is op dit vlak te ver gegaan. Nochtans primeert volgens Hirtt, Nicaise 
en De Zutter het principe van gelijke behandeling op dat van vrije keuze. Daarom moeten grenzen 
gesteld worden aan de marktwerking. Het ‘recht op inschrijving’ (dat scholen verbiedt om te 
discrimineren bij inschrijving) en de maximumfactuur zijn stappen in die richting. Voorts kan gedacht 
worden aan een versterking en verdere precisering van de eindtermen, of aan meer centraal 
vastgelegde curricula. Zelfs de levensbeschouwelijke verzuiling, die gepaard gaat met sociale en 
etnische segregatie, moet verder doorbroken worden. Elke vorm van open of verdoken discriminatie 
moet aangepakt worden, niet alleen bij inschrijving maar ook bij doorverwijzing van leerlingen, in 
schoolreglementen enz. En er dient verder gezocht te worden naar formules van inschrijvingsbeleid 
waarbij de sociale mix in alle scholen verbeterd wordt. 

3. De interculturele dimensie van het onderwijs moet dringend versterkt worden. Natuurlijk heeft de 
zwakke onderwijspositie van allochtone jongeren, vooral die van de ‘tweede generatie’, alles te 
maken met de sociaal-economische achterstelling van hun ouders. Daarom begint hun 
schoolsucces met een beter integratiebeleid t.a.v. de ouders. Maar daarenboven moet een einde 
gesteld worden aan discriminerende praktijken zoals het verbannen van de hoofddoek van moslim-
meisjes, of het verbieden van allochtone talen op de speelplaats. Voorts breken de auteurs ook een 
lans voor meertalig onderwijs – en voor de ‘grotere minderheden’ zoals Turken en Marokkanen ook 
gedeeltelijk onderwijs in de eigen taal en cultuur. 

4. Op pedagogisch vlak waarschuwt het boek voor ‘sectarisme’ (constructivisme, leerlinggericht 
onderwijs...) maar pleit het wel voor accentverschuivingen: bv. wordt er momenteel teveel nadruk 
gelegd op vaardigheidstraining en te weinig op theoretische kennis. Dit is een 
gemakkelijkheidsoplossing die de jongeren uit lagere sociale milieus geen dienst bewijst. Daarom 
zijn ook meer uniforme, voorgestructureerde leerplannen wenselijk. Bovenal zou het samen leren 
op school moeten ingebed worden in een samen leven, waarbij ook nevenschoolse activiteiten en 
zelfs arbeid een ruimere plaats krijgen. 

Debatopener 
De auteurs hebben dit boek niet bedoeld als een doctrine, maar als een aanzet tot reflectie. Zij hebben 
vooral de probleemstelling en de doelstellingen scherp willen stellen. Ze nodigen de lezer uit tot een debat 
zonder taboes, dat wellicht nog ettelijke jaren zal duren – ook al blijven ze ervan overtuigd dat er op korte 
termijn al heel wat verdere stappen naar een meer democratisch onderwijs kunnen gezet worden. 
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Persconferentie “De school van de ongelijkheid” 
Toelichting bij het cijfermateriaal  
 
Dirk De Zutter 
 
Ons onderwijs zwakt de sociale ongelijkheid (lees: het ongelijke niveau waarop het potentieel 
aan competenties in kinderen is ontwikkeld) waarmee kinderen de school binnenstappen niet af 
maar bevestigt en versterkt die ongelijkheid. 
Wij zijn volgens Unicef het land met de grootste kloof tussen de sterkste en de zwakste 
presteerders op school, en die prestatiekloof blijkt verband te houden met sociale afkomst.1 
 
Het eerste hoofdstuk van het boek vat de belangrijkste bevindingen uit recent Vlaams 
onderzoek samen (van bij de start van het kleuteronderwijs tot aan de uitstroom uit het 
secundair onderwijs) en vult ze aan met een eigen analyse van de PISA 2003-gegevens.2 Dit 
overzicht kan als volgt samengevat worden: 

- Sociale afkomst blijft de cruciale voorspeller van schoolloopbanen; 
- Migrantenjongeren: in het basisonderwijs eerder socio-economische achterstelling; in 

het secundair en hoger onderwijs: bijkomend effect etnisch-culturele achterstelling; 
- Gebroken gezin is belangrijke handicap (materieel, sociaal, cultureel, 

psychologisch…?); 
 
De sociale ongelijkheid tekent zich af in het lager onderwijs (dia 2, figuur 2 in het boek). Al in het 
eerste leerjaar is de kans op vertraging tienmaal groter bij kinderen van laaggeschoolde ouders 
dan bij kinderen van hooggeschoolden. Ook kinderen van alleenstaande ouders blijken in het 
lager onderwijs (veel) meer kans te hebben op vertraging.  De nationaliteit van de kinderen blijkt 
hier als verklarende factor een significant effect te hebben, net als de variabele leerjaar in de 
eerste graad van het lager onderwijs.  Het laatste duidt erop dat het eerste leerjaar voor veel 
leerlingen een struikelblok vormt. 
 
Internationale vergelijking 
 
Is het bij de buren beter?  We vragen ons dat in ons boek in ruim vijf bladzijden af, door ook 
cijfers te geven van de Franse Gemeenschap, Frankrijk, Duitsland, Nederland, de Verenigde 
Staten, en ten slotte Zweden. 
 
De sociale ongelijkheid blijkt in alle landen voor te komen.  We hebben daartoe voor elk land 
een ‘kansenverhouding’ berekend. We berekenen de kans dat een willekeurige ‘rijkere’ leerling 
van de ESCS-schaal3 betere scores op de PISA-testen haalt dan een willekeurige ‘armere’ 
leerling, en we delen die kans door de kans dat het omgekeerde gebeurt. Een 
kansenverhouding 1 zou betekenen dat de twee kansen gelijk zijn en dat het onderwijs 
                                                 
1  Unicef, ‘A league table of educational disadvantages in rich countries’, Innocenti Report Card nr. 4, nov. 2002, Innocenti 
Research Centre, Firenze. 
2  PISA = Programme for International Student Assessment (uitgevoerd door de OESO) 
3 Volgens het beroep en het studieniveau van de ouders, diverse indicatoren van materiële rijkdom (de woning bijvoorbeeld) 
of cultureel kapitaal (bezit van boeken, abonnement op dagbladen…) hebben de PISA-onderzoekers een ESCS-index 
(‘economische, sociale en culturele status’, naar de Engelse afkorting) gedefinieerd. 
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statistisch perfect egalitair is. Een verhouding groter dan 1 wil zeggen dat de leerling van rijkere 
afkomst het meest kans heeft op de beste resultaten. Een verhouding kleiner dan 1 zou het 
omgekeerde betekenen, maar die verhouding komt in de praktijk nooit voor (dia 3, figuur 8 in 
het boek). Dia 3 toont de resultaten van onze berekening van de gemiddelde 
kansenverhouding, op basis van de PISA-resultaten voor wiskunde4 voor de vijftien landen van 
de toenmalige Europese Unie.5 We zien dat de plaats van kampioen van de ongelijkheid op 
school, die Unicef aan België had toegekend, wordt bevestigd. Ons land bevindt zich in het 
gezelschap van Duitsland, en verder voeren ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland het 
peloton van de sociale ongelijkheid aan. Finland, Spanje, Italië, Noorwegen en Zweden 
daarentegen vertonen een veel kleinere graad van sociale discriminatie in hun 
onderwijssysteem. 
 
Zoals gezegd: een verhouding 1 weerspiegelt 50 % kans op betere resultaten voor de ‘rijkere’ 
leerling en 50 % kans voor de ‘armere leerling’ – een fifty-fiftyverhouding. 
Een verhouding 1,5 weerspiegelt 60 % kans voor de ‘rijkere’ leerling en 40 % kans voor de 
‘armere leerling’.  Een verhouding 2 weerspiegelt 66,7 % kans voor de ‘rijkere’ leerling en 33,3 
% kans voor de ‘armere’ leerling - een verhouding van 2/3 tgo. 1/3. 
Finland realiseert met zijn 1,55 een verhouding van 60,8 tgo. 39,2. 
België heeft met zijn 1,93 een verhouding van 65,9 tgo. 34,1. 
  
Allochtone jongeren 
 
We hanteerden de werkhypothese dat niet zozeer de etnische afkomst, maar veel meer de 
sociale status van de allochtone leerlingen hun slechte resultaten verklaart. De gingen daarom 
eerst zoeken naar de sociale status van de allochtone jongeren.  De ESCS-index die de PISA-
onderzoekers hanteren, kan positief zijn (bij de ‘rijkere’ gezinnen) of negatief (bij de ‘armere’ 
gezinnen). We zien duidelijk (in tabel 2 in ons boek) dat de leerlingen van Turkse en 
Maghrebijnse afkomst zich situeren bij de armste groepen, met een ESCS-index die rond -1 ligt.  
Van ongeveer de helft (47,9%) van de tweede-generatieleerlingen van Maghrebijnse afkomst 
situeert de ESCS-index zich lager dan de drempel van –1,115 en voor de andere helft (52,1%) 
erboven. Men kan berekenen dat van de autochtone leerlingen 95,1% een ESCS-index hebben 
die hoger (vaak veel hoger) ligt dan die –1,115. Afgaande op de PISA-steekproef kunnen we 
dus zeggen dat slechts 4,9% van de Vlaamse autochtone jongeren het sociaal niveau delen dat 
het lot is van de helft van de Maghrebijnse jongeren in Vlaanderen. Onze gegevens wijzen erop 
dat de ruime meerderheid van de Turkse en Marokkaanse gezinnen zich in de laagste twee 
decielen van de ESCS-index bevindt. 
 
We hebben onze werkhypothese getoetst door de PISA-punten in wiskundevaardigheden op 15 
jaar volgens socio-economische decielen te vergelijken voor de Franse (figuur 10a in het boek) 
en de Vlaamse Gemeenschap (dia 4, figuur 10b), en telkens per deciel nog eens opgesplitst in 
enerzijds de resultaten van de autochtonen en anderzijds die van de allochtonen, zodat we ze 
met elkaar kunnen vergelijken. Voor de Franse Gemeenschap lijkt onze hypothese grotendeels 
                                                 
4 Wij kozen voor de PISA-resultaten voor wiskunde, omdat wiskunde in de PISA-onderzoeken de breedste basis biedt voor 
het juist inschatten van de competenties van de leerlingen. Een belangrijke voorwaarde om wiskundige vraagstukken te 
kunnen oplossen, is dat de leerling de soms complexe logica achter de vraagstukken, die in taal wordt uitgedrukt, begrijpt. 
5 Om heel precies te zijn: Luxemburg werd weggelaten en Noorwegen werd toegevoegd. 
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bevestigd te worden: de resultaten van een Franstalige autochtone leerling die tot het eerste of 
tweede deciel behoort, liggen dichter bij de resultaten van een allochtoon met dezelfde sociale 
afkomst dan bij de resultaten van een autochtoon uit het volgende deciel. Maar voor Vlaanderen 
zijn de verschillen tussen autochtonen en allochtonen met dezelfde sociale afkomst zeer 
belangrijk, vooral in de middenste klassen (derde tot zesde deciel). 
 
Om de grote verschillen tussen autochtonen en allochtonen die we hierboven voor Vlaanderen 
constateerden, ook volgens nationaliteit af te toetsen, hebben wij de gemiddelde PISA-punten 
voor wiskunde en leesvaardigheid van de autochtone leerlingen volgens hun ESCS-index 
vergeleken met die van de allochtone jongeren (gemiddelde PISA-punten en gemiddelde 
ESCS-index). De resultaten staan in tabel 3 van ons boek. De kloof voor wiskunde blijkt voor 
Turken gemiddeld 137 en voor Maghrebijnen gemiddeld 118 punten te bedragen, maar wordt bij 
gelijke sociale afkomst (ESCS <-1) herleid tot respectievelijk 39 en 22 punten. Voor 
leesvaardigheid is de kloof voor Turkse leerlingen gemiddeld 115 punten en die voor 
Maghrebijnse 85.  Bij gelijke sociale afkomst wordt hij herleid tot respectievelijk 49 en 9 punten. 
Het overgrote deel van de prestatiekloof wordt m.a.w. verklaard door de sociaal-economische 
afkomst van de allochtonen. 
 
Conclusie m.b.t. de onderwijspositie van allochtone jongeren: 

- In het Franstalig onderwijs zijn er geen significante verschillen die verband houden met 
het land van herkomst;  

- In Vlaanderen verklaren de factoren die verband houden met de nationale origine een 
beduidend maar nog steeds beperkt deel van de verschillen in resultaten tussen de 
autochtone Vlamingen en de Noord-Afrikaanse of Turkse leerlingen. 

Deze vaststelling is uiteraard relevant voor de vraag of inspanningen voor meer gelijke 
onderwijskansen specifiek gericht moeten worden op allochtone leerlingen dan wel op alle 
zwakker presterende leerlingen zonder onderscheid. 
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Pleidooi voor een comprehensieve school 
 
Nico Hirtt  
 
Oorzaken van deze sociale ongelijkheid ? 
 

• Veelheid van factoren  
 - pedagogische praktijken, integratiebeleid allochtonen, financiële middelen,... 

• Maar vooral, voor héél België, twee belangrijke structurele factoren : 
- vroegtijdige selectie 
- quasi-marktwerking van ons onderwijssysteem (=> Ides Nicaise) 

 
[Grafiek (p108)] => leeftijd eerste selectie 
 Internationale vergelijking / PISA 2000 / 15 west-Europese landen 
 Verschil 25% armsten - gemiddelde (wiskunde en leesvaardigheid) 
 negatieve correlatie leeftijd-sociale ongelijkheid : D, B, F, Scan 
 Determinatie coëfficiënt : 47% 
 
Normaal ? 
 Minder wiskunde, minder Nederlands of Frans in BSO dan in ASO 
 8u / week huiswerk in ASO, 3u/week in BSO 
 OK. Maar waarom SOCIALE ongelijkheid ? 
 
[Grafiek (p23)] 
 
De selectie op 12, 13, 14... jaar gebeurt in de eerste plaats op een sociale basis. 
 => Klassenonderwijs. Geen karikatuur : 
 
Geen "verschillende" onderwijsvormen, maar gehiërarchiseerde vormen. 

- hierarchie 1 = Extreme specialisatie 
- hierarchie 2 = Sociale bestemmingen, voorbereiding hoger onderwijs 

 
Sociaal bepaalde familiale attitudes : veel of minder belang hechten aan hoger onderwijs 
Anticiperen van selectie => aanvaarden van ongelijke prestaties 
 
Wat te doen ? 
 
 Comprehensief onderwijs = 

- gemeenschappelijk tot (minstens) 14 of (zelfs) 16 jaar 
- om sociaal segregerend effect van vroegtijdige selectie tegen te gaan 
- om alle leerlingen te vormen tot kritische en actieve burgers  

- geen elitisme, niet ASO voor allen 
- de intelligentie in al haar vormen ontwikkelen : basisvaardigheden, algemene kennis, 

technologie, kunst... 
- gelijke uitkomst => gedifferentieerde ondersteuning ! 

- inhaallessen, begeleide studie => ≠ materiële omstandigheden corrigeren 
- omkadering in eerste jaren basisschool 


