
 

 

Onderwijs 

 

“Kansarme kinderen zijn zwakbegaafd en kunnen dus niet volgen in het gewone 

onderwijs”. 

 

Bijdrage door Leen Sebrechts: 

 

Het onderwijsveld in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een normgericht onderwijssysteem 

(Juchtmans en Nicaise, 2014). Binnen dit systeem zijn het de zelfproducerende, 

zelfregulerende, autonome leerlingen die het meeste kans hebben op slagen. Dit 

weerspiegelt zich in het opgelegde curriculum. De leerlingen die het meeste succes hebben 

binnen dit schoolsysteem zijn de leerlingen met een brede kennis, die vaardigheden bezitten 

om zelf informatie op te zoeken en die onafhankelijke studievaardigheden hebben (Goodley, 

2011). De dominante cultuur binnen onderwijs stemt overeen met de waarden en cultuur 

van de hogere sociaaleconomische klassen, welke prestaties waarderen die het resultaat zijn 

van vaardigheden verworven door inspanningen (Szumski & Karwowski, 2012). Leerlingen 

die niet eigen zijn met deze dominante cultuur worden uit het onderwijssysteem gefilterd via 

subtiele vormen van selectie en zelfselectie, wat ons tot de reproductietheorie van Bourdieu 

(1979) brengt. Kapitaal in de vorm van ouderlijke kennis, middelen en culturele bronnen is 

een machtige factor welke de toegang tot, de ervaring met en resultaten binnen scholen van 

kinderen beïnvloedt (Barton en Armstrong, 2001). Het cultureel kapitaal en de daaraan 

verbonden privileges worden ook doorgegeven van generatie op generatie en sociale positie 



bepaalt dus de slaagkansen in het onderwijs. Dit maakt dat kinderen uit lagere sociale 

klassen minder schoolsucces ervaren. Deze kinderen starten hun schoolcarrière met een 

academische achterstand en de kloof met kinderen uit hogere sociale klassen wordt groter 

doorheen de schoolcarrière (verschillende onderzoeksvoorbeelden zijn te lezen in Ruelens 

e.a. 2007; Groenez e.a., 2003; Ghesquière e.a., 2007). De filosofie van een 

schoolgemeenschap oefent hierbij een grote impact uit op de slaagkansen van kinderen in 

het onderwijs en op waar kinderen geplaatst worden binnen het onderwijssysteem. Ook 

leerkrachten beïnvloeden dit proces doordat zij als gatekeepers een zekere voorkeur hebben 

voor leerlingen met het cultureel kapitaal uit de hogere klassen.  

 

Het buitengewoon onderwijs vervult hierbij een alibifunctie voor het gewoon onderwijs. Het 

buitengewoon onderwijs gaat als opvangnet dienen voor die leerlingen die omwille van 

verschillende redenen moeilijkheden ondervinden in het gewoon onderwijs. Het is echter 

belangrijk om het verband tussen sociale positie en gezondheid mee te nemen bij het 

interpreteren van de cijfers. Gezondheidsproblemen en handicap komen gemiddeld meer 

voor bij  personen (kinderen) in lagere sociale klassen. Een deel van de verklaring voor de 

oververtegenwoordiging van kinderen uit kansarme milieus in het buitengewoon onderwijs 

kan dan ook hieraan toegeschreven worden (Hibel e.a., 2010). Onderzoek door van der 

Velden (1994) toont echter aan dat het grootste deel van de ongelijke doorstroom naar het 

buitengewoon onderwijs te wijten is aan factoren en processen die zich pas manifesteren na 

intrede in het onderwijs (en dus te wijten aan ongelijkheden gegenereerd door het 

onderwijssysteem). Bovendien toont onderzoek aan dat bij kinderen van ouders in een 

lagere sociaaleconomische positie kinderen sneller gediagnosticeerd worden, mede doordat 

de kinderen zwakker scoren op de testen eigen aan het onderwijssysteem (Skiba e.a., 2005).   

Binnen het onderwijsveld wordt er tegengewicht gegeven aan het sterk normgericht 

onderwijs via het universeel ontwerp van leren. Scholen die deze visie ondersteunen, zien 

inclusie van alle kinderen als startpunt (Hanson e.a., 2001). Deze scholen zijn echter 

beduidend in de minderheid binnen het onderwijslandschap. 

 

We kunnen dus concluderen dat beide stellingen weerlegd kunnen worden. Ongelijkheden 

worden voornamelijk gegenereerd door het onderwijssysteem.  
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