Bijlage 3: Factoren van achterstelling binnen het onderwijs 1
De oorzaken van achterstelling van kansarme kinderen en jongeren in het
onderwijs kunnen opgedeeld worden in:


factoren aan de vraagzijde van het onderwijs (ongelijke kansen)



factoren aan de aanbodzijde (ongelijke behandeling)

Bij ongelijke kansen veronderstellen we dat de school alle leerlingen als gelijken
behandelt en gaat de aandacht uit naar factoren in het gezin en de sociale
omgeving van de leerling zelf. Kansarme leerlingen 2 zijn zo leerlingen die minder
kansen krijgen om zich te ontwikkelen doordat ze van thuis uit over minder
financieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal beschikken. Het gaat hierbij om
een brede en heterogene groep die met elkaar gemeen heeft dat ze door hun
maatschappelijk context minder kansen heeft tot ontwikkeling.
Aan de aanbodzijde reageert het onderwijs niet steeds neutraal op de sociale
verschillen in de vraag naar onderwijs. Al dan niet bewust zijn scholen en
leerkrachten soms geneigd om meer te investeren in sterkere leerlingen
(Matteüseffect). Daarnaast kunnen de verwachtingen van de leerkracht over een
leerling het gedrag van beiden beïnvloeden, waardoor de verwachtingen zichzelf
gaan bevestigen (Pygmalioneffect). De negatieve verwachtingen ten opzichte van
kansarme leerlingen worden versterkt door het gebruik van sociaal vertekende
informatie, zoals IQ-tests. Het onderwijscurriculum zelf is evenmin neutraal. Het
bouwt voornamelijk verder op theoretische en symbolische kennis, eerder dan op
instrumentele kennis die in lagere sociale milieus meer aanwezig is.
De interactie van ongelijke kansen met een ongelijke behandeling zorgt voor
ongelijke uitkomsten die de ongelijkheid op zijn beurt kan bevestigen en
versterken (zie schema). Strategieën om de achterstelling van kansarme groepen
in het onderwijs te doorbreken kunnen zich zowel op de aanbod- als de vraagzijde
van het onderwijs richten. Verder gaan er stemmen op om de kans op meer gelijke
uitkomsten ook rechtstreeks te verhogen door positieve discriminatie, selectie f
gericht op kansengroepen.
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