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Doorstromen maar
Doorkleuteren, zittenblijven, stapelen… Het komt allemaal voor
in het onderwijs en daar hebben scholen zo hun redenen
voor. Staatssecretaris Dekker doet
moeite om ervan af te komen. Er
zijn partijen die dan meteen beweren dat het Dekker gewoon te duur
wordt als kinderen langer doen over
hun schoolloopbaan. Alleen daarom
zou Dekker stimuleren dat kleuters
sneller naar groep 3 doorstromen.
Ook zou hij daarom willen dat het
voortgezet onderwijs het stapelen
– van mavo naar havo naar vwo –
ontmoedigt.
De vraag is of de wensen van
Dekker inderdaad door geld zijn
ingegeven. Het is weliswaar zo dat
een snellere schoolloopbaan de
overheid minder kost, maar tegelijk blijkt uit onderzoek én uit
de praktijk dat zittenblijven en doorkleuteren niet veel opleveren. En dat stapelen in het voortgezet onderwijs lang niet altijd succesvol is. Misschien wil Dekker er dáárom vanaf: hij wil
dat scholen zoeken naar methodes om alle kinderen zonder
vertraging de school te laten doorlopen, om te voorkomen
dat zittenblijvers gedesillusioneerd en ongemotiveerd raken
en helemaal niet meer leren. Omdat we zo talent verliezen. En
hij weet dat het mogelijk is. Want er zijn al basisscholen waar
geen enkel kind blijft zitten, door een andere aanpak van
het onderwijssysteem. In dit nummer portretteren we twee
openbare basisscholen die dit voor elkaar hebben. Het begrip
‘doorkleuteren’ kennen ze daar niet.
In het voortgezet onderwijs hebben we als redactie gekeken
hoe scholen omgaan met leerlingen die van mavo naar
havo willen doorstromen. Wat blijkt: er is geen sprake van
dat scholen dit ontmoedigen, maar wél kijken de scholen
kritischer dan vroeger naar de kansen van de leerlingen die
willen doorstromen, omdat ze zagen dat veel van hen het
al na twee maanden havo opgaven. Daar hebben ze iets op
gevonden. De leerlingen die willen doorstromen, worden nu
intensief voorbereid en begeleid. Daardoor halen ze het nu
wel. ‘Het gaat niet om ontmoedigen, het gaat om een eerlijke
kans’, zegt een van de schoolleiders in dit blad. En misschien
is dat toch ook de belangrijkste drijfveer van staatssecretaris
Dekker. Hij wil kinderen niet ontmoedigen, maar juist meer
kansen geven. En welke school zou dat niet willen?
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