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“In de loop van mijn academische loopbaan heb ik veel onderzoek gedaan in scholen, zowel naar de 
opvattingen en houdingen van leerlingen, als naar het beroep van leraar. Ik heb daar veel schroom aan 
overgehouden om scholen, leraars en schoolhoofden te vertellen wat zij zouden moeten doen. Het is me 
onmogelijk geworden over onderwijs en scholen te praten, zonder op twee dingen te hameren: één, dat we te 
veel van scholen verwachten, en twee, dat de mensen die de hoge verwachtingen formuleren dikwijls niet 
goed op de hoogte zijn van wat er in scholen gebeurt en gedaan wordt.  
 
Telkens als er zich een moeilijk maatschappelijk probleem stelt, kijkt men naar de scholen, de leraars en de 
schoolhoofden. Zij moeten het maar oplossen.  
 
Natuurlijk, we hebben veel middelen gegeven aan het onderwijs. We laten onze kinderen lang op de 
schoolbanken zitten. 75 jaar geleden, in de volkstelling van 1947 telde onze bevolking 0,8% hooggeschoolden. 
Dat waren toen voornamelijk, bijna uitsluitend mannen. Van de mannen was toen 1,5% hooggeschoold. 
Vandaag is dat, mannen en vrouwen, bachelors, masters en hogere niveaus samengeteld, 40%. Dat is vijftig 
keer meer. Dat kan tellen als onderwijsexpansie. En toch, wat opvalt de laatste jaren is de vatbaarheid van de 
bevolking voor complottheorieën en voor fake news. Onderwijs werd beschouwd als iets dat voorbereidde op 
democratisch burgerschap. Vandaag zien we afnemende politieke participatie. De proportie mensen die niet 
meer gelooft in de democratie, die oordeelt dat stemmen geen zin heeft, neemt toe. Daarnaast is er ook de 
achteruitgang van het kennisniveau van de leerlingen zoals onder meer gemeten met de PISA-indicatoren. 
Kortom, we verwachten duidelijk te veel van de scholen, onderschatten de moeilijkheid van hun opdracht. De 
school is niet de enige instelling die jonge mensen vormt, misschien zelfs niet de belangrijkste vormende 
instelling.  
 
Een van de verwachtingen die in de scholen werd gesteld, was dat zij zouden compenseren voor de 
ongelijkheid tussen de gezinnen, dat zij gelijke kansen zouden geven aan de kinderen, ongeacht het gezin 
waaruit die komen. Daar werd enorm veel onderzoekswerk over verricht. Tal van onderzoekers hebben 
geprobeerd dat onderzoek samen te brengen om te antwoorden op de vraag: hoeveel verschil maakt nu de 
aanpak van de school in wat de leerlingen uiteindelijk bereiken op het vlak van kennis of onderwijspeil. De 
resultaten variëren nogal, maar het is altijd een bescheiden percentage, bij de 20%. Het verschil tussen wat de 
beste school vermag en de slechtste school bereikt, is ongeveer 20% van wat de leerlingen uiteindelijk leren. 
De rest wordt bepaald door schoolkenmerken waarop de aanpak van de school geen of weinig vat heeft, zoals 
de samenstelling van de schoolbevolking, en wordt vooral bepaald door de gezinnen waarin de jongeren 
opgroeien, de buurt waarin zij leven, de media die zij consumeren en andere buitenschoolse factoren.  
 
Alle reden dus om zeer redelijk te zijn in de verwachtingen waarmee we de scholen confronteren. Maar dat is 
moeilijk omdat we als samenleving nu eenmaal niet veel instrumenten hebben om kennis, competenties, 
vaardigheden en houdingen te verspreiden, om onze kinderen, al onze kinderen kansen te geven, bovenop 
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wat hun gezinnen hen kunnen bieden. Misschien hebben de cultuursector, breed gedefinieerd, en de media 
daar evenveel, op sommige punten misschien meer invloed op. Maar als democratisch georganiseerde 
gemeenschap hebben wij op die sectoren niet een even grote invloed als op de scholen. Dertig jaar geleden 
boog een commissie van de Koning Boudewijnstichting zich over de vraag wat de rol van de school zou kunnen 
versterken. Ik lees graag wat toen, lang geleden al, besloten werd over cultuur: “Onze hedendaagse cultuur 
lijkt vorming niet altijd goed gezind. De als spontaan ervaren impuls wordt dikwijls authentieker geacht dan 
het verworven inzicht. Soms lijkt de nadruk die op zelfontplooiing wordt gelegd geen ruimte meer te laten 
voor het leren: voor het geduld, de discipline, het gezag en de tijd die daartoe nodig zijn”. Het verslag van die 
commissie had als titel “De school staat niet alleen”. Vandaag heeft men de indruk dat de school nog al te vaak 
alleen staat. Het is daarom hartverwarmend vast te stellen dat hier in de Rand een project wordt opgezet om 
de scholen te steunen.  
 
Omdat de samenleving geen hoge eisen durft te stellen aan de cultuursector en de media, worden doorgaans 
extra hoge verwachtingen geformuleerd ten opzichte van de scholen. Dat is onvermijdelijk, gewoon omdat de 
hedendaagse samenleving geen krachtiger middel heeft dan het onderwijs en de scholen om zichzelf vorm te 
geven. En een samenleving die dat niet goed doet, zichzelf vormgeven, die gaat ten onder, boert achteruit, 
verliest de capaciteit tot creativiteit en innovatie, verarmt. We dienen vandaag al vast te stellen dat jonge 
mensen nog weinig belangstelling hebben voor studies die cruciaal zijn voor toekomstsectoren als ICT, 
digitalisering en artificiële intelligentie. De scholen doen hun best, maar de samenleving lijkt achteruit te 
boeren. 
 
Hier in de Rand doet zich een bijzondere situatie voor. Hier in de Vlaamse Rand voltrekt zich een sociologisch 
experiment. Dat gebeurt ten gevolge van de nabijheid van Brussel, een stad waar weinig Nederlands wordt 
gesproken, een stad die haar diversiteit bejubelt, maar niet kan verwerken. Brusselaars op zoek naar een beter 
leven komen naar de Rand. De mensen van Turkse en Marokkaanse origine die succesrijk zijn in hun werk, 
zoeken hier een beloning voor dat succes en tevens een omgeving om hun kinderen meer kansen te geven dan 
zij zelf hebben gekregen. Zij komen terecht in een omgeving met mensen die een band voelen met hun 
gemeente, met hun landschap, met elkaar, mensen die hun eigenheid koesteren. En die zien hun omgeving 
razendsnel veranderen. Zoals vaak zijn de scholen bij de eersten om die verandering te registreren. Over de 
laatste twintig jaar verdubbelde het aantal kinderen met ouders van niet-Belgische origine in de Rand. In bijna 
de helft van de secundaire scholen in de Rand is minstens 40% van de leerlingen niet-Nederlandstalig. De 
geletterdheid van de leerlingen in de scholen gaat zienderogen achteruit.  
 
Wie naar die indicatoren kijkt, kan geneigd zijn te zeggen dat de Rand verbrusselst. Maar dat is nu precies wat 
de mensen die van Brussel naar hier komen, wat de mensen die hier al langer wonen, al generaties wonen, 
niet willen, absoluut niet willen. De opname van de nieuwkomers is in België geen onverdeeld succes 
gebleken, om het met een eufemisme te zeggen, en Brussel is het voorbeeld van wat men niet wil.  
 
Wat integratie betreft, is de Rand daarom een tweede kans. Lukt het deze keer? Slagen we erin hier 
gemeenschap te vormen, met gevestigden en nieuwkomers, een gemeenschap gebouwd rond goed werken en 
goed leven, een gemeenschap die zich opent zonder haar eigenheid te verliezen, die aan haar kinderen, aan al 
haar kinderen een betere toekomst geeft.  
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Opname in een gemeenschap begint met de taal. Als men in surveys aan de bevolking vraagt wat nodig is om 
zich te integreren, antwoordt ongeveer 95% van de mensen “kennis van de taal”. Zelfs bij mensen van 
vreemde origine is dat 70 à 80%. Dus de focus op de taal is terecht en belangrijk, alsook, zoals we zagen in de 
presentatie van het project dat hier wordt opgezet, het werken in een driehoek school-gezin-vrije tijd.  
 
Uiteraard, dat project kijkt in de eerste plaats weer naar de scholen. Ik zeg uiteraard omdat alle indicatoren 
erop wijzen dat de ontwikkeling niet de goede kant opgaat. Dat er iets moet worden gedaan en dringend, en 
de inspanning van het onderwijs is daartoe onontbeerlijk. Maar dan moeten de scholen in de Rand ook 
minstens dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als de Nederlandstalige scholen in Brussel. Om het hier 
beter te kunnen doen dan in Brussel, dient de lat minstens te worden gelijk gelegd. Het project dat daarnet 
werd gepresenteerd is daartoe, denk ik, een eerste aanzet.  
 
Toch drie kanttekeningen en een pleidooi voor meer ambitie.  
 
In onderwijs begint alles bij het basisonderwijs en het voorschoolse onderwijs. Ik zeg bewust, voorschoolse 
onderwijs. Het lijkt me logisch dat het huidige project dat nu de focus op het secundair onderwijs richt, wordt 
uitgebreid naar het basis- en het kleuteronderwijs.  
 
Wat het onderwijs betreft is Brussel geen goed voorbeeld. Een aantal jaren geleden hebben mijn medewerkers 
en ik een studie gedaan over slaagkansen in het hoger onderwijs. Niet dat de finaliteit van het onderwijs het 
hoger onderwijs is. Zeker niet. De finaliteit is dat mensen productieve en gelukkige levens kunnen leiden, 
ongeacht het niveau waarop zij afstuderen. Maar voor degenen, en zij zijn talrijk vandaag, die verder willen 
naar hoger onderwijs, zou de plek waar zij opgroeiden geen handicap mogen zijn. Brussel is dat wel. Toen we 
dat onderzochten was dat zo en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie ondertussen 
verbeterde. Wie in Brussel secundair onderwijs liep en verder wil studeren, had merkelijk minder kansen dan 
jongeren uit andere steden en streken in Vlaanderen om te slagen in het hoger onderwijs.  
 
De Rand mag op dat punt Brussel niet volgen. Het lijkt me daarom nuttig onderwijsondersteunende projecten 
ook uit te bouwen richting hoger onderwijs. Ik heb 31 jaar lang lesgegeven aan de VUB. Ik was gelukkig vast te 
stellen dat er mettertijd meer meisjes en jongens van Marokkaanse en Turks origine en van andere 
herkomstgroepen in mijn les zaten, maar gefrustreerd te moeten vaststellen dat zij niet in dezelfde mate 
slaagden als de andere studenten.  Dat was nagenoeg volkomen toe te schrijven aan onvoldoende talenkennis. 
Men bewijst die mensen geen dienst, integendeel, met dan de eisen te verlagen, met niet langer, zoals 
sommige Nederlandse universiteiten inmiddels voorschrijven, niet langer te wijzen op taalfouten en krom 
taalgebruik. Dat is beledigend voor die mensen. Laat dat niet gebeuren met de kinderen uit de gezinnen die 
rekenen op de Rand. Onderzoek hoe we de kansen op succes van die kinderen, van langgevestigden en van 
nieuwkomers, kunnen maximaliseren.  
 
We mogen, ten derde, ook niet vergeten dat taal, hoe onmisbaar ook voor succesrijke integratie, slechts één 
element is van het volwaardig deel worden en deelhebben aan een gemeenschap. Vraagt men mensen wat 
nodig is om te integreren, om er echt bij te horen dan verwijzen zij ook, in nog grotere mate zelfs dan naar de 
taal, naar het delen van waarden en normen, het delen van het gemeenschappelijke sociale leven. Dus ja, 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 4 Onderwijs en gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand – Mark Elchardus 3.09.2022 
 

koppel aantrekkelijke toegang tot de taal aan aantrekkelijke toegang tot de eigenheid, de waarden, 
levenswijze, het gemeenschapsleven van deze prachtige streek. 
  
De Rand is een bijzonder experiment, een tweede kans van dit land om te tonen dat diversiteit niet hoeft in de 
weg te staan van succesrijke gemeenschapsvorming, van eigenheid en het gevoel thuis te zijn op een plek 
waar het goed leven is en waar kinderen kansen krijgen.” 
 
 
 


