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alle sectoren

Schaduwonderwijs is het commerciële 
aanbod van bijles, huiswerkbegeleiding, 
particuliere remedial teaching en toets- en 
examentraining. Het is niet bekend hoeveel 

kinderen hier gebruik van maken, maar dat het er 
steeds meer zijn, is wel duidelijk. In een paar dagen 
tijd vulden 5.800 leden van CNV Onderwijs een en-
quête in over dit onderwerp. Bijna 90 procent is het 
eens met de stelling dat een school alle ondersteu-
ning aan leerlingen moet kunnen bieden die nodig 
is, waardoor schaduwonderwijs overbodig wordt. 
Leden vinden namelijk dat het de kansenongelijk-
heid vergroot, omdat het alleen toegankelijk is voor 
kinderen van ouders met geld. Oorzaken worden 
gezocht in: te grote klassen, te weinig handen in 
de klas, te drukke ouders, hoge verwachtingen van 
kinderen, wantrouwen richting scholen (zie kader).

ONDERWIJSASSISTENTEN
Ook de Tweede Kamer maakt zich druk over het 
onderwerp en organiseerde er een hoorzitting over. 
Loek Schueler lichtte daar de ledenpeiling toe en 
bepleitte investeringen in het regulier onderwijs: 
‘Het onderwijs schiet te kort, dat voelen leerlingen, 
docenten en ouders. Waar is de € 50 miljoen voor 
onderwijsondersteunend personeel gebleven? 
Neem onderwijsassistenten aan, zet docenten in 
hun kracht, zorg voor extra handen in de klas en 
leer van ons initiatief zomer- en lentescholen. Bij 
deze extra lessen in de vakantie hebben scholen 
de regie, kost het ouders geen geld en – bovenal 
– helpt het leerlingen alsnog over te gaan. Als het 
regulier onderwijs ruimte en middelen krijgt, wordt 
schaduwonderwijs overbodig en krijgt elke leerling 

‘Geef ons de tijd en de middelen en we kunnen het prima zelf oplossen’, 
schrijft een docent in de enquête over schaduwonderwijs die CNV 
Onderwijs vorige week hield onder 5.800 leden. Volgens 85 procent 
van de leden vergroot dit onderwijs de kansenongelijkheid, omdat het 
alleen toegankelijk is voor kinderen van ouders met geld. Loek Schueler, 
voorzitter CNV Onderwijs: ‘Zorg voor extra handen in de klas!’

Schaduwonderwijs: tekort schietend onderwijs of 
competitieve ouders?

‘ Bied extra ondersteuning  
op elke school aan’ 

dezelfde kansen. Of zoals een leraar schreef: “Ik wil 
het beste voor alle kinderen, maar ik kom tijd en 
handen te kort.”’

DEZELFDE OUDERS
‘Ik vind schaduwonderwijs niet gewenst, maar het 
past bij de maatschappelijke tendens om zo hoog 
mogelijk te scoren’, zei Roel Scheepens van het 
Sint-Janslyceum Den Bosch. ‘Ik denk dat we voor 96 
procent van de leerlingen voldoende kunnen doen. 
Als je kansenongelijkheid helemaal wilt wegnemen, 
zou je alle kinderen dezelfde ouders moeten geven. 
Je kunt niet van ons verwachten dat wij alle kan-
senongelijkheid opheffen. Het onderwijs loopt te-
gen de grenzen van bekostiging aan.’ Hij vertelt over 
een leerling die met veel dure bijlessen en kunst- en 
vliegwerk het vwo probeerde te halen. ‘Wij hebben 
de ouders de havo geadviseerd. Dan had het meisje 
namelijk ook nog tijd voor hobby’s en andere leuke 
dingen. Dat advies hebben ze opgevolgd.’ 

UIT SCHADUW
Ook Zeki Arslan, adviseur kansenongelijkheid 
CAOP, herkent de behoefte aan informeel onder-
wijs, zoals hij het noemt. ‘Voor allochtone kinderen 
gebeurt enorm veel bij buurthuizen, gratis en wel, 
maar voor autochtone kinderen met weinig kansen? 
Het regulier onderwijs heeft geen antwoord op 
kansenongelijkheid, al tientallen jaren niet. Laten 
we eens kritisch kijken naar waar die € 850 miljoen 
voor onderwijsachterstanden precies aan besteed 
wordt.’ 
Paul Rosenmöller van de VO-raad doet de oproep 
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‘ Bied extra ondersteuning  
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te laten treden en daarvoor te investeren in het re-
gulier onderwijs. ‘Als je er vanuit gaat dat ongeveer 
een derde van de leerlingen iets extra’s nodig heeft, 
zeg voor vier uur per week, dan zou het € 160 mil-
joen kosten om dat onder te brengen in het regulier 
onderwijs.’ 

LAPMIDDELEN?
Willemijn Kienhuis van huiswerk- en examentrai-
ninginstituut Lyceo vindt dat er niks mis is met 
scholen. ‘Maar steeds meer vrouwen werken en 
dus besteden ouders huiswerkbegeleiding uit. 
Ik zou dat ook doen!’ Ze schat in dat ongeveer 4 
procent van alle leerlingen tijdelijk gebruik maakt 
van schaduwonderwijs. Verschillende Kamerleden 
vragen zich ondertussen af of het niet allemaal lap-
middelen zijn en of het onderwijs ‘niet gewoon in 
staat zou moeten zijn om alle leerlingen te bieden 
wat ze nodig hebben’. Hans Peeters, rector van het 
Tabor College Werenfridus Hoorn, antwoordt: ‘Ja, 
dat zou in het onderwijs kunnen als we er middelen 
bij krijgen.’ 

DUVELTJE
Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam 
Louise Elffers zegt dat verbieden van schaduwon-
derwijs niet kan en niet werkt. ‘Het onderwijs schiet 
niet te kort, er is een competitie gaande: hoe hoger 
geschoold hoe beter. In Singapore, Zuid-Korea en 
Japan gaan kinderen soms tot middernacht naar 
school, regulier en schaduw. Heel zorgelijk. Als het 
eenmaal standaard hoort bij de opleiding van kin-

deren, zoals in die landen, krijg je het duveltje niet 
meer terug in het doosje. Subsidiering van scha-
duwonderwijs voor de minder draagkrachtigen, 
zal het alleen maar stimuleren. Breng het onder in 
het regulier onderwijs, doe daar geld bij, en laat er 
toezicht op houden door de Inspectie.’ 

27272727

Oorzaken toename 
schaduw onderwijs 
•  Prestatiedrang, hoge lat in maatschappij,  minimaal een havo-kind 

willen.
•  Kinderen steeds minder bereid zich in te  spannen, ouders steeds 

minder bereid hun kind te begeleiden. 
•  Ouders hebben minder tijd of zin om hun kind te stimuleren en 

motiveren.
•  Klassen te groot, te veel zorgleerlingen, om voldoende aandacht 

aan alle leerlingen te besteden.
•  Zwakke leerkrachten en te weinig handen in de klas.
•  Ouders hebben minder vertrouwen in het  onderwijs.
•  Ik zie het als een meerwaarde voor de kinderen: als ouders dit 

nodig vinden en kinderen er beter van worden, hoor je mij niet 
klagen.

•  Het kost mij tijd om dingen af te leren die ze verkeerd aangeleerd 
te krijgen in schaduwonderwijs.

Bron: antwoorden op open vragen enquête CNV Onderwijs over 
schaduwonderwijs.


