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Gewichtenleerlingen: leerlingen met laagopgeleide ouders
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ouder heeft maximaal basisonderwijs 
ouder heeft maximaal praktijkonderwijs, vmbo-b of vmbo-k
ouder heeft een hogere opleiding dan praktijkonderwijs, vmbo-b of vmbo-k 
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6%
van het budget voor  
regulier basisonderwijs wordt 
uitgegeven aan  
gewichtenleerlingen (2013)

Steeds weer komt uit onderzoek naar voren dat 
kinderen met laagopgeleide ouders in het onderwijs 
minder kansen hebben dan kinderen met hoogop-
geleide ouders. Ze behalen minder goede presta-
ties, gaan minder vaak naar hogere opleidingen en 
verlaten vaker voortijdig het onderwijs. Ook zijn ze 
oververtegenwoordigd in de groep kinderen die bij de 
jeugdhulp in het vizier is. Hoe komt dit en wat doen 
overheid en onderwijs er aan?

De overheid voert al meer dan dertig jaar een onder-
wijsachterstandenbeleid om kinderen met laagopge-
leide ouders evenveel kansen te geven als kinderen 
met hogeropgeleide ouders. In het basisonderwijs 
zijn deze leerlingen bekend als ‘gewichtenleerlingen’, 
omdat deze leerlingen zwaarder meetellen in de 

berekening van de formatie (het aantal leerkrachten) 
in de school. De extra formatie is bedoeld voor het 
bestrijden van onderwijsachterstanden. De gewich-
tenregeling is een paar keer veranderd, maar vanaf 
2006 is het opleidingsniveau van de ouders het enige 
criterium, omdat dit niveau het bepalendst is voor het 
ontstaan van onderwijsachterstanden van kinderen. 
Etnische achtergrond en omstandigheden als werksi-
tuatie van de ouders, woonsituatie en armoede doen 
er ook toe, maar minder.

Kinderen van laagopgeleide ouders zijn niet per  
definitie kinderen die laag presteren op school. Maar 
deze kinderen groeien op in een minder geletterd  
milieu en zijn daardoor in het nadeel als het om 
onderwijskansen gaat.  
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Doelgroepleerlingen (=gewichtenleerlingen) die 
bijvoorbeeld op havo-niveau presteren, zouden mis-
schien een vwo-niveau halen als zij hogeropgeleide 
ouders hadden gehad. De opdracht aan het onderwijs 
is om voor álle leerlingen van laagopgeleide ouders 
de kloof te verkleinen, op álle niveaus. 

Scholen mogen zelf bepalen waar zij het geld voor de 
bestrijding van onderwijsachterstanden aan uitge-
ven. In de praktijk blijkt dat de scholen zelf niet altijd 
weten op hoeveel geld zij recht hebben, omdat hun 
besturen het geld verdelen. Scholen besteden het 
geld op uiteenlopende manieren en aan verschillen-
de activiteiten. Voorbeelden zijn klassenverkleining, 
inzet van onderwijsassistenten, (extra) leerlingbege-
leiding of voor- en vroegschoolse educatie (vve). Ook 
taalactiviteiten gericht op woordenschat, extra lezen 
of aparte taalklassen komen regelmatig voor. Sommi-
ge scholen besteden extra middelen aan activiteiten 
met en voor ouders. Het geld wordt niet altijd spe-
cifiek ingezet voor doelgroepleerlingen. Soms richt 
men zich alleen op de leerlingen met leer- of andere 
problemen en op laagpresteerders. Met als risico dat 
vooral het potentieel van slimmere doelgroepleerlin-
gen niet volledig wordt benut. 

Wat weten we uit onderzoek naar  
onderwijsachterstanden?
Als kinderen het basisonderwijs binnenkomen, zijn 
de verschillen naar sociale achtergrond het grootst. 
De figuur hierboven laat zien hoe in het schooljaar 
2010/2011 leerlingen presteerden in groep 2, op 
kleutertoetsen taal en rekenen, onderscheiden naar 
de opleiding van hun ouders. Zowel allochtone als 
autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders 
behalen in groep 2 aanzienlijk lagere scores dan leer-
lingen met hogeropgeleide ouders. Allochtone doel-
groepleerlingen scoren binnen elke opleidingsgroep 
lager dan autochtone leerlingen. Maar allochtone 
doelgroepleerlingen blijken een flinke inhaalslag te 
maken in de loop van het basisonderwijs. Ze hebben 
in groep 8 bij taal weliswaar nog steeds een behoor-
lijke achterstand op niet-doelgroepleerlingen, maar 
de kloof is wel kleiner geworden. Bij rekenen is de 
achterstand ook minder groot geworden. Het goede 
nieuws is dat het achterstandenbeleid bij allochtone 
doelgroepleerlingen succesvol is. Het minder goede 
nieuws is dat er bij de autochtone doelgroepleerlin-
gen niets lijkt te veranderen aan de kloof. 
In 2003 constateerde het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau al dat autochtone doelgroepleerlingen achter-
bleven bij allochtone doelgroepleerlingen wat betreft 
het inhalen van de achterstand. In 2014 was dat nog 
steeds het geval. Door de onderzoeksinstituten ITS en 
het Kohnstamm Instituut is daarom nader onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van deze aanhoudende 
achterstand.

Scores op taal- en rekentoetsen in groep 2 naar opleidingsniveau van de ouders

score allochtone kinderen
score autochtone kinderen

opleiding ouders hbo/wo

taal

mbo lbo lo

rekenen

hbo/wo mbo lbo lo



Hoe komt het dat autochtone leerlingen 
van ouders met een lage opleiding niet 
vooruitgaan?
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste verschillen 
tussen autochtone doelgroepleerlingen en overi-
ge autochtone leerlingen vooral zitten in de lagere 
niet-schoolse capaciteiten van de doelgroepleer-
lingen (intelligentie), de lagere verwachtingen die 
leerkrachten van hen hebben en de lagere ouder- 
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betrokkenheid. Ook de taalbeheersing van de ouders, 
de aandacht voor lezen thuis, het (werk)gedrag van 
de leerlingen en het feit dat deze leerlingen vaker op 
een school met veel andere doelgroepleerlingen zit-
ten, verklaren een deel van de mindere leerresultaten 
van de autochtone doelgroepleerlingen. Bovendien 
zijn zij ook vaker zorgleerling, vanwege beperkingen 
of specifieke problemen. Opvallend is dat autochtone 
doelgroepleerlingen relatief weinig deelnemen aan 
voorschoolse opvang- en educatievoorzieningen, 
zoals peuterspeelzalen.

Schoolleiders en leerkrachten noemen als oorzaken 
voor het niet vooruitgaan van autochtone doel-
groepleerlingen in de eerste plaats kenmerken van de 
kinderen zelf: taalproblemen (kleinere woordenschat 
of taalproblemen door dialect), rekenproblemen 
(vooral bij sommen in woorden), minder motivatie, 
minder leerpotentieel, gedragsproblemen en lagere 
sociale vaardigheden. In de tweede plaats wijzen 
zij op gezinskenmerken: lagere ambitie van ouders, 
gezinsproblematiek zoals (v)echtscheidingen, werk-
loosheid, armoede, verstoorde vader/moederrol (in 
geval van psychische problematiek of gevangenis), 
opvoedingsproblemen (verwaarlozing, kindermishan-
deling, verslaving), lagere ouderbetrokkenheid, lager 
cognitief klimaat (verminderd taalaanbod, minder 
voorlezen). En in de derde plaats noemen zij omge-
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Factoren blijvende onderwijsachterstanden van autochtone doelgroepleerlingen 
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vingsfactoren: werkgelegenheid en werkloosheid, 
straatcultuur en straattaal, weinig aanbod van hogere 
vormen van voortgezet onderwijs en nauwelijks  
ambitieuze of hogeropgeleide rolmodellen. 

Autochtone doelgroepleerlingen in de (grote) steden 
blijken lager te presteren dan vergelijkbare leerlingen 
buiten de steden, lager te scoren op (werk)gedrag en 
vaker zorgleerling te zijn. Ook is de ouderbetrokken-
heid in de stad gemiddeld lager. Daarentegen spelen 
factoren als lage leerkrachtverwachtingen, slechte 
werkgelegenheid en een beperkende omgeving juist 
wat meer dan op het platteland. 

Zijn er verschillen tussen allochtone  
en autochtone doelgroepleerlingen?
De verwachting is dat de hier besproken oorzaken en 
verklaringen over het algemeen zullen gelden voor 
zowel autochtone als allochtone doelgroepleerlin-
gen, maar dat bij de laatste groep voornamelijk de 
problemen die in steden spelen van toepassing zullen 
zijn. Verder hebben deze leerlingen specifieke taal-
problemen, doordat ze thuis minder vaak en minder 
goed met de Nederlandse taal in aanraking komen. 
Dat leidt ertoe dat hun achterstand vooral bij taal 
groot is. Hoe kan het dan dat zij deze achterstand wel 
inhalen gedurende het basisonderwijs en autochtone 
leerlingen niet? Zeker weten doen we het niet, maar 
dit komt waarschijnlijk doordat ouders van allochtone 
doelgroepleerlingen zelf vaak weinig kansen hebben 
gehad om een hogere opleiding te volgen, terwijl 
zij daarvoor wel het potentieel hadden. Zij stimu-
leren hun kinderen die hun intelligentie mogelijk 
hebben geërfd om wél hogerop te komen. Ouders 
van autochtone doelgroepleerlingen hebben wel 
kansen gehad, maar die niet benut. Misschien zit er 
bij autochtone doelgroepleerlingen minder ‘onbenut 
potentieel’ dan bij allochtone doelgroepleerlingen. 

Ten slotte
Het opleidingsniveau wordt in Nederland steeds 
hoger, er zijn steeds minder doelgroepleerlingen en 
dus krijgen scholen minder geld voor onderwijsach-
terstandenbeleid. Maar de achterstanden zijn niet 
verdwenen. Integendeel, de leerlingen die nog wel 
onder de regeling vallen, hebben vaak te maken 
met een veelvoud aan problemen. Dat betreft niet 

alleen het leren op school, maar ook problemen in de 
gezinnen. Kinderen met onderwijsachterstanden en 
hun gezinnen zijn oververtegenwoordigd op plekken 
waar de jeugdhulp werkt. De zorgbehoefte is bij deze 
gezinnen meestal hoog en dat geldt in het bijzonder 
voor de grote steden. 
Scholen zijn dus een vindplaats voor de jeugdhulp. 
Maar het gaat om meer dan dat. Onderwijsachter-
standen van kinderen en jongeren hebben oorzaken 
in het sociaal milieu waarin die kinderen opgroeien. 
Om die achterstanden te bestrijden is niet alleen 
ondersteuning bij het oplossen van gezinsproblemen 
nodig, maar ook aandacht voor het vergroten van de 
ontwikkelingskansen van kinderen. De jeugdhulp kan 
vanuit de eigen rol bevorderen dat kinderen thuis 
lezen, lid zijn van de bibliotheek, spelen met educa-
tief speelgoed en deelnemen aan buurt- en vereni-
gingsactiviteiten. En stimuleren dat ouders meedoen 
aan programma’s gericht op onderwijsondersteuning 
en hun kinderen laten deelnemen aan voor- en 
buitenschoolse opvang. Want de scholen kunnen het 
niet alleen. 
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