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■■■■ Opgave 1 Multiculturele samenleving: ’witte’ en ’zwarte’ scholen

tekst 1 Vlucht naar ’witte school’ afremmen

Arnhem begint brede discussie

Door onze verslaggeefster
ARNHEM – Er moet voorkomen worden dat ouders hun kinderen naar een basisschool
buiten de wijk sturen, omdat ze vinden dat op de school in de buurt te veel migranten
zitten. Dat vindt de gemeente Arnhem, die hierover een brede discussie begint.

bron: De Gelderlander van 23 september 1999

■■■■ Opgave 2 Maatschappelijke positie van minderheden

tekst 2 Grootschalig onderzoek toont dat de driedeling 
in de maatschappij blijft bestaan

Etnische minderheden zijn er de afgelopen jaren nauwelijks
in geslaagd hun sociaal-economische positie te verbeteren.
De driedeling in de maatschappij blijft, zo blijkt uit een
grootschalig onderzoek.

bron: NRC Handelsblad van 29 maart 1999
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Ze vindt dat de school een afspiegeling
van de wijk hoort te zijn en dat is zeker
niet overal zo. Op de St. Anna school in
St. Marten bijvoorbeeld is 78 procent
allochtoon en op de Jan Ligthart-school
63 procent, terwijl in deze wijk het aantal
migranten rond de 30 procent schommelt.
Tweederde van de ouders in St. Marten
stuurt de kinderen naar een school buiten
de wijk. Tien jaar geleden was dat de helft
van de ouders. De gemeente betreurt deze
stijging. Uit onderzoek blijkt dat
allochtone leerlingen beter presteren op

gemengde scholen dan allochtone
leerlingen op ’zwarte’ scholen. Dat wil
niet zeggen dat ’zwarte’ scholen per
definitie slecht zijn, aldus de gemeente.
Arnhem noemt het liever multi-etnische
scholen.
Uit onderzoek van de rijksinspectie is
gebleken dat er goede, maar ook slechte
multi-etnische scholen zijn. Ze vraagt zich
af hoe het beeld doorbroken kan worden
dat slimme kinderen dommer worden op
een zwarte school.
(…).
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figuur 1 figuur 2

figuur 3

bron: NRC Handelsblad van 29 maart 1999
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■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming over de gezondheidszorg

tekst 3 Groningse bestuursvoorzitter wil voorrang voor vermogenden

bron: website van het Academisch Ziekenhuis Leiden van 8 september 1999 

tekst 4 Persbericht

Uit een persbericht van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) van
11 januari 1999:
„Deze keer gaat het over voorrangszorg voor rijke patiënten, vorig jaar rond deze tijd
waren het de werkenden die bevoordeeld moesten worden. De Nederlandse Patiënten/
Consumenten Federatie (NP/CF) is van mening dat voorrangszorg – voor welke groep
van mensen in onze samenleving dan ook – pure discriminatie is en daarom in strijd met
onze wetgeving en met de tot nu toe in de gezondheidszorg geldende fatsoensnormen.”

Als reactie op de problemen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werkenden
komt het kabinet in augustus 1999 met een voorstel van voorrangszorg. Zie tekst 5.

tekst 5

bron: de Volkskrant van 30 augustus 1999
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Met zijn nieuwjaarstoespraak gooide
drs. J. Hamel, voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Academisch Ziekenhuis
Groningen, een knuppel in het
hoenderhok van de gezondheidszorg.
Door ervoor te pleiten de strikte scheiding
tussen collectieve en commerciële
gezondheidszorg los te laten wist hij zich
verzekerd van landelijke aandacht. Hamel
verklaarde in zijn toespraak dat het aantal
ouderen met een goed pensioen de
komende tien tot vijftien jaar sterk zal
toenemen. „Ze zullen hun rechten opeisen
en bijvoorbeeld niet accepteren dat ze
bepaalde vormen van behandeling of
verzorging niet thuis kunnen krijgen en
opgenomen worden als dat niet echt nodig
is. Of drie maanden moeten wachten op
een heupoperatie, terwijl dat in principe
morgen kan. Ze zullen aangeven er best
voor te willen betalen, als het dan maar
wel morgen gebeurt.”
(…)
De Groningse bestuursvoorzitter
realiseert zich dat zoiets niet zonder
discussies kan, maar zei die niet

theoretisch te willen gaan voeren. „Het is
noodzakelijk dat wij zelf concepten
ontwikkelen aan de hand waarvan de
buitenwereld kan toetsen of dit al dan niet
acceptabel is. En de politiek kan daar een
oordeel over vellen,” sprak hij in zijn
nieuwjaarsrede (van 1999). De politiek
heeft daar echter niet op gewacht. Een
felle reactie kwam van de partij waar ook
Hamel lid van is: de PvdA.
„Onmaatschappelijk, onoorbaar,
onacceptabel en immoreel”, noemde
Tweede-Kamerlid Oudkerk de plannen
van zijn partijgenoot. Ook minister Borst,
de Nederlandse Patiënten/Consumenten-
federatie, Zorgverzekeraars Nederland en
het Koninklijk Nederlands Medisch
Genootschap hebben zich tegen de
Groningse plannen uitgesproken. Een
partij die wel iets in de plannen ziet is de
VVD, die bij monde van Tweede-
Kamerlid Van Blerck verklaarde dat een
dergelijke ontwikkeling niet tegen te
houden is.
(.....)
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Het kabinet gaat ziekenhuizen aansporen
om werkenden met klachten vlotter te
behandelen. Zij mogen voortaan speciale
voorzieningen treffen om patiënten die op
het werk ziek zijn geworden sneller beter
te maken. De opbrengsten van snelle hulp
mogen ze in eigen zak steken. Maar deze
voorrangsregeling mag niet ten koste gaan

van reguliere gezondheidszorg. Dit heeft
de ministerraad afgelopen vrijdag
besloten op voorstel van D66-minister
Borst van Volksgezondheid en VVD-
staatssecretaris Hoogervorst van Sociale
Zaken. Met dit compromis hopen de
bewindslieden ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid terug te dringen.
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De meeste Tweede-Kamerfracties zijn echter niet allemaal even gelukkig met het
kabinetsvoorstel. Zie tekst 6.

tekst 6

bron: de Volkskrant van 4 september 1999

tekst 7 Bijna 59% van de Nederlandse bevolking is faliekant tegen het voortrekken van
patiënten met een baan, terwijl 27% het wel zou kunnen billijken. Dat blijkt uit een
enquête die het dagblad De Telegraaf heeft laten uitvoeren door het
marktonderzoeksbureau R&M in Maastricht.

bron: De Telegraaf van 9 september 1999

■■■■ Opgave 4 Criminaliteit en rechtsstaat

tekst 8 ’Soms kan het Openbaar Ministerie beter de publiciteit zoeken’

bron: de Volkskrant van 14 mei 1999
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De officiële woordvoerders
volksgezondheid van de PvdA en D66
maakten maandag korte metten met het
plan van minister Borst van
Volksgezondheid en staatssecretaris
Hoogervorst van Sociale Zaken. Ook de
oppositie had er geen goed woord voor

over. Het leidt tot voorrangszorg voor
werknemers, tot tweedeling in de
maatschappij en maakt een eind aan de
solidariteit in de zorg, luidde de klacht.
Alleen de VVD kon zich in het plan
vinden.
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Meindert Tjoelker vond in september
1997 de dood bij een vechtpartij in
Leeuwarden. De mishandeling ontketende
een nationaal protest tegen zinloos
geweld. Hoofdofficier van justitie
Brouwer: ’De beeldvorming van het
publiek rond de zaak strookt niet met de
werkelijkheid, met de gegevens die het
Openbaar Ministerie op basis van
onderzoek heeft verkregen. Ik heb me
afgevraagd: heb ik iets verkeerd gedaan,
dat er zó weinig begrip is geweest voor de
koers van het Openbaar Ministerie?’
Brouwer moest als hoofdofficier naar zijn
zeggen waken over de integriteit van het
justitieel onderzoek.
Toen kwam de eerste grote zitting.

Brouwer: ’Twee weken van tevoren
voelde ik het onbegrip al aankomen. Ik
heb getwijfeld of we niet toch 
journalisten moesten benaderen. Maar hoe
dichter je bij de zitting zit, hoe
nadrukkelijker je kiest voor de rechtszaal
als platform. Meteen nadat de officier van
justitie zijn eis uitsprak tegen de eerste
verdachten, knalde het. Het publiek
snapte niet dat er maar drie jaar
gevangenisstraf werd geëist, men wilde
hoge straffen. Tien, twaalf jaar. De
rechtbank legde een straf op van
tweeënhalf jaar, lager dan geëist. De
verwarring was totaal. Zelfs (oud)
minister van Justitie Sorgdrager plaatste
vraagtekens.’
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tekst 9 Hoge Raad: straf in zaak Tjoelker blijft gehandhaafd

bron: de Volkskrant van 3 november 1999

grafiek 1 Omvang van de geweldscriminaliteit (× 1000) op basis van politiestatistieken, 1950–1995

grafiek 2 Omvang van de geweldscriminaliteit (× 1000) op basis van slachtofferenquêtes, 1980–1995

bron: Wittebrood K. en M. Junger, Trends in geweldscriminaliteit: Een vergelijking tussen
politiestatistieken en slachtofferenquêtes, in: Tijdschrift voor Criminologie, nr. 3,
jaargang 41, 1999
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De Hoge Raad heeft het verzoek van een
van de hoofdverdachten in de Meindert
Tjoelker-zaak verworpen.
Dit betekent dat de veroordeling door het
gerechtshof in Leeuwarden van de 
26-jarige M. ten C. tot een 
gevangenisstraf van tweeënhalfjaar
wegens zware mishandeling gehandhaafd
blijft. Leeuwarder Ten C. was tegen dit
vonnis in beroep gegaan, omdat het
Openbaar Ministerie de aanklacht tegen
hem en een andere hoofdverdachte, de 
28-jarige P. de W. uit Stiens, in hoger
beroep verzwaarde. Het OM legde beiden
voor het hof het medeplegen van doodslag
en zware mishandeling, de dood van

Tjoelker tot gevolg hebbend, ten laste.
Voor de rechtbank was de aanklacht nog
openlijke geweldpleging, omdat niet kon
worden bewezen wie van de vier
verdachten de fatale schop had
toegebracht. Daarvoor werden Ten C. en
De W. veroordeeld tot twee jaar celstraf,
waarvan acht maanden voorwaardelijk.
De advocaat van Ten C. vond dat het hof
de verzwaring van de aanklacht niet had
mogen toelaten. De Hoge Raad is het niet
met hem eens.
Gerechtshoven mogen toestaan dat justitie
de tenlastelegging tegen een verdachte in
hoger beroep verzwaart, zo luidt de
uitspraak van de Hoge Raad.
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■■■■ Opgave 5 Politieke besluitvorming: onderwijspolitiek

In 1999 barstte in Nederland de discussie los over de invoering van de Tweede Fase havo/vwo.
Een belangrijke rol daarin speelde de scholierendemonstratie van 6 december 1999.

tekst 10 Scholieren veranderen binnenstad in chaos

bron: Trouw van 7 december 1999

tekst 11 Kamer steunt Adelmund bij ingreep lesprogramma’s

bron: naar de Volkskrant van 23 december 1999

tekst 12 Ondanks deze houding van de Tweede Kamer besloot staatssecretaris Adelmund om toch
naar de kritiek van de onderwijsvakbonden en scholen te luisteren. Ze nodigde de
onderwijsvakbonden uit voor overleg en stelde zich open voor andere oplossingen.
Op 15 januari 2000 draaide de staatssecretaris haar eerdere maatregelen na overleg met
vakbonden en scholen terug. De Tweede Kamer steunde die beslissing.

ontleend aan: Trouw van 28 december 1999 en 16 januari 2000

100019 47A 7 Lees verder

Nooit eerder kwamen zoveel scholieren
tegelijk op de been. Ruim 20 000 15-, 16-
en 17-jarigen protesteerden gisteren in
Den Haag tegen het studiehuis. Ze vinden
het nieuwe vakkenpakket voor de
bovenbouw van havo en vwo te zwaar.
,,Ik hoop dat het allemaal niet te lang gaat
duren, ik moet nog huiswerk maken’’, zegt

een scholier die in een grote colonne
jongeren door de stationshal richting
Malieveld struint. Gewapend met
spandoeken (’Karin is dit ook niet om te
janken?’ en ’Rot op! Met je Tweede
Fase’), strijkers, rotjes, heel veel eieren en
een enkele baksteen.
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Twee weken later besloten 
staatssecretaris Adelmund en de Tweede
Kamer de eisen van de scholieren in te
willigen. Scholen zouden zelf mogen
beslissen of ze ANW (Algemene
Natuurwetenschappen) nog aan zouden
bieden op de havo, en ze mochten ook de
derde vreemde taal op het vwo en de
tweede vreemde taal op de havo
schrappen. De scholen en
onderwijsvakbonden protesteerden fel

tegen deze ingreep, wat bij de leden van
de Tweede Kamer op onbegrip stuitte.
(....)
De onderwijsvakbonden AOb en CNV
hebben aangekondigd dat zij binnen twee
weken met een alternatief komen om de
werkdruk in de hoogste klassen van havo
en vwo te verlichten. Volgens de bonden
heeft Adelmund voor ’chaos’ gezorgd op
de scholen.
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De Tweede Fase is natuurlijk niet de eerste onderwijsvernieuwing in de Nederlandse
geschiedenis, wat ook blijkt uit een bespreking van een boek over onderwijspolitiek in de
Volkskrant van 12 februari 1999.

tekst 13 Splijtzwam onderwijs

bron: de Volkskrant van 12 februari 1999

100019 47A 8

Het voortgezet onderwijs is deze eeuw een
aaneenschakeling geweest van hervormingen
en vernieuwingen, met als voorlopig
sluitstuk de niet onomstreden invoering van
het studiehuis. Wat blijft er, nu de
individualisering in de samenleving
voortschrijdt, over van het klassieke sociaal-
democratische erfgoed?
Aan het maatschappelijk debat over het
onderwijs hebben socialisten, in het
parlement en in het onderwijsveld al die
jaren volop meegedaan. En daarom is het
een goede gedachte geweest van de 
Wiardi Beckman Stichting, het
wetenschappelijk bureau van de Partij van
de Arbeid, het negentiende jaarboek voor
het democratisch socialisme geheel te 
wijten aan een kritische analyse van 
dertig jaar sociaal-democratische
onderwijspolitiek.
Het jaarboek gaat niet gebukt onder
snorkende lofzangen op wat socialistische
bewindslieden allemaal hebben bereikt, maar

kijkt koel en zakelijk hoe het ervoor staat
met het socialistische erfgoed op
onderwijsgebied. Per slot van rekening heeft
onderwijs in de Nederlandse sociaal-
democratie sinds de oprichting van de SDAP
altijd een centrale plaats toebedeeld
gekregen. Jarenlang is het sociaal-
democratische onderwijsbeleid beheerst
geweest door het structuurdenken. Dat
denken wordt vaarwel gezegd. Wat zich in
een school zelf afspeelt staat nu in het debat
centraal.
VVD-leider Frits Bolkestein schreef
zaterdag in zijn column in de Volkskrant 
dat in het onderwijs ’ideologische ballast 
moet worden geruimd.’ We moeten ervan 
af onze hoop te vestigen op een
constructieve onderwijspolitiek waarbij 
de overheid een centrale rol speelt, vindt 
hij. ’De vrijheid van scholen om aan de
uniformering te ontkomen moet worden
verruimd.’
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