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1.2 Beschouwing: Ongelijke kansen zijn gemiste kansen 

Vrijwel iedereen is voor gelijke kansen, maar dat ideaal wordt niet bereikt. ‘Je afkomst mag niet je 
toekomst bepalen.’ ‘Want alle kinderen verdienen een even goede start.’ Deze zinnen stonden bij de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen in de partijprogramma’s van respectievelijk SP en VVD.6 Dit suggereert brede 
consensus over de wenselijkheid van gelijke kansen voor iedereen. Maar ondanks dat gedeelde ideaal maakt 
het nog altijd uit in welk gezin je geboren wordt. Een kind van wie de ouders een inkomen hebben dat tot de 
laagste 20% behoort, heeft minder kans zelf een inkomen te verwerven dat tot de hoogste 20% behoort. Figuur 
1.1 laat zien dat Nederland daarmee internationaal weliswaar redelijk goed scoort – in de VS wordt de 
krantenjongen al lang geen miljonair meer – maar dat bijvoorbeeld Canada en Zweden er beter in slagen om 
van dubbeltjes kwartjes te maken. En met het voorbehoud dat er niet veel datapunten zijn: er is enige reden 
tot zorg over de ontwikkeling, tien jaar eerder was de kans nog wat groter. 
 

 

Bron: ter Weel et al., Jansen et al. 7, 8 De grafiek vergelijkt de inkomenspositie van een kind met die van de ouders twintig jaar daarvoor. 
De kinderen zijn tussen 30 en 40 jaar oud (gemiddeld 35,4 in 2005 en 35,8 in 2015). De ouders waren op het meetmoment wat ouder 
(gemiddeld 44,8 in 1985 en 45,8 in 1995). 

                                                                            

6 SP, 2017, #PakDeMacht, programma voor een sociaal Nederland voor de verkiezingen van 15 maart 2017 (link); en VVD, 2016, Zeker 
Nederland, VVD verkiezingsprogramma 2017-2021 (link). 
7Ter Weel, B. , G. de Jong en S. Muilwijk-Vriend, 2019, Sociale ongelijkheid in Nederland, Amsterdam: SEO Economisch onderzoek (link). 
8 Janssen, P., R. Schulenberg, D. van Vuuren en M. Buitenhuis, 2018, Kinderen overtreffen hun ouders minder vaak in inkomen, ESB 103, 
p. 392-395 (link).  

 

https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf
https://vvd.nl/content/uploads/2016/11/vvd_verkiezingsprogramma_pages.pdf
http://www.seo.nl/pagina/article/sociale-ongelijkheid-in-nederland/
https://esb.nu/esb/20043998/kinderen-overtreffen-hun-ouders-minder-vaak-in-inkomen
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De kansen zijn te beïnvloeden: nurture speelt een belangrijke rol naast nature. Talenten, 
persoonskenmerken en gezondheid zijn deels genetisch bepaald, maar dat geeft niet de doorslag voor 
toekomstig inkomen, zoals de spreiding tussen verschillende landen hierboven ook al suggereert. Voor de 
uitkomsten van kinderen met gelijke intellectuele capaciteiten en gezondheid maakt het uit in wat voor gezin 
ze opgroeien.9 Uit studies naar binnenlandse adopties blijkt dat het inkomen van kinderen veel meer wordt 
bepaald door de adoptieouders dan door de biologische ouders.10 Een migratieachtergrond heeft ook een 
negatief effect op de inkomenspositie van kinderen, ook als gecorrigeerd wordt voor het inkomen van de 
ouders.11 Ook de buurt waarin een kind opgroeit heeft invloed op het inkomen dat het later bereikt. Studies 
naar gezinnen die vanuit een kansarme buurt naar een betere buurt verhuizen, laten zien dat het latere 
inkomen van de kinderen daarvan profiteert. Hoe jonger een kind verhuist, des te groter het effect.12 Dat dit 
soort buurteffecten niet ligt aan een verbeterde financiële positie van de ouders, blijkt uit een studie in de VS 
waarbij willekeurige gezinnen is aangeboden om te verhuizen naar een betere buurt.13 Dit had een aanzienlijk 
positief effect op het latere inkomen van de kinderen uit deze gezinnen, maar niet op dat van de volwassenen.  
 
Het inkomen van de ouders neemt niet alleen financiële barrières weg. Uiteraard hebben ouders met een 
hoger inkomen meer mogelijkheden hun kind financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door bijles of 
huiswerkbegeleiding in te kopen of studiekosten te betalen. Maar bemiddelde ouders verschillen ook in de 
niet-financiële ondersteuning die ze hun kind kunnen bieden, denk bijvoorbeeld aan taalvaardigheid, hulp bij 
studiekeuze, inzet van hun netwerk en het leren van ‘hoe het heurt’, van de ongeschreven regels die een rol 
spelen in bijvoorbeeld de latere werkomgeving. Bij kinderen met een migratieachtergrond kunnen deze 
factoren versterkt worden door taalproblemen of een grotere culturele afstand. De invloed van een goede 
buurt kan zich manifesteren via de voorbeeldfunctie: een gezonde leefstijl, rolmodellen, normen en waarden.  
 
Zelfs al voor de geboorte lijkt er een relatie te zijn tussen de sociaaleconomische positie van de ouders en 
de kansen van het kind. Moeders die roken tijdens de zwangerschap, hebben meer kans op een kind dat te 
klein is bij geboorte of te vroeg geboren wordt, een kind met een lager IQ of een kind met aangeboren 
aandoeningen.14 Roken tijdens de zwangerschap komt in Nederland veel vaker voor bij laagopgeleide vrouwen 
dan bij hoogopgeleide vrouwen (22% versus 1% in 2015).15 Ook alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan 
overigens leiden tot vroeggeboorte en ontwikkelingsproblemen,16 en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 
komt juist vaker voor onder hoogopgeleide vrouwen dan onder laagopgeleide vrouwen, maar het verschil is 
veel kleiner (4,6% versus 2,2% vanaf de derde maand).17 
 

                                                                            

9 Heckmann, J. en S. Mosso, 2014, The economics of human development and social mobility, NBER Working Paper 19925 (link). 
10 Black, S., P.J. Devereux, P. Lundborg en K. Majlesi, 2019, Poor little rich kids? The role of nature versus nurture in wealth and other 
economic outcomes and behaviors, NBER Working Paper 21409 (link). 
11 Jongen, E., J. Bolhaar, R. van Elk, P. Koot en D. van Vuuren, 2019, Inkomensongelijkheid  naar migratieachtergrond, CPB Policy Brief 
(link). 
12 Chetty, R. en N. Hendren, 2018, The impacts of neighborhoods on intergenerational mobility I: Childhood Exposure effects, Quarterly 
Journal of Economics 133, p. 1107-1162 (link). Het onderzoek vergelijkt uitkomsten van kinderen die naar een buurt verhuizen met die van 
kinderen die daar hun hele jeugd wonen. Ook voor Nederland zijn buurteffecten op inkomen later in het leven aangetoond (Muilwijk-
Vriend, S., D. Webbink en B. Ter Weel, 2019, Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien, ESB 104, p.564-
567, link), hoewel ze wel wat kleiner zijn dan in de VS (2,7% extra inkomen per doorgebracht jaar in de gunstiger buurt versus 4%).  
13 Chetty, R., N. Hendren, and L. F. Katz, 2016, The effects of exposure to better neighborhoods on children: New evidence from the 
Moving to Opportunity experiment, American Economic Review 106, p.855-902 (link). In Nederland is slechts één casestudy bekend, 
waaruit het lastig generaliseren is (Maas, D, 1986, Flodder). 
14 Currie, J. en D. Almond, 2011, Human capital development before age five, Handbook of Labor Economics vol. 4b, p. 1315-1486 (link). 
15 TNO, 2015, Factsheet Roken tijdens de zwangerschap (link). 
16 Gezondheidsraad, 2005, Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding (link). 
17 TNO, 2015, Factsheet Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding (link). 

 

https://www.nber.org/papers/w19925
https://www.nber.org/papers/w21409
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-policy-brief-2019-06-inkomensongelijkheid-naar-migratieachtergrond_0.pdf
https://doi.org/10.1093/qje/qjy007
https://esb.nu/esb/20056046/economische-kansen-hangen-af-van-de-regio-waarin-kinderen-opgroeien
file://int.ssc-campus.nl/cpb/data/p_cepmev/CEP2020/Teksten/h1.2/10.1257/aer.20150572
https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02413-0
https://www.tno.nl/media/6211/factsheet_roken_tijdens_de_zwangerschap.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2005/01/27/risico%E2%80%99s-van-alcoholgebruik-bij-conceptie-zwangerschap-en-borstvoeding
https://www.tno.nl/media/6733/flyer_alcoholgebruik_tijdens_zwangerschap_en_borstvoeding.pdf
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Op de basisschool is de kans op goed onderwijs voor een kind met rijke ouders aanzienlijk groter. 
Ondanks de vrije schoolkeuze18 zijn scholen gesegregeerd naar het opleidings- en inkomensniveau en de 
migratieachtergrond van de ouders. De meeste ouders kiezen een basisschool in de eigen buurt, waardoor 
leerlingen met een vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond doorgaans bij elkaar in de klas belanden. En 
waar ouders kiezen voor een school iets minder dicht in de buurt, blijkt dit de schoolpopulatie juist minder 
divers te maken, gemeten naar inkomen en achtergrond van de ouders.19 De kans dat kinderen met een 
sociaaleconomische achterstand zich kunnen optrekken aan meer gefortuneerde klasgenootjes, is dus niet 
groot. Daar komt nog bij dat het lerarentekort zich concentreert op scholen met veel kinderen van ouders met 
een laag inkomen. Juist de kinderen voor wie je zou hopen dat school de Great Equalizer is, hebben hierdoor 
vaker lesuitval, les van minder ervaren of onbevoegde leerkrachten, of les in grotere groepen.20 Terwijl we juist 
uit onderzoek weten dat een goede leraar de sleutel is tot kwalitatief goed onderwijs.21 Hierdoor is het 
waarschijnlijk dat kinderen uit buurten met een lage sociaaleconomische status een lager eindniveau bereiken 
in groep 8.  
 
Bij de overgang naar de middelbare school geven inkomen en opleidingsniveau van ouders de kinderen 
opnieuw een zetje in de rug. In Nederland wordt internationaal gezien op relatief jonge leeftijd geselecteerd 
naar onderwijsniveau, waarbij het schooladvies van de basisschool bepalend is. Kinderen van hoogopgeleide 
ouders en kinderen van ouders met een hoog inkomen krijgen een hoger initieel schooladvies, ook als je 
corrigeert voor hun score op de eindtoets.22 Dit kan komen doordat docenten rekening houden met de mate 
waarin het kind financieel of niet-financieel ondersteund kan worden door de ouders, door druk van de 
ouders, of door (al dan niet bewuste) discriminatie door de docent. En er is nog een effect: als het resultaat op 
de eindtoets een hoger schoolniveau aangeeft dan het initiële schooladvies, dan heeft het kind recht op 
bijstelling. De kans dat het schooladvies daadwerkelijk wordt bijgesteld, is hoger voor kinderen van ouders 
met een hoog inkomen of hoge opleiding, omdat zij vaker om bijstelling vragen. 
 
Kinderen van hoogopgeleide ouders weten dat hogere schooladvies vervolgens ook te verzilveren. 
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen dus een hoger schooladvies bij eenzelfde citoscore. Dan zou je 
wellicht verwachten dat ze meer moeite hebben dat niveau waar te maken, maar het tegendeel is waar: 
kinderen van laagopgeleide ouders hebben een grotere kans om alsnog op een lager niveau te belanden.23 Dat 
kan komen doordat hoogopgeleide ouders meer belang hechten aan de opleiding of hun kind beter kunnen 
helpen met huiswerk, mogelijk ook doordat zij financiële middelen hebben om bijles of huiswerkbegeleiding 
te kopen als het kind dat nodig heeft.24 Voor kinderen die het niveau wel goed aankunnen, blijkt het 
bovendien lastig om via het ‘stapelen’ van diploma’s alsnog een hoger niveau te bereiken, steun van de ouders 
speelt ook daarbij een rol. Hierdoor behalen kinderen van hoogopgeleide ouders uiteindelijk een hoger 
diploma. 
 
Ook op de arbeidsmarkt doet de invloed van ouders zich gelden. Ouders kunnen bij het betreden van de 
arbeidsmarkt als ‘kruiwagen’ fungeren door gebruik te maken van hun netwerk.25 Arbeidsmarktdeelname en 
arbeidsmarktsucces worden daarnaast beïnvloed door een gezonde levensstijl, die ook van ouder op kind 

                                                                            

18 Financiële drempels zijn er nauwelijks in Nederland bij de keuze van een basisschool, maar een zeer beperkt aantal scholen kent een 
vrij hoge vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel zo’n bijdrage dus vrijwillig is, kan er wel een afschrikwekkende werking van uitgaan. 
19 Inspectie van het Onderwijs, 2018, De staat van het onderwijs 2016-2017 (link). 
20 Inspectie van het onderwijs, 2019, De staat van het onderwijs (link). 
21 CPB, Kansrijk Onderwijsbeleid 2016 (link). 
22 CPB, Policy Brief De waarde van eindtoetsen in het po. (link). 
23 Inspectie van het Onderwijs, 2019, De staat van het onderwijs (link). 
24 De Geus, W. en P. Bisschop, 2018, Licht op schaduwonderwijs: Onderzoek naar deelname aan en uitgaven voor schaduwonderwijs, 
SEO/Oberon (link). 
25 Kramarz, F. en O.Nordström Skans, 2014, When strong ties are strong: Networks and youth labour market entry, Review of Economic 
Studies 81, p. 1164-1200 (link). 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019
https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-onderwijsbeleid
https://www.cpb.nl/eindtoets-draagt-bij-aan-beter-passend-schooladvies
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019
http://www.seo.nl/uploads/media/2018-09_Licht_op_schaduwonderwijs.pdf
https://doi.org/10.1093/restud/rdt049
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wordt doorgegeven. En er zijn ook indicaties dat de normen en waarden van ouders over werk en 
uitkeringsafhankelijkheid doorwerken op de volgende generatie. De afhankelijkheid van sociale zekerheid van 
kinderen hangt samen met uitkeringsafhankelijkheid van ouders, ook als gecorrigeerd wordt voor opleiding 
en gezondheid.26 Dit effect is het sterkst voor de afhankelijkheid van een bijstandsuitkering, maar wordt in 
mindere mate ook gevonden voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.27  
 
De laatste adem zorgt nog voor extra rugwind, en de ‘warme hand’ helpt ook al mee. Tegen de tijd dat 
ouders die in staat zijn een erfenis achter te laten overlijden, zijn hun kinderen door de stapeling van grotere 
kansen gemiddeld genomen beter af. Erfenissen komen daardoor terecht bij degenen die dat het minst hard 
nodig hebben: huishoudens met een hoog vermogen of inkomen hebben meer kans om een erfenis te 
krijgen.28 Ouders met voldoende vermogen zetten dat ook steeds vaker in om hun kinderen te ondersteunen 
bij het kopen van een eerste huis. Doordat dit geld gebruikt wordt voor de aanschaf van een huis en 
huiseigenaren op lange termijn meer vermogen opbouwen dan huurders, helpen ouders hun kind zo om ook 
zelf vermogen op te bouwen. En omdat koopwoningen doorgaans in betere buurten staan, wordt de cirkel 
opnieuw in gang gezet en profiteert ook de generatie van de kleinkinderen mee. 
 
Wat kunnen beleidsmakers doen? Dat het sociaaleconomische succes van kinderen door al deze gezins- en 
buurteffecten wordt beïnvloed, betekent dat er economisch potentieel onbenut blijft. Het betekent ook dat 
beleid verschil kan maken. Er zijn een paar beleidsrichtingen te onderscheiden. Uiteraard kan de overheid 
ervoor zorgen dat bestaande voorzieningen geen financiële drempels kennen. Op dit punt is in Nederland al 
veel goed geregeld, maar aan de marge is nog winst te behalen, bijvoorbeeld door de vrijwillige ouderbijdrage 
te begrenzen of te helpen bij de kosten van bijles of huiswerkbegeleiding. Ook zou de toegankelijkheid 
(laagdrempeligheid, maar ook fysieke nabijheid) van zaken als bijles en huiswerkbegeleiding verbeterd 
kunnen worden. Juist ouders met een sociaaleconomische achterstand weten wellicht niet altijd de juiste 
wegen te bewandelen, of kunnen de reiskosten minder makkelijk betalen. Naast het wegnemen van barrières 
kunnen beleidsmakers er bij de vormgeving van beleid rekening mee houden dat sommige maatregelen de 
kansenongelijkheid juist kunnen vergroten. Gedacht kan worden aan het omdraaien van de eindtoets en het 
schooladvies, maar ook aan de verruimde schenkingsregeling voor de aankoop van een huis, waar vooral 
hogere inkomens van kunnen profiteren.  
 
Gelijk behandelen is niet genoeg om gelijke kansen te creëren. Ook als de overheid financiële barrières 
wegneemt en ervoor zorgt dat het beleid de kansenongelijkheid niet verder vergroot, zal dit de ongelijke 
kansen niet opheffen, juist doordat de diverse ‘steuntjes in de rug’ die hier zijn beschreven zo’n belangrijke rol 
spelen. Het is niet eenvoudig om kansarme kinderen hiervoor te compenseren. Het meest kansrijk is 
waarschijnlijk het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, en het eerder beginnen met 
voorschoolse educatie. Beleid dat het ‘stapelen’ van opleidingen makkelijk maakt is eveneens kansrijk, zeker 
voor kinderen met een migratieachtergrond.29 Ook zou het voor leraren aantrekkelijker kunnen worden 
gemaakt om te gaan werken op scholen in kansarme buurten, door daar beter te belonen, kleinere klassen te 
creëren, of de leraren meer ontwikkel- en voorbereidingstijd te geven. Dat zijn natuurlijk wel stuk voor stuk 
maatregelen die met flinke prijskaartjes komen. Maatregelen in de sfeer van drang en dwang zijn ook 

                                                                            

26 Boschman, S., I. Maas, M.H. Kristiansen en J.C. Vrooman, 2019, The reproduction of benefit receipt: Disentangling the 
intergenerational transmission, Social Science Research 80, p.51-65 (link). 
27 Dahl, G.B. en A. Gielen, 2018, Intergenerational spillovers in disability insurance, NBER Working Paper 24296 (link). 
28 Groot, S., M. Lever en J. Möhlmann, 2019, Het effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van 
belastingen, CPB notitie (link). Enigszins contra-intuïtief neemt de vermogensongelijkheid door erfenissen en schenkingen juist af, 
doordat huishoudens die een grote schenking geven, gemiddeld ouder en vermogender zijn dan de ontvangers, zodat vermogen 
verschuift naar de minder vermogende generatie. Een andere oorzaak is dat huishoudens met lage of negatieve vermogens weliswaar 
minder schenkingen en erfenissen ontvangen, maar deze zijn in verhouding tot hun initiële vermogen hoger dan bij huishoudens met 
meer vermogen. 
29 OESO, 2017, Catching Up? Intergenerational Mobility and Children of Immigrants (link). 

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.02.009
https://www.nber.org/papers/w24296
https://www.cpb.nl/effect-van-erfenissen-en-schenkingen-op-vermogensongelijkheid-en-de-rol-van-belastingen
https://doi.org/10.1787/9789264288041-en
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denkbaar: verplichte deelname aan voor- en vroegschoolse educatie, interventies in de leefstijl, tornen aan de 
vrije schoolkeuze… zulke maatregelen zullen wellicht nog eerder op politieke bezwaren stuiten dan de dure 
opties hierboven. Maar wie kansengelijkheid bepleit – en wie doet dat niet? – ontkomt niet aan moeilijke 
afwegingen. Daarbij is het goed voor ogen te houden dat achter de hier besproken cijfers en mechanismen 
kinderen schuilgaan die niet hun volledige potentieel bereiken doordat ze daar de kans niet toe krijgen. 
Ongelijke kansen zijn gemiste kansen, voor het kind en de samenleving als geheel. 
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