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Het statistisch onderzoek naar de sociale ach-

tergrond van middelbare scholieren gaat terug

tot de jaren veertig van de vorige eeuw. Het

Centraal Bureau voor de Statistiek heeft van

iedere leerling die in de cursusjaren 1939/’40–

1943/’44 voor het eerst was toegelaten tot de

eerste klas van een school voor voorberei-

dend hoger en middelbaar onderwijs (vhmo)

het beroep van de vader genoteerd. De gege-

vens zijn in 1945 gepubliceerd.

Hoog en laag milieu
Het bleek dat gymnasia, lycea en middelbare

meisjesscholen rond 1940 vooral bezocht

werden door kinderen uit de hogere en mid-

delbare milieus. Niet meer dan hooguit

20 procent van de leerlingen van deze school-

typen was afkomstig uit een lager sociaal

milieu. De vijfjarige hbs en de handelsdag-

school waren schooltypen met het grootste

aandeel leerlingen uit het middelbare milieu. 

De hbs met driejarige opleiding, een school-

type dat op dat moment nog vrijwel uitsluitend

in Amsterdam voorkwam, was vooral voor

kinderen uit de lagere milieus. Meer dan de

helft van deze hbs-3 leerlingen kwam uit de

kringen van lager administratief personeel,

industriearbeiders en landarbeiders, nog geen

10 procent kwam uit een hoger milieu. 

Geleerde stand
Relatief gering was het aandeel gymnasium-

leerlingen onder de industrie- en landarbeiders,

de zelfstandige ambachten, de lagere overheid

en het lagere administratieve en technische

personeel.

Meer dan gemiddeld groot was deze gymnasi-

umvoorkeur onder de hoge colleges van staat,

de rechterlijke macht, burgemeesters en wet-

houders, hogere ambtenaren, officieren, nota-

rissen, artsen. Met een aandeel gymnasium-

leerlingen van meer dan 40 procent was in het

bijzonder de gymnasiumvoorkeur onder de

geleerde beroepen als (hoog)leraren, lectoren,

juristen (de rechterlijke macht) en predikan-

ten zeer groot. 

Deze laatste opmerking was misschien een

vingerwijzing naar een later werk van de

onderwijssocioloog dr. Ph.J. Idenburgh. In zijn

Schets van het Nederlandse schoolwezen

(1960) schreef Idenburg, op dat moment al

enige jaren directeur van het Centraal Bureau

voor de Statistiek, dat het gymnasium de

school was waar de zogeheten geleerde stand

zijn kinderen naartoe stuurde, de hogere bur-

gerschool (hbs) was voor de gezeten burgerij.

De sociaalhistoricus Kees Mandemakers heeft

in zijn proefschrift HBS en gymnasium. Ont-

wikkeling structuur, sociale achtergrond en

schoolprestaties, Nederland ca. 1800–1968

deze hypothese getoetst. 

Gezeten burgers
Mandemakers concludeert dat de kinderen

uit deze geleerde stand van juristen, medici,

predikanten, gymnasiumleraren en academici

in 1880 wel een groot aandeel hadden in de

gymnasiumpopulatie, maar dat zij deze school-

vorm niet haar sociale gezicht gaf. In 1880

was dit geleerde aandeel 30 procent. In 1920

zakte het naar 28 procent. Groter was het

aandeel zelfstandigen onder de gymnasium-

leerlingen. Tegelijkertijd was de hbs niet de

school voor kinderen van de zogeheten gezeten

burgerij. Het aandeel hbs-leerlingen van geze-

ten burgers was zowel in het cohort 1880 als

in het cohort 1920 niet groter dan 9 procent. 

Elitairisering
De grote maatschappelijke veranderingen die

plaatsvonden na 1880 hebben vooral geleid tot

een groter aandeel leerlingen uit de zogeheten
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Milieueffecten
van schoolkeuze

Rond 1940 waren de hoogste vormen van het voorbereidend hoger
en middelbaar onderwijs vooral bevolkt door kinderen uit de
hogere sociale milieus. In 1995/’96 is dat nog steeds zo.
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eenvoudige beroepen op de hbs. Het relatieve

aandeel in het vhmo van deze groep is tussen

1880 en 1920 toegenomen van 10 procent

(1880) tot 27 procent (1920). Het aandeel leer-

lingen uit de eenvoudige burgerij op de vijfja-

rige hbs nam in diezelfde periode toe van 11

procent tot 29 procent, haar aandeel op de

driejarige hbs steeg van 17 procent naar 39

procent. 

De sociale samenstelling van de gymnasium-

populatie veranderde in de periode 1880–1920

nauwelijks. Anders dan de hbs is het gymna-

sium niet toegankelijker geworden voor de

lagere inkomens. Het gymnasium trok kinde-

ren uit de gezinnen met de hoogste inkomens

aan, in 1920 zelfs relatief meer dan in 1880.

Mandemakers duidde dat als een verder-

gaande elitairisering van het gymnasium.

Grote burgerij 
Door het beschikbaar stellen van kosteloze

plaatsen en de koppeling van het schoolgeld

aan het inkomen van de ouders nam het aantal

vhmo-leerlingen toe van 8 duizend in 1880

tot 50 duizend in 1920. De groei kwam met

name uit de lagere sociale klassen. De groei

van het vhmo kan daarmee worden gezien als

een vorm van democratisering. Het aandeel

van de geleerde stand en de hogere ambtenaren

in het vhmo-onderwijs nam tussen 1880 en

1920 af. De relatieve omvang van de boven-

laag van vhmo-leerlingen uit kringen van de

grote burgerij, hogere ambtenaren en vrije be-

roepen nam af van 33 procent in het cohort

1880 tot 23 procent in het cohort 1920. Het be-

lang van de middengroepen in het vhmo nam

toe van 64 procent naar 71 procent. Binnen

deze middengroepen verminderde het aandeel

van de zogeheten oude middenstand van boe-

ren, winkeliers, kooplieden en ambachtslie-

den ten gunste van de witteboordenberoepen

als kantoorbedienden, bedrijfsleiders en ver-

tegenwoordigers. Zo weerspiegelde de ontwik-

keling van het vhmo de maatschappelijke

veranderingen tussen 1880 en 1920. 

Democratisering
Nadien is het secundaire onderwijs vanuit

het perspectief van het sociale milieu steeds

toegankelijker geworden, de democratisering

van de onderwijsdeelname zette door. De

twintigste eeuw bracht een aanzienlijke kan-

senverbetering voor met name jongens uit de

arbeidersmilieus. Was hun aandeel in het

vhmo in 1880 nog één procent, in 1920 was

het al 4 procent en in 1965 19 procent, even

hoog als het aandeel van de hogere employ-

ees. Toch had in 1965 een jongen uit deze

laatste categorie nog steeds bijna zeven keer

zoveel kans om aan het vhmo deel te nemen

dan een zoon van een arbeider. 

Milieueffect
De invoering van de Mammoetwet in 1968

beoogde de onbenutte talenten van kinderen

uit de lagere milieus beter te ontwikkelen.

Uitstel van studiekeuze door introductie van

een brugklas had onder andere tot doel dit

milieueffect te verminderen. De invloed van

herkomst is sinds de Mammoetwet inder-

daad afgenomen, al heeft ook in het midden

van de jaren negentig van de twintigste eeuw

het sociaal milieu waarin het kind opgroeit

nog steeds een aanzienlijke invloed op de

schoolkeuze. De helft van de kinderen van

ouders met een hbo-opleiding en drie van de

vier kinderen van ouders met een academische

opleiding volgen in 1995/’96 een havo- of

vwo-opleiding. Kinderen van laagopgeleide

ouders (basisonderwijs of hooguit lbo/mavo)

zijn daarentegen in het havo en vwo in

geringe mate vertegenwoordigd. �
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