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Samenvatting
Segregatie in het onderwijs kent een lange traditie. Tijdens de verzuiling ging 
het om levensbeschouwelijke en sociaaleconomische segregatie. Met de komst 
van migranten de laatste veertig jaar, die oververtegenwoordigd zijn in de la-
gere sociale groepen, kreeg die sociaaleconomische segregatie ook een etnisch 
aspect. Toch is segregatie pas recent op de politieke agenda gekomen. Eerst 
als verplicht agendapunt in het overleg tussen gemeente en schoolbesturen 
over de Lokale Educatieve Agenda. Vervolgens onder het kabinet Balkenende 
IV (2007-2010), dat in het coalitieakkoord opnam dat er naar vormen van 
centrale aanmelding gezocht zou worden en dat daartoe gemeentelijke pilots 
faciliteerde. Onlangs werden de pilots in de twaalf deelnemende gemeenten 
afgerond en daarom kan nu de balans worden opgemaakt over perspectief-
rijke beleidsinterventies. Dat is het doel van dit artikel. 

Een manier om die opgemaakte balans samen te vatten, is dat de pi-
lots laten zien dat er binnen de geldende wet- en regelgeving perspectief-
rijke mogelijkheden zijn om scholen meer gemengd te maken. Naast het 
genoemde beleid voor centrale aanmelding zijn dat ook gerichte voorlich-
ting aan ouders (inclusief scholentochten) en het stimuleren van ouderini-
tiatieven. Of dergelijke mogelijkheden daadwerkelijk worden benut is een 
politieke beslissing. De OECD heeft recent het Nederlandse discourse over 
onderwijssegregatie gekarakteriseerd als het zoeken van een evenwicht tus-
sen keuzevrijheid en rechtvaardigheid. Het is een politieke afweging waar 
men het zwaartepunt wil leggen. Traditioneel stond de keuzevrijheid bo-
venaan bij politici, maar het kabinet Balkenende IV heeft aan de hand van 
de pilots laten zien, dat het mogelijk is om rechtvaardigheid inderdaad 
meer gewicht te geven. 
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Inleiding 

In 2010 rapporteerde de OECD (Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment) over de positie van migranten in het Nederlandse onderwijs. Het 
onderzoeksteam concludeerde, dat leerlingen met een migrantenachtergrond in 
het Nederlandse basisonderwijs goed scoorden in internationale vergelijkingen. 
Er werd echter ook gesteld, dat ook hervormingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld 
om de sociaal-etnische onderwijssegregatie te beperken. Daarbij gaat het om het 
zoeken van een balans tussen keuzevrijheid en rechtvaardigheid (OECD, 2010). 
Traditioneel wordt in Nederland de vrijheid van keuze voorop gesteld. Tijdens 
het kabinet Balkenende IV (2007-2010) is onder meer door middel van pilots 
gezocht naar mogelijkheden om meer de balans met rechtvaardigheid te vinden. 
Onder het kabinet Rutte (2010-2012) is de slinger weer richting keuzevrijheid 
gegaan. De omgang met de evaluatie van de pilots gemengde scholen vormt een 
goed voorbeeld van de hernieuwde nadruk op keuzevrijheid.

Twaalf gemeenten hebben in de periode 2008-2011 instrumenten uitgepro-
beerd om basisscholen meer gemengd te krijgen. De belangrijkste instrumenten 
zijn een centraal aanmeldsysteem voor leerlingen, informatievoorziening voor 
ouders, en het ondersteunen van ouderinitiatieven. Daarnaast worden ook ont-
moetingsprojecten gestimuleerd tussen scholen die gelet op hun buurt niet goed 
kunnen mengen. De pilots waren geïnitieerd onder het kabinet Balkenende IV, dat 
in het regeerakkoord afspraken had gemaakt over de bestrijding van segregatie.

Op 13 april 2012 stuurde de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap het evaluatierapport over die pilots naar de Tweede Kamer. In de beleids-
reactie stelt de minister, dat zij “het tegengaan van segregatie niet van bovenaf 
[wil] opleggen”. Daarom zal ze geen gehoor geven aan de motie waarin wordt 
gevraagd om – lerende van de lokale pilots – wetgeving in te dienen om se-
gregatie tegen te gaan. Dat toont de hernieuwde nadruk op keuzevrijheid en 
verminderde aandacht voor rechtvaardigheid. Het paradoxale is echter, dat er al 
jaren geldende wetgeving is over de Lokale Educatieve Agenda, waarin staat dat 
gemeente en schoolbesturen de verplichting hebben om afspraken te maken 
over segregatiebestrijding.

Het evaluatierapport over de pilots (Brink & Van Bergen, 2012) vormt samen 
met de Toolkit Gemengde Scholen de actuele kennisbasis op dit terrein. De Toolkit 
bevat onder meer brochures over elk van de belangrijkste instrumenten voor 
lokale betrokkenen (Kenniscentrum Gemengde Scholen, 2012a, 2012b, 2012c, 
2012d) en een state of the art van de wetenschappelijke kennis (Bakker, 2012). 
Mede omdat Bakker elders in dit themanummer de stand van de (inter)natio-
nale wetenschappelijke literatuur samenvat, concentreer ik me in dit artikel op 
de Nederlandse (pilot)ervaringen en de evaluaties daarvan.

Sociaal economische onderwijssegregatie

Onderwijssegregatie is een oud verschijnsel. Toen er geen leerplicht bestond, 
was onderwijs bij uitstek een elite-aangelegenheid. Maar met de komst van de 
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leerplicht bleven ook vormen van segregatie bestaan. In het verzuilde Neder-
land was dat bijvoorbeeld levensbeschouwelijke segregatie – katholieken en 
verschillende soorten protestanten hadden elk hun eigen scholen. Daarnaast 
waren er ook vormen van sociaaleconomische segregatie. Die vorm loopt van 
de zogenoemde klompenscholen tussen de twee wereldoorlogen door tot aan 
de ‘witte‘ en ‘zwarte’ scholen van nu. Die laatste worden zo genoemd omdat 
minderheidsgroepen in de lagere sociale klassen oververtegenwoordigd zijn, 
waardoor sociaaleconomische segregatie ook een etnisch aspect heeft gekregen. 

Om segregatie te bestrijden, hebben partijen in Nederland elkaar nodig, 
want geen enkele partij kan dat zonder samenwerking met de andere. De vraag 
is of scholen en besturen, gemeenten en ouders zich ook als (gezamenlijke) 
probleemeigenaars zien. Dat blijkt maar in beperkte mate het geval. In de (31) 
grotere steden praat bijvoorbeeld grofweg slechts de helft van de gemeenten en 
schoolbesturen serieus over segregatiebestrijding, dat als verplicht agendapunt op 
de Lokale Educatieve Agenda staat (Ledoux, Felix, & Elshof, 2009; Peters, Haest, & 
Walraven, 2007). En in gemengde wijken vormen scholen vaak geen afspiegeling 
van de buurt (Wolfgram, 2009) – een gevolg van de keuzes van ouders.

Oorzaken van segregatie

In het algemeen worden drie oorzaken voor onderwijssegregatie genoemd: 
wijksamenstelling, aannamebeleid van scholen en keuzegedrag van ouders. 
Aangezien de meeste mensen hun kinderen in de eigen buurt op school doen, 
speelt de wijksamenstelling een rol. Zo staan er bijvoorbeeld in ‘witte’ wijken 
ook ‘witte scholen’. Scholen en schoolbesturen voeren aannamebeleid en met 
uitzondering van het openbaar onderwijs kunnen zij daarmee ook de leerling-
samenstelling beïnvloeden. En keuzegedrag van ouders draagt ook bij aan segre-
gatie, zoals gemengde wijken laten zien waar (te) witte of zwarte scholen staan. 
Mensen kunnen wel de geografische ruimte delen in een wijk, maar toch in 
gescheiden sociale ruimtes leven.

De mate waarin de leerlingpopulatie van een school de populatie van een 
wijk weerspiegelt, is overigens een hele lichte maatstaf voor onderwijssegre-
gatie. Alle witte scholen in witte wijken en zwarte scholen in zwarte wijken 
vormen namelijk een afspiegeling, terwijl er toch sprake is van segregatie. Dat 
draagt ertoe bij, dat in de 38 grootste gemeenten in tweederde van de gevallen 
in 2006 sprake was van afspiegeling (Wolfgram, 2009).

Afspiegeling is behalve een lichte ook een enkelvoudige maatstaf. Ladd, 
Fiske en Ruys (2009) gebruiken een meervoudige index voor segregatie. De iso-
latie-index in Figuur 1 laat zien in hoeverre achterstandsleerlingen naar school 
gaan met kinderen ‘zoals zijzelf’. De segregatie-index in de figuur laat zien in 
hoeverre scholen onevenwichtig zijn samengesteld. De figuur betreft de vier 
grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Daar blijkt dat 
bijna 80% van de achterstandsleerlingen een school bezoekt met meer dan de 
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helft achterstandsleerlingen, terwijl 60% van die leerlingen een school bezoekt 
met meer dan 70% dergelijke leerlingen. 

Figuur 1:  Vijf maten voor segregatie van ‘disadvantaged immigrants’ (DI) tegenover alle andere 

basisschoolleerlingen, geaggregeerd voor de vier grote steden, 1997-2005 (Ladd et al.,  

2009)

In Figuur 2 is de segregatie-index per stad weergegeven. Dan blijkt Den Haag het 
meest gesegregeerd en Amsterdam het minst. 

Figuur 2:  Trends in de segregatie index van ‘disadvantaged immigrants’ (DI) tegenover alle andere 

basisschoolleerlingen, per stad, 1997-2005 (Ladd et al., 2009)
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Argumenten tegen onderwijssegregatie

De belangrijkste argumenten tegen sociaaleconomische onderwijssegregatie die 
worden genoemd in de publieke en academische discussies, gaan over cogni-
tieve leerresultaten en sociaal-culturele integratie (Kenniscentrum Gemengde 
Scholen, 2010a). Het loont de moeite de kennisbasis voor deze argumenten te 
bezien.

Cognitieve en niet-cognitieve effecten
Medio 2010 ontstond een uitgebreide discussie naar aanleiding van uitspraken 
van Dronkers. Daarmee is iets opmerkelijks aan de hand. Dronkers (2010) ge-
bruikte in zijn onderzoek cijfers over de prestaties bij drie vakken (taal, rekenen 
en natuurkunde) van 15 jarigen uit enkele landen, maar niet uit Nederland. 
Vervolgens deed hij toch allerlei uitspraken over alle vakken op de basisschool 
in Nederland, bijvoorbeeld dat gemengde basisscholen de leerprestaties niet be-
vorderen. De publieke discussie die volgde maakte vooral duidelijk, dat het the-
ma veel losmaakte. Voorstanders van onbelemmerde keuzevrijheid probeerden 
steun aan de uitspraken van Dronkers te ontlenen, voorstanders van rechtvaar-
digheid daarentegen probeerden over het voetlicht te krijgen dat de uitspraken 
van Dronkers niet op feiten over Nederland waren gebaseerd.

Voor wetenschappers en voor de kennisbasis is van belang, dat toen het 
Sociaal Cultureel Planbureau alle relevante onderzoeken op een rijtje zette, de 
leerlingsamenstelling van een school nauwelijks effect bleek te hebben op leer-
resultaten in cognitieve vakken als taal en rekenen (Herweijer, 2011; vgl Van 
Ewijk & Sleegers, 2010).

Maar hoe staat het met niet-cognitieve resultaten, zoals leren omgaan met ver-
schillen, leren samenwerken, kortom, leren samen te leven zoals Delors (1996) 
het noemt? De veronderstelling is immers, dat kinderen en jongeren op een 
gemengde school meer kansen hebben om dergelijke competenties te leren. Die 
veronderstelling is in twee recente proefschriften bevestigd, door Stark (2011) 
voor Nederland en door Agirdag (2011) voor de situatie in Vlaanderen2. Allebei 
wijzen ze bovendien op de sleutelrol die leerkrachten en scholen spelen bij het 
benutten van de kansen die gemengde scholen bieden op samen leren en het 
sluiten van interetnische vriendschappen.

Samengevat is de situatie als volgt: gemengde scholen zijn beter in staat om 
bepaalde non-cognitieve effecten te realiseren (volgens Agirdag en Stark) en 
voor de cognitieve effecten maakt het niet echt uit hoe een school is samen-
gesteld (volgens Herweijer). Dat is relevant voor de kennisbasis (en ook voor 
ouders en onderwijsprofessionals).

Overigens was al eerder gebleken, dat de angst dat ‘zwarte’ scholen gerin-
ge cognitieve resultaten behalen, niet terecht was (Gijsberts & Dagevos, 2005; 
G ijsberts, 2006; Overmaat & Ledoux, 2001). Evenmin was gebleken dat leerlin-
gen met een migranten achtergrond noodzakelijk beter zouden presteren op 
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‘witte’ dan op ‘zwarte’ scholen (Tazelaar, Joachim-Ruis, Rutten, & Teunissen, 
1996). En Heckmann (2008) vond geen bevestiging van de theorie dat segrega-
tie leerresultaten ondermijnt. 

Sociaal-culturele integratie
Het tweede belangrijke argument tegen segregatie is het gebrek aan interetnisch 
contact en intercultureel leren (Muskens & Peters, 2009). Volgens  Allport’s con-
tacthypothese resulteert duurzaam contact in de afname van etnische vooroor-
delen en in de toename van wederzijdse waardering (Allport, 1954). Ofschoon 
gemengde scholen aan de voorwaarden die aan de contacthypothese zijn 
verbonden, voldoen, vonden Bakker, Denessen, Pelzer, Veneman en Lageweg 
(2007) in de Nederlandse situatie daar geen overtuigend bewijs voor. Ook ande-
re studies laten zien dat kinderen hier hun in-group boven de out-group verkiezen 
(Verkuyten, 2003, 2008; Verkuyten & Thijs, 2001, 2002). Uitingen van racisme 
komen bovendien vaker voor jegens kinderen uit minderheden (Verkuyten & 
Thijs, 2002). Kortom, desegregatie leidt niet zondermeer tot integratie, daar-
voor zijn aanvullende activiteiten nodig. Met andere woorden een gemengde 
school is geen voldoende voorwaarde voor integratie. Het is wel een noodzake-
lijke voorwaarde, omdat een gemengde populatie nodig is om interetnische en 
interculturele activiteiten te organiseren.

Bij de aanvullende activiteiten speelt de leerkracht een belangrijke rol, zo 
blijkt ook uit de studies van Stark (2011) en Agirdag (2011). Verkuyt en Thijs 
(2002) melden eerder, dat racisme in de klas afneemt wanneer leerkrachten re-
ageren op incidenten die met racisme van doen hebben. Een belangrijke aan-
beveling is daarom:

“When indeed more positive effects can be identified in classrooms with culturally 
responsive teachers, education policy may not only be aimed at changing classroom 
composition, but should also include teacher backgrounds and interventions in 
order to let all students, low-status and minority students as well as high-status 
and non-minority students, profit from classroom diversity” (Denessen, Driessen, 
& Bakker, 2010, p. 10).

Samenstelling leerlingpopulatie

In de Verenigde Staten wordt een levendige discussie gevoerd over vormen van 
controlled choice en welke verdeling van kansrijke en kansarme leerlingen op 
scholen daarbij een optimale mix oplevert. Dat wil vaak zeggen, een mix die 
kansrijke leerlingen niet belemmert in hun cognitieve ontwikkeling en tegelij-
kertijd kansarme leerlingen de mogelijkheid biedt om zich op te trekken aan de 
kansrijke.

In Nederland heeft Paulle (2006) zich opgeworpen als voorvechter van de 
verdeling 70/30 tussen kansrijk en kansarm. Voor de onderbouwing van die 
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mix verwijst hij steevast naar het werk van Kahlenberg. Wie de publicaties van 
Kahlenberg leest (bijvoorbeeld Kahlenberg, 2001), treft echter tal van verhou-
dingen aan. Kahlenberg (2011) stelt bovendien expliciet, dat de verhouding 
70/30 geen belangrijk omslagpunt is of een verhouding die zich onderscheidt 
van andere. De empirische studie van Schwartz (2010) had dat ook al goed on-
derbouwd aangegeven; zij onderzocht scholen met 0 tot 60% leerlingen uit lage 
inkomensgroepen. Toch zijn er nog steeds Nederlandse politici, die de 70/30 
verhouding als de ideale mix wensen na te streven.

Overigens kan een bepaalde verhouding (zoals 70/30) wel overeenkomen 
met wat sommige middenklasse-ouders psychologisch of intuïtief als een grens 
voelen. (“Wanneer het aantal kansarme kinderen niet groter wordt dan een be-
paalde minderheid, dan kan dat waarschijnlijk geen kwaad voor mijn kind.”) Er 
bestaat geen onderzoek naar die grens bij groepen ouders, maar het is onwaar-
schijnlijk dat de psychologische drempel voor alle ouders op eenzelfde niveau 
ligt. Met behulp van speltheoretische inzichten heeft Schelling (1971) laten zien, 
dat juist het verschil in opvattingen over de hoogte van aanvaardbare drempels 
cruciaal is voor het ontstaan van onderwijssegregatie. Stel dat kansrijke ouders 
die menen dat de drempel bij 20% kansarme leerlingen ligt, hun kinderen van 
school halen; dan stijgt het percentage kansarme leerlingen en daardoor gaan 
ouders die de drempel bij 25 of 30% leggen erover nadenken hun kind naar een 
andere school te sturen. Zo leidt micro-gedrag tot macro consequenties volgens 
Schelling. Met andere woorden de individuele schoolkeuze van ouders leidt 
tot de macro consequentie van segregatie. Wanneer segregatie voorkomen wil 
worden, moeten dus maatregelen worden genomen. Bij dergelijke maatregelen 
is het een complicerende factor, dat in Nederland geen van de bij dit probleem 
betrokken partijen doorzettingsmacht heeft (zoals eerder aangegeven). Ladd et 
al. (2009) merken in dit verband op:

“Thus any efforts to reduce segregation will have to reflect the voluntary com-
mitment of a substantial number of stakeholders for whom private interests in 
maintaining the status quo may well exceed the public benefit to them of reducing 
segregation” (p. 32).

Met andere woorden bij het zoeken naar een balans tussen keuzevrijheid en 
rechtvaardigheid zal een substantieel aantal mensen hun keuzevrijheid op mi-
croniveau vrijwillig moeten beperken voor een vergroting van de gelijke kansen 
op het realiseren van ieders schoolkeuze op macroniveau. 

Beleidsinstrumenten

De landelijke pilots hebben vier perspectiefrijke instrumenten laten zien om se-
gregatie te verminderen en dialoog te bevorderen. De eerste drie instrumenten 
zijn gericht op het gemengder maken van scholen: een centraal aanmeldsy-
steem voor leerlingen, informatievoorziening voor ouders, en het ondersteunen 
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van ouderinitiatieven. Het vierde instrument accepteert (vooralsnog) de situatie 
van bestaande niet-gemengde scholen en is gericht op ontmoeting en dialoog. 

Een ander onderscheid is, dat het derde instrument (dat van de ouderinitia-
tieven) van onderop komt, de eerste twee instrumenten meer ‘top-down’ zijn, 
en het vierde instrument gelijkwaardige scholen onderling betreft. Daarbij gaat 
het echter om accentverschillen, want in de uitvoering is bij elk instrument de 
samenwerking nodig van tenminste scholen en ouders op de werkvloer, als-
mede van schoolbesturen en vaak ook de gemeente op beleidsniveau. Binnen 
scholen is er overigens niet alleen draagvlak nodig bij schoolleiding en team, 
maar ook bij de ouders (alleen al in de ouder- en/of medezeggenschapsraad).

De drie beleidsinstrumenten die gericht zijn op het meer gemengd maken 
van scholen kunnen in feite vooral in gemengde wijken worden ingezet en zijn 
daarmee ook instrumenten die de zogenoemde ‘witte vlucht’ willen tegengaan. 
Een vlucht die overigens steeds vaker door de brede groep kansrijke ouders 
wordt gemaakt, dat wil zeggen door zowel autochtone als allochtone kansrijke 
ouders. Zoals opgemerkt heeft Schelling (1971) laten zien, dat microgedrag van 
schoolkeuzes onbedoeld tot macro consequenties van segregatie leidt. Wanneer 
je die consequenties wilt vermijden, dan zal je dus moeten ingrijpen in het 
systeem van de schoolkeuze. Doel daarvan is een balans tussen die vrijheid van 
schoolkeuze en rechtvaardigheid (OECD, 2010). Middelen daarvoor zijn de drie 
beleidsinstrumenten. Die kunnen elkaar versterken en worden daarom vaak in 
combinatie toegepast, zo blijkt ook uit de evaluatie van de pilots (Brink & Van 
Bergen, 2012).

Centraal aanmeldsysteem voor leerlingen

In Deventer en Nijmegen wordt stadsbreed een beleid voor centrale aanmelding 
gevoerd. In andere gemeenten wordt op kleinere schaal een postcodebeleid ge-
hanteerd, of wordt er met dubbele wachtlijsten gewerkt, soms wordt ook in een 
specifieke wijk of stadsdeel een aanmeldbeleid gevoerd.

Centraal aanmeldbeleid is een vorm van controlled choice of gecontroleerde 
schoolkeuze. In de Verenigde Staten betekent dat een verbreding van de keuze-
mogelijkheden van ouders, omdat leerlingen daar doorgaans bij openbare scho-
len worden ingedeeld. In Nederland betekent controlled choice een beperking 
van de keuzevrijheid; een vrijheid die in theorie heel groot is maar waarvan de 
praktijk laat zien dat populaire scholen vaak wachtlijsten hebben. Helaas is er 
geen onderzoek dat aangeeft hoeveel ouders in Nederland hun eerste keuze kun-
nen realiseren. Wel weten we, dat met het centrale aanmeldbeleid in Deventer en 
Nijmegen meer dan 95% van de ouders hun eerste keuze kon realiseren (Brink, 
Paulussen, & Van Bergen, 2010). We weten ook dat alle ouders daar evenveel 
kansen hebben om hun eerste keuze te realiseren, in tegenstelling tot de eerdere 
situatie waarin hoogopgeleide ouders er veelal beter in slaagden hun keuze te 
realiseren. In termen van gelijkheid en rechtvaardigheid is het scheppen van een 
dergelijk level playing field (van gelijke kansen) positief te waarderen.
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Maar hoe staat het met die individuele keuzevrijheid? In beide steden heb-
ben gemeente en schoolbesturen afspraken gemaakt en spelregels geformuleerd 
die centraal worden uitgevoerd (vgl. Gemeente Nijmegen, 2009). Zo wordt er 
op toegezien dat broertjes en zusjes naar dezelfde school kunnen gaan en dat 
kinderen die uit de buurt komen voorrang hebben. Ouders die hun kinderen 
aanvankelijk op een school buiten de buurt zouden willen plaatsen, kunnen 
daar dus pas terecht als alle kinderen uit de buurt van de school reeds geplaatst 
zijn. Op het moment dat er geen plaatsen meer zijn, bestaat de kans dat ook in 
hun eigen buurt de meer gewenste scholen al vol zijn. Ouders moeten derhalve 
van tevoren strategisch afwegen welke eerste keus ze opgeven en misschien 
toch aan een school in de buurt de voorkeur geven. Ouders mogen in Deven-
ter en Nijmegen een aantal vrije keuzes opgeven, maar de toekenning van de 
plaatsen gaat gecontroleerd. Een dergelijk systeem werkt alleen wanneer alle 
scholen meedoen, terwijl het voor de acceptatie belangrijk is dat alle scholen 
gekenmerkt worden door een een goed minimum prestatieniveau (Kenniscen-
trum Gemengde Scholen, 2012a).

Onderwijsjuristen hebben uitgezocht dat het systeem van controlled choice in 
overeenstemming is met de wetgeving en tot nu toe heeft niemand dat in een 
proefproces willen testen. Op de klachtencommissies wordt slecht beperkt be-
roep gedaan (in Deventer in het eerste jaar 1 klacht bij 1200 te plaatsen leerlin-
gen). Natuurlijk is het niet plezierig wanneer je kind niet de school van je eerste 
voorkeur krijgt toegewezen, maar veel ouders waarderen het ook dat de regels 
nu transparant zijn en neutraal worden uitgevoerd. Overigens waarderen ook 
de scholen, schoolbesturen en gemeenten de transparantie, aangezien die rust 
brengt en tijdiger planning mogelijk maakt. In Deventer worden bovendien alle 
ouders die hun eerste keuze niet gehonoreerd zagen, van gemeentewege uitge-
nodigd om samen na te gaan wat de beste oplossing is. Het is overigens nog te 
vroeg om te kunnen vaststellen of scholen echt meer gemengd worden door het 
systeem van gecontroleerde keuze (Brink & Van Bergen, 2012).

Informatievoorziening voor ouders

In de meeste steden zijn schoolbesturen en scholen overeengekomen om geen 
reclame voor de eigen school te maken. Ouders moeten daarom zelf informatie 
verzamelen bij scholen en de inspectie. Dat vereist zowel sociaal kapitaal als be-
paalde kwaliteiten om de informatie te verwerken. Het is behulpzaam wanneer 
bijvoorbeeld de gemeente de informatiestroom faciliteert, bijvoorbeeld door het 
maken van een website waarop alle scholen worden beschreven, of door mid-
del van een brochure van alle scholen in een bepaalde buurt of met behulp van 
een informatiemarkt. De verwachting is, dat ouders daardoor een breder aantal 
scholen in hun keuzeproces zullen betrekken, een hypothese waarvoor voorals-
nog alleen anekdotische bevestiging is. Om ouders te verleiden meer scholen 
in hun buurt te bezoeken, worden ook de open dagen daarop afgestemd of 
wordt een scholentocht georganiseerd. Een groep ouders bezoekt dan gezamen-
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lijk een aantal scholen en meestal organiseert de gemeente dat (omdat die ook 
over alle gegevens van ouders met jonge kinderen beschikt). Ouders vinden het 
prettig om bepaalde (bijvoorbeeld ‘zwarte’) scholen in een groep te bezoeken 
omdat het hen in de gelegenheid stelt om tussen de bezoeken door of na de 
scholentocht met elkaar te praten over wat hen opgevallen is ( Kenniscentrum 
 Gemengde Scholen, 2012b). Soms ontstaat naar aanleiding van zo’n scholen-
tocht een ouderinitiatief.

Ondersteunen van ouderinitiatieven 

Soms neemt een groepje kansrijke ouders het initiatief om samen hun kinderen 
op te geven bij een goede ‘zwarte’ school in hun buurt. Zo vormen ze een kriti-
sche massa en voorkomen op die manier dat hun kind in de klas een enkeling 
wordt te midden van kinderen met een overwegend andere cultureel-etnische 
achtergrond. Eind 2011 waren er in Nederland ongeveer 40 van dergelijke ou-
derinitiatieven gaande. In de loop van de laatste jaren zijn er meer initiatieven 
ontplooid en de meeste daarvan zijn vanwege succesvolle acties opgegaan in 
de activiteiten die alle actieve ouders rond een school oppakken. (Peters et al., 
2007; Versteegen, 2010; Kenniscentrum Gemengde Scholen, 2012c) In beginsel 
kunnen er ook initiatieven van kansarme ouders zijn om zich samen op een 
‘witte’ school op te geven, maar in de praktijk is dat bij een enkele ondersteunde 
aanzet gebleven en is er geen voorbeeld van een actief initiatief tot ‘mengen 
andersom’.

Heel succesvolle initiatieven hebben er wel toe geleid, dat scholen hun best 
moeten doen om gemengd te blijven en niet goeddeels ‘wit’ te worden. Het 
organiseren van extra activiteiten, bijvoorbeeld rond kunst en cultuur, trekt 
kansrijke ouders aan, en naarmate zo’n school ‘witter’ wordt, wordt die ook 
voor steeds grotere groepen ouders aantrekkelijk. Dit ‘verwitten’ is te verklaren 
met hetzelfde model van Schelling waarmee ook het ‘verzwarten’ van scholen 
wordt verklaard.

Het stimuleren van ouderinitiatieven heeft vaak effect. Rotterdam heeft er 
in een bepaalde periode actief op ingezet en dat leidde ertoe dat in 2006 onge-
veer de helft van de ouderinitiatieven in Rotterdam genomen werd (Peters et 
al., 2007). De schaal waarop ouderinitiatieven segregatie helpen bestrijden is 
natuurlijk beperkt; het gaat immers steeds maar om een enkele school. Maar 
uit onderzoek blijkt wel dat het een perspectiefrijke interventie is omdat de 
initiatieven ertoe leiden dat scholen meer gemengd worden (Peters et al., 2007; 
 Versteegen, 2010; Kenniscentrum Gemengde Scholen, 2012c).

Ontmoetingsprojecten

Wanneer er sprake is van woonsegregatie, dan kan leerlingen van ‘witte’ en 
‘zwarte’ scholen toch de gelegenheid worden geboden om elkaar te ontmoeten. 
Uit onderzoek naar de voorwaarden voor de contact-hypothese weten we, dat 
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er alleen effecten te verwachten zijn wanneer die ontmoetingen duurzaam en 
betekenisvol zijn, uitgaan van gelijkwaardige samenwerking met een gemeen-
schappelijk doel en gesteund worden door instituties (Pettigrew & Tropp, 2006). 
Scholen kunnen goed voldoen aan al die voorwaarden en er zijn in Neder-
land in verschillende gemeenten projecten langs die lijnen ontwikkeld (Ken-
niscentrum Gemengde Scholen, 2012d). Soms heeft de gemeente daarbij zelf 
een strakke regie, zoals in Den Haag; soms besteedt de gemeente die taak uit aan 
een instelling, zoals in Utrecht of Rotterdam het geval is, en soms neemt een 
instelling het initiatief om een programma te ontwikkelen, zoals in Amsterdam 
gebeurde. Veelgehoorde knelpunten zijn tijd voor de organisatie maken, zorgen 
voor ontwikkeling en inbedding, en het evalueren van het proces en resultaat. 
Een van de oplossingsrichtingen daarvoor is het werken met een groeimodel 
met duidelijke ijkpunten (Kenniscentrum Gemengde Scholen, 2010b). In het 
model worden drie fasen onderscheiden:
1) In de startfase gaat het vooral om een kennismaking met het onderwerp, het 

zoeken van partnerscholen, het schrijven van een activiteitenplan en het 
gezamenlijk organiseren van activiteiten, het opzetten van een registratie en 
het evalueren van de resultaten.

2) In de verdiepingsfase zijn de ervaringen uit de eerste fase vastgelegd en geïm-
plementeerd, is de methodiek van doelgericht werken aan ontmoeting in 
het onderwijs geïntegreerd en zijn de doelstellingen van het project in de 
missie van de scholen opgenomen.

3) In de structurele fase wordt nog sterker ingezet op de kwaliteit van de activi-
teiten, op het evalueren van de resultaten, op het vergroten van de didac-
tische vaardigheden door het aanbieden van verdiepende trainingen en op 
het integreren van de werkwijze in alle lessen.

Het werken met een gefaseerd groeimodel biedt de scholen ruimte om vanuit 
hun eigen mogelijkheden een ontmoetingsproject te ontwikkelen. De (externe) 
ondersteuning die ze daarbij nodig hebben verschilt per fase. In Utrecht is hier-
mee ervaring opgedaan. 

Conclusies 

Het tegengaan van segregatie en het bevorderen van gemengde scholen en in-
tegratie roept vaak discussie op. Deels komt dat, omdat schoolkeuze een per-
soonlijke kwestie is (waarbij ook gevoelens een rol spelen) en voor een ander 
deel komt dat omdat segregatie een politieke kwestie is. Het Kenniscentrum 
Gemengde Scholen (2010a) heeft een Argumentenkaart gepubliceerd die een 
overzicht biedt van de voornaamste argumenten voor en tegen gemengde scho-
len, en bij het gebruik van die kaart blijkt dat bij het wegen van de argumenten 
politieke en emotionele aspecten uiteindelijk doorslaggevend zijn. Toch is het 
van belang om in de discussie ook de vergaarde wetenschappelijke kennis te 
betrekken. Onlangs is de state of the art van onze kennis samengevat in een 
evaluatierapport (Brink & Van Bergen, 2012) en in de Toolbox Gemengde Scho-
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len (Kenniscentrum Gemengde Scholen, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d; Bakker, 
2012). In dit artikel zijn enkele hoofdpunten daarvan belicht. In Nederland 
hebben keuzes voor scholen op microniveau consequenties op macroniveau in 
termen van segregatie. Met andere woorden, wanneer je niets doet, dan krijg 
en houd je segregatie, en andersom, wanneer je geen segregatie wilt, dan moet 
je iets doen aan de keuzevrijheid van ouders. Bij het interveniëren is het echter 
van belang een balans te vinden tussen keuzevrijheid enerzijds en rechtvaardig-
heid anderzijds. Uiteindelijk is het een politieke keuze of men dat wil.

Geen van de partijen in onderwijsland heeft doorzettingsmacht. Het polder-
model is in het verzuilde onderwijs nog sterk aanwezig. Dat heeft consequenties 
voor de hier besproken beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet. Helaas 
is de stand van het evaluatieonderzoek zo, dat geen harde conclusies getrokken 
kunnen worden over de effectiviteit van de verschillende instrumenten. Wel 
is duidelijk, dat ze perspectiefrijk zijn en elkaar bovendien kunnen versterken.

Abstract
The Netherlands has a history of school segregation with a religious-political 
tint. In line with a general system of ‘pillarization’ there were separate pub-
lic, Catholic and Protestant schools, with all schools equally financed by the 
government. At the same time, there was segregation along socio-economic 
lines, both between schools and within schools. With the influx of migrants 
in the last forty years, ethnicity became part of school segregation. However, 
socio-ethnic educational segregation has only recently become important on 
the political agenda. The centre-left cabinet that held office from February 2007 
until February 2010 allowed municipalities to experiment with interventions 
to prevent and combat segregation and to facilitate dialogue and integration. 
At the beginning of 2012, twelve municipalities are evaluating pilot projects in 
primary education (for students aged 4 to 12). Most interventions are aimed 
at student application and acceptance by schools, information and advice for 
parents, and facilitating parent initiatives. A prominent goal in all those inter-
ventions is a school population that mirrors the neighbourhood population. In 
effect, housing segregation will therefore be mirrored in the schools. Unfortu-
nately, the number of evaluation studies on desegregation measures is limited. 
The Dutch school boards (and schools) are relatively autonomous; local author-
ities have no power to enforce interventions to combat segregation. The famous 
‘polder model’ of wheeling and dealing is still very much alive in the educa-
tional sector. The consent and willingness to cooperate of all actors involved is 
needed. The Dutch discourse on school segregation was recently summarized as 
seeking a balance between freedom of choice and equity. Traditionally, freedom 
of education was favoured but in recent years the voices of equity have risen. 
However, there are indications that the pendulum is swinging back, i.e. that the 
two political parties in the coalition cabinet that hold office from October 2010 
until April 2012 favoured freedom of choice.



Pedagogiek 32e jaargang  • 2 • 2012 • 177

Segregatie in het basisonderwijs tegengaan en dialoog bevorderen: de casus Nederland

Referenties 
Agirdag, O. (2011). De zwarte doos van schoolsegregatie geopend (Proefschrift). Gent: Universiteit 

Gent.
Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.
Bakker, J. (2012). Cultureel-etnische segregatie in het onderwijs: achtergronden, oorzaken en waarom 

te bestrijden? Amsterdam: Kenniscentrum Gemengde Scholen. 
Bakker, J., Denessen, E., Pelzer, B., Veneman, M., & Lageweg, S. (2007). De houding jegens 

klasgenoten: etnisch gekleurd? Pedagogiek, 27(3), 201-222.
Brink, M., Paulussen, M., & Van Bergen, C. (2010). Tegengaan segregatie in het basisonderwijs: 

monitoring van de OCW-pilots. Amsterdam: Regioplan.
Brink, M., & Van Bergen, C. (2012). Tegengaan segregatie in het basisonderwijs: monitoring van de 

OCW-pilots, eindrapport. Amsterdam: Regioplan. 
Delors (1996). Learning: The Treasure Within. Paris: Unesco Publishing.
Denessen, E., Driessen, G., & Bakker, J. (2010). School and classroom diversity effects on cogni-

tive and non-cognitive student outcomes. Journal of Education Research, 4(2), 1-13.
Dronkers, J. (2010). Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen 

op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale PISA-data. Maastricht: 
Maastricht University.

Gemeente Nijmegen (2009). Centrale aanmelding basisonderwijs Nijmegen. Nijmegen: Gemeente 
Nijmegen.

Gijsberts, M. (2006). De afnemende invloed van etnische concentratie op schoolprestaties in 
het basisonderwijs 1988-2002. Sociologie, 2, 157-177.

Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2005). Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op inte-
gratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Heckmann, F. (2008). Education and migration strategies for integrating migrant children in Euro-
pean schools and societies. Brussels: Nesse.

Herweijer, L. (2011), Gemengd Leren. Den Haag: SCP.
Kahlenberg, R. D. (2001). All together now: Creating middle-class schools through public school 

choice. New York: The Century Foundation Press. 
Kahlenberg, R. D. (2011). Combating School Segregation in the United States. In J. Bakkker, 

E. Denessen, D. Peters, & G. Walraven (eds.), International Perspectives on Countering School 
Segregation (pp. 13-33). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2010a). Argumentenkaart. Retrieved from http://www.
gemengdescholen.nl 

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2010b). Toekomstgerichte Evaluatie School in de Wereld’ 
Amsterdam: Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2012a). Gemengd naar school: aannamebeleid. Retrieved 
from http://www.gemengdescholen.nl

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2012b). Gemengd naar school: scholencarrousel. R etrieved 
from http://www.gemengdescholen.nl

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2012c). Gemengd naar school: ouderinitiatieven. 
R etrieved from http://www.gemengdescholen.nl

Kenniscentrum Gemengde Scholen (2012d). Gemengd naar school: vriendschapsscholen. 
R etrieved from http://www.gemengdescholen.nl

Ladd, H., Fiske, T., & Ruijs, N. (2009). Parental choice in the Netherlands: growing concerns about 
segregation. Retrieved from: http://www.vanderbilt.edu/schoolchoice/conference/papers/
Ladd_COMPLETE.pdf

Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D. (2009). Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten. 
Verkenning van lokaal beleid anno 2008. Utrecht: Forum.



Pedagogiek 32e jaargang  • 2 • 2012 • 178

Guido Walraven, m.m.v. Dorothee Peters

Muskens, G., & Peters, D. (2009). Inclusion and education in European countries. Final report: 8. 
The Netherlands. Lepelstraat: DOCA Bureaus. Retrieved from: http://ec.europa.eu/educa-
tion/more-information/doc/inclusion/nl_en.pdf

Overmaat, M., & Ledoux, G. (2001). Een zoektocht naar succesfactoren op zwarte basisscholen. 
Pedagogiek, 21, 359-371.

OECD (2010). OECD Reviews of Migrant Education: Netherlands 2010. Paris: OECD Publishing. 
Paulle, B. (2006). Economische segregatie van het onderwijs. In K. van Beek, & Y. Zonderop 

(red.), 30 plannen voor een beter Nederland (pp. 216-224). Amsterdam: Uitgeverij Meulenhof.
Peters, D., Haest, M., & Walraven, G. (2007). Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonder-

wijs. Een inventarisatie bij de G31 en vier andere gemeenten. Utrecht: Forum.
Pettigrew, T. L., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal 

of Personality and Social Psychology, 90(5), 751-783.
Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation. Journal of Mathematical Sociology, 1, 

143-186. 
Schwartz, H. (2010). Housing Policy is School Policy. New York: The Century Foundation Press.
Stark, T. H. (2011). Integration in Schools: a process perspective on students’ interethnic attitudes and 

interpersonal relationships (Proefschrift). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.  
Tazelaar, C., Joachim-Ruis, A., Rutten, J., & Teunissen, J. (1996). Kleur van de school. Etnische 

segregatie in het onderwijs. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Van Ewijk, R. & Sleegers, P. (2010, April - Mei). Ethnic minorities and school achievement. Paper 

presented at AERA, Denver, USA. 
Verkuyten, M. (2003). Ethnic in-group bias among minority and majority early adolescents: 

The perception of negative peer behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 21, 
543-564. 

Verkuyten, M. (2008). Life Satisfaction Among Ethnic Minorities: The Role of Discrimination 
and Group Identification. Social Indicators Research, 89, 391-404.

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). Racist victimization among children in The Netherlands: the 
effect of ethnic group and school. Ethnic and Racial Studies, 25, 310-331.

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2001). Ethnic and Gender Bias among Dutch and Turkish Children 
in Late Childhood: The Role of Social Context. Infant and Children Development, 10, 203-
217.

Versteegen, J. (2010). Ouders en onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel? Een onderzoek naar 
de effectiviteit van initiatieven van ouders in het basisonderwijs tegen onderwijssegretie (M aster 
thesis Universiteit Utrecht). Retrieved from: http://www.gemengdescholen.eu/View.
aspx?id=377

Wolfgram, P. (2009). Basisscholen en hun buurt. De schoolpopulaties in 38 grote gemeenten vergele-
ken met buurtpopulaties. Rotterdam: Kenniscentrum Gemengde Scholen.



Pedagogiek 32e jaargang  • 2 • 2012 • 179

Segregatie in het basisonderwijs tegengaan en dialoog bevorderen: de casus Nederland

Noten
1 Dit artikel is een Nederlandstalige bewerking en actualisering door Guido Walraven van: 

Peters, D. & Walraven, G. (2011). The Netherlands: interventions to counteract school 
segregation. In J. Bakkker, E. Denessen, D. Peters & G. Walraven (Eds.), International Perspec-
tives on Countering School Segregation (pp. 131-151). Antwerp/Apeldoorn: Garant. Met dank 
voor het commentaar op een eerdere versie van dit manuscript aan redacteur Joep Bakker 
en twee anonieme reviewers. 

2  Zie ook het artikel van Agirdag in dit themanummer. Overigens was Dronkers lid van de 
promotiecommissie van Agirdag. Het proefschrift heeft Dronkers overtuigd van de non-
cognitieve effecten die op gemengde scholen behaald (kunnen) worden. (Persoonlijke 
communicatie met de auteur, december 2011.) 


