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Essay Eigentijdse Filosofie, door Jo Simons 

Zwarte scholen en de vrijheid van onderwijs 

Taal, denken en werkelijkheid rondom segregatie in het onderwijs 

“De mensen blijven toch verbazen. Ze maken nooit gebruik van de vrijheden die ze hebben, maar 

eisen die vrijheden die ze niet hebben; ze hebben de vrijheid van denken, ze eisen de vrijheid van 

meningsuiting.” 

Sören Kierkegaard 

Synopsis 
Aan de hand van drie filosofen - Wittgenstein, Sartre en Habermas – wordt segregatie in het 
onderwijs onder het vergrootglas gelegd. Het debat over zwarte scholen heeft veel weg van een 
taalspel met veranderende spelregels. De existentiële vrijheid van Sartre wordt geplaatst tegenover 
het begrip vrijheid van onderwijs. Belicht wordt de rol van de landelijke overheid, gemeenten en 
ouders bij het bestrijden van segregatie in het onderwijs. De oplossing hiervoor sluit aan bij de 
communicatieve handelingstheorie van Habermas. Ten slotte worden concrete aanbevelingen 
gedaan in het licht van communicatief handelen voor de bestrijding van segregatie in het onderwijs. 
 
Analyse van het verschijnsel zwarte scholen 

Zwarte en witte scholen als taalspel 

Wittgenstein vergelijkt de taal met een gereedschapskist, waarmee verschillende taalspelen kunnen 
worden gespeeld. De taalelementen, zoals woorden en zinnen, zijn te vergelijken met 
gereedschappen. Hij onderzoekt de verschillende taalelementen op hun gebruikswijze en functie. 
Volgens hem gaat de filosofie er ten onrechte vanuit dat de taal de werkelijkheid beschrijft. Woorden 
hebben alleen betekenis binnen een context. De werkelijkheid is niet objectief maar ook niet 
subjectief te bepalen. Het is niet zinvol om te praten van een werkelijkheid buiten het taalspel. Wat 
‘werkelijk’ is, kan alleen binnen een taalspel ter sprake worden gebracht. Het woordgebruik in 
‘zwarte en witte scholen’ kan opgevat worden als een taalspel. Helaas gaan de deelnemers aan dit 
taalspel niet allemaal van dezelfde context uit. Daardoor lijkt het alsof tijdens het spel de ene partij 
denkt te voetballen terwijl de andere partij de cricketspelregels toepast.  

Het gebruik van het woord zwart 

Scholen kunnen extra middelen krijgen voor leerlingen die zich in een achterstandssituatie bevinden. 
Tot vijf jaar geleden werd hiervoor een aantal indicatoren meegewogen, waarbij de etnische afkomst 
van de ouders het meeste gewicht in de schaal legde. Vanaf 2006 wordt met nog maar één indicator 
rekening gehouden, te weten het opleidingsniveau van de ouders. De overheid registreert scholen 
met een bepaald percentage achterstandsleerlingen, waarbij achterstand wordt afgemeten aan het 
opleidingsniveau van de ouders. Het woord zwart in zwarte scholen kan nu verschillend worden 
opgevat: als allochtoon ten opzichte van wit als autochtoon of als laagopgeleid ten opzichte van wit 
als hoogopgeleid. Dat kan dus ook een school zijn met overwegend blanke leerlingen in een blanke 
achterstandswijk of in een bepaalde regio. Het begrip achterstandsschool kan dus niet zonder meer 
gelijkgesteld worden met het begrip zwarte school. Uit de context moet worden afgeleid wat met 
zwart bedoeld wordt. Als het op het meten van het aantal zwarte scholen aankomt, kan verwarring 
ontstaan. 

Het denken over zwarte scholen 
De term zwarte scholen wekt negatieve associaties. Als, om wat voor reden dan ook, het percentage 
zwarte leerlingen op een school toeneemt, gaan blanke ouders zich zorgen maken en moet de school 
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opboksen tegen een negatief imago. Dat negatieve imago is niet altijd terecht. Er zijn in de praktijk 
heel goede zwarte scholen en ook heel slechte witte scholen. Toch kan een school die steeds zwarter 
wordt en nog steeds goede onderwijskwaliteit biedt, op den duur in de problemen komen, doordat 
de steeds kleiner wordende groep ouders van witte kinderen zich niet meer in de school herkent en 
bang is dat het vwo-advies voor hun kind in gevaar komt. Een school met meer dan 50% allochtone 
leerlingen wordt meestal snel zwarter door het verschijnsel van de ‘witte vlucht’. Behalve 
onderwijskwaliteit, speelt ook het omgaan met andere culturen hierbij een belangrijke rol. Veel 
ouders kiezen bij voorkeur een school waar hun kinderen te maken hebben met ‘ons soort mensen’. 
Het toenemende aantal aanmeldingen voor categoriale gymnasia valt vooral hieruit te verklaren en 
niet zozeer vanuit de behoefte aan Grieks en Latijn. 
Behalve een ‘witte vlucht’, kennen we tegenwoordig ook het verschijnsel van de ‘zwarte vlucht’: 
hoogopgeleide allochtone ouders die hun kinderen naar witte scholen sturen, als ze vinden dat de 
onderwijskansen van hun kinderen gevaar lopen door de aanwezigheid van te veel allochtone 
klasgenoten van laagopgeleide ouders. Door de combinatie van een witte en zwarte vlucht kan een 
school heel snel verzwarten, waardoor ten slotte ook de laatste witte ouder het voor gezien houdt. 

De werkelijkheid van witte, zwarte en gemengde scholen 
Hoe Is het om op een zwarte, witte of gemengde school te zitten, wat leer je er, hoe gaan leerlingen 
met elkaar om, welk beeld van de samenleving of van andere culturen krijgen de leerlingen ervan 
mee? Wat betekent het bestaan van witte en zwarte scholen voor de samenleving? 
Bij de indeling in witte, zwarte en gemengde scholen worden de volgende grenzen gehanteerd: 
scholen met 30% zwarte leerlingen of minder worden beschouwd als witte scholen, scholen met 70% 
zwarte leerlingen of meer worden beschouwd als zwarte scholen, de overige zijn gemengde scholen. 
Uiteraard zijn deze grenzen enigszins arbitrair. Veel hangt af van de houding van de school, de 
leerkrachten en de ouders tegenover verschillende culturen. Dit wordt geïllustreerd door het 
voorbeeld van de J.P. Coenschool in Amsterdam (Volkskrant 21 februari 2011). Acht jaar geleden 
stuurden blanke ouders in de buurt hun kinderen liever naar de witte scholen verderop. Maar toen 
die vol bleken, koos een groepje van vijf ouders toch voor de J.P. Coen. Zij wilden dat er een 
evenwichtige verdeling kwam tussen de allochtone en de autochtone leerlingen. De ouders 
begonnen een campagne om meer ouders over de streep te trekken. Na enkele jaren hadden hun 
inspanningen resultaat. Het aandeel autochtone ouders is inmiddels 20%. Wat het effect is op de 
schoolresultaten, is moeilijk te zeggen. Alles hangt af, volgens de school, van de groep, het kind, de 
thuissituatie en van de vraag of de leerkracht capabel is. Maar de leerkracht van een gemengde 
groep merkt wel degelijk verschil met volledig zwarte klassen. Meester Jaap over zijn groep 8: “Deze 

groep is best kritisch en eigenwijs. We doen niet iets omdat jij het zegt, is de houding van de witte 

kinderen. Dat is goed. Je merkt dat witte kinderen zich meer uiten en dat vooral de slimme allochtone 

kinderen daarvan profiteren. Die trekken zich eraan op.” Ook is het gedrag van leerlingen onder 
elkaar veranderd, bijvoorbeeld tijdens de pauze als de boterhammen op tafel komen. Er is een tijd 
geweest dat klasgenoten Eva raar aankeken als ze haar trommel opende. “Heb jij ham op je 

boterham? Dat is vies.” Maar daar zit ze nu niet meer mee. Met haar Marokkaanse vriendinnen 
hangt ze nu samen in het klimrek. Ook voor de ouders is er het een en ander veranderd. Met de 
komst van witte kinderen, nam ook het aandeel kritische ouders toe. Directie en leerkrachten 
werden plots op hun vingers gekeken en ook voor de allochtone ouders was het even wennen. Zij 
wilden graag meedoen, maar wisten niet goed hoe. De school sloeg een nieuwe koers in waarbij 
ouders andere ouders ontmoetten. De school organiseerde vertelavonden, waarop Turkse moeders 
verhaalden over vroeger, net als bij hun oma thuis. De school werd een ontmoetingsplek voor de 
buurt. De vader van Eva is blij dat zijn dochter iedereen kent als ze door de straat loopt. “Dat geeft 

een veilig gevoel. Ze is geen vreemde in haar eigen buurt. En later ook niet in de maatschappij.” Ook 
dat is een van de voordelen van een gemengde buurtschool. 
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In hoeverre is er sprake van segregatie in het onderwijs? 
Allereerst de definitie van (sociale) segregatie uit Wikipedia: “een sociologisch, (cultureel-) 

antropologisch, demografisch en sociaal-aardrijkskundig proces waarbij een bepaalde culturele groep 

zich afzondert van de rest van de maatschappij en samentrekt met andere mensen van soms dezelfde 

etniciteit”. 
Segregatie is in de eerste plaats vooral een begrip dat betrekking heeft op wonen. De scheidslijnen 
waarlangs segregatie zich voltrekt zijn velerlei: wit-zwart, hoogopgeleid-laagopgeleid, rijk-arm, jong-
oud. Vaak komt combinaties hiervan voor, maar dat hoeft niet zo te zijn. Zo bezien is de 
Amsterdamse grachtengordel misschien wel de meest gesegregeerde wijk van Nederland. Maar 
niemand die daar een probleem van maakt. Op Funda kun je bij een te koop staand huis nauwkeurige 
informatie krijgen over de sociale stratificatie van de wijk. Het zal niet verbazen dat het koopgedrag 
van huizenzoekers hierdoor wordt beïnvloed. Je zou dus kunnen stellen dat Funda segregatie in het 
wonen bevordert.  
Maar wat is segregatie in het onderwijs? Als in een gesegregeerde wijk de samenstelling van de 
leerlingen van een school overeenkomt met de etnische samenstelling van de wijk, dan is het 
onderwijs op die school niet gesegregeerd. Dat blijkt althans uit het desegregatiebeleid van 
gemeenten, het doel daarvan is juist om de etnische samenstelling van leerlingen op een school 
gelijk is aan de etnische samenstelling van de wijk waarin die school zich bevindt. Het aantal zwarte 
scholen op zich is dus geen maatstaf voor segregatie in het onderwijs. Een witte school binnen de 
grachtengordel is geen probleem, een witte school in de Bijlmer echter wel.  
Is er nu wel of geen segregatie in het onderwijs?  
Elsevier van woensdag 14 maart 2007 bericht: 
“De helft van de 31 grotere steden in Nederland zegt te kampen met een scheiding tussen allochtonen 

en autochtonen in het onderwijs. De samenstelling van wijken wordt niet weerspiegeld door de 

leerlingen die een school in deze buurt bezoeken. Vijf van de zestien gemeenten die ermee te maken 

hebben, voeren geen beleid om er iets tegen te doen. Dat staat in een rapport van het instituut voor 

multiculturele ontwikkeling Forum. Woensdag is het gepresenteerd. 

Volgens de onderzoekers komt de zogenoemde etnische segregatie in het onderwijs vooral voor in het 

westen van Nederland en in Noord-Brabant. Etnische segregatie is een feit als een witte school in een 

wijk met voornamelijk allochtone inwoners staat, of omgekeerd." 
 
Overigens wordt het steeds lastiger om segregatie in het onderwijs vast te stellen. Dat heeft te 
maken met de registratie. Registreren op etniciteit vinden we in Nederland politiek niet correct. Tot 
2006 werden leerlingen op etniciteit geregistreerd. Op basis daarvan werd vastgesteld dat het aantal 
basisscholen met meer dan 50% allochtone leerlingen al jaren toeneemt, vooral doordat in veel 
achterstandswijken in de grote steden meer dan 60% van de kinderen allochtoon is. Door de hiervoor 
gesignaleerde verandering in de registratie is het aantal zwarte scholen niet meer exact vast te 
stellen. Momenteel wordt het aantal basisscholen met meer dan 50% allochtone leerlingen geschat 
op 700 (ca. 10%). Als we de nieuwe definitie van achterstandsleerlingen, gerelateerd aan het 
opleidingsniveau van de ouders, hanteren, komt de segregatie in het onderwijs bijna de helft lager 
uit, omdat een groot deel van de allochtone ouders ook hoogopgeleid is (Nrc .next 11 februari 2011). 
Een aardig voorbeeld van hoe het veranderen van definities de ‘werkelijkheid’ beïnvloedt. Je zou de 
minister, die onlangs verkondigde bestrijden van segregatie niet langer als doel van onderwijsbeleid 
te beschouwen, er bijna van gaan verdenken dat ze als voorschot op de beleidswijziging de 
registratie alvast heeft aangepast. 

Is segregatie in het onderwijs erg? 
Het is maar hoe je ernaar kijkt en in welke positie je zelf verkeert. Hoogopgeleide ouders die in een 
gemengde wijk wonen en er in slagen hun kind op een witte school buiten de wijk geplaatst te 
krijgen, vinden segregatie niet erg. Laagopgeleide ouders die voor hun kind het beste willen, de 
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school van hun kinderen zien verslechteren, maar niet weten hoe ze het moeten aanpakken om de 
school te verbeteren of hun kinderen elders te plaatsen, hebben het nakijken. De politieke 
opvattingen over de (on)wenselijkheid van segregatie in het onderwijs komen aardig overeen met de 
scheidslijn links versus rechts. Linkse politici vinden segregatie ongewenst en willen dat door 
bepaalde maatregelen tegengaan. Rechtse politici vinden het geen probleem of vinden desegregatie 
in ieder geval geen onderwerp voor de politiek.  
Maar het bestrijden van segregatie in het onderwijs, ook al vinden we dat nog zo gewenst, is zeker 
geen eenvoudige zaak. We stuiten daarbij direct op het dogma van de vrijheid van onderwijs. 

De vrijheid van onderwijs 

Het van overheidswege grenzen stellen aan de verhouding tussen witte en zwarte leerlingen, wordt 
afgewezen vanuit het begrip ‘vrijheid van onderwijs’, dat verankerd is in de Grondwet. Voor de 
discussie rondom witte en zwarte scholen is het van belang te weten hoe deze vrijheid tot stand is 
gekomen en wat de actuele betekenis daarvan is. 

Grondslag vrijheid van onderwijs 
De vrijheid van onderwijs is vanaf 1917 vastgelegd in artikel 23, lid 2 van de Grondwet: “Het geven 

van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen 

vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die 

onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.”  
De geschiedenis van het Nederlandse onderwijs is sindsdien nauw verweven met dit artikel. Op 
grond hiervan hebben bijzondere scholen recht op dezelfde financiële vergoeding van de overheid 
als openbare scholen. Met de komst van artikel 23 in de Grondwet werd een langdurige schoolstrijd 
beslist, maar sinds 2003 lijkt er sprake van een nieuwe schoolstrijd. Hierbij gaat het voornamelijk 
over de vraag of het bestaan van het bijzonder onderwijs in het algemeen en islamitische scholen in 
het bijzonder wel of niet afbreuk doet aan de integratie van allochtonen in de Nederlandse 
samenleving. Van belang in dit verband is ook artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland 

bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”  

Er is een soort patstelling ontstaan, doordat christelijke scholen die zich op artikel 23 beroepen niet 
tegelijk het oprichten van islamitische scholen kunnen aanvechten, al zouden ze dat willen. En hoe 
om te gaan met de aanstelling van leraren met een homoseksuele geaardheid, waarbij de christelijke 
grondslag van de school en artikel 1 van de Grondwet elkaar bijten? Beide artikelen zijn immers 
nevengeschikt, maar omdat voor de orthodoxe christenen de Bijbel of liever gezegd hun specifieke 
uitleg van bepaalde bijbelteksten boven de Grondwet verheven is, willen zij homoseksuele leraren 
weren. Iets wat zij overigens gemeen hebben met islamitische scholen. Echter de wetgever moet 
beide artikelen evenzeer handhaven en komt daarmee in een spagaat terecht, zoals blijkt uit een 
uitspraak van de Raad van State over de ‘enkele-feitconstructie’. Volgens de Raad van State mag het 
bijzonder onderwijs ’beroepsvereisten’ aan leerkrachten stellen, maar mogen deze niet leiden tot 
discriminatie. In een uitgelekt advies stelt het adviesorgaan dat eisen ten aanzien van gedrag in of 
buiten de school slechts zijn toegestaan, wanneer die hun basis hebben in de godsdienstige en 
levenbeschouwelijke aard van de school. Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met 
het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de levensbeschouwelijke grondslag. Door 
deze nieuwe formulering kan de ’enkele feitconstructie’ volgens de Raad van State worden 
afgeschaft. De constructie verbiedt onderscheid op grond van het ’enkele feit’ dat iemand homo is of 
een homoseksuele relatie heeft. Bijkomende omstandigheden maken het voor scholen met een 
levensbeschouwelijke grondslag wel mogelijk om homoseksuele kandidaten te weren. Welke 
omstandigheden dat zijn, is nog altijd onduidelijk (Trouw 9 juni 2009). 
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Het vrijheidsbegrip van Sartre 
Vrijheid is het grondmotief van Sartres denken. Hij erkent geen zin of betekenis in de wereld die 
ontleend kan worden aan een god of een objectieve waarheid. De mens is alleen in de wereld, alleen 
met zichzelf en zijn bestaan. Louter door bewustzijn bepaalt hij zelf de zin van het bestaan, met 
andere woorden: er is geen kant-en-klare waarheid die ons wordt aangereikt. Door kritische reflectie 
maakt de mens zijn vrijheid mogelijk. Volgens Sartre is de mens niets anders dan wat hij van zichzelf 
maakt. Sartre maakt onderscheid tussen ‘être-en-soi’ en ‘être-pour-soi’. ‘Être-en-soi’ is leven op de 
automaat, zonder bewustzijn, als een ‘bio’-kip’. Daartegenover staat ‘être-pour-soi’, er zijn als 
bewust kiezend individu in verbondenheid met anderen, intentioneel gericht. Vrijheid is gekoppeld 
aan ‘être pour soi’: je moet keuzes maken, de mens is daartoe veroordeeld en hij dient zich daarvoor 
te verantwoorden.  
Sartre zet zich af tegen de “geseculariseerde moraal die God wil afschaffen op een koopje”. Hij vindt 
dat “wil er sprake zijn van een moraal, een samenleving en een beschaafde wereld, dan moeten 

bepaalde waarden niettemin ernstig worden genomen en als ‘a priori’ worden beschouwd. We 

moeten er ‘a priori’ aan gehouden zijn ons als een fatsoenlijk mens te gedragen, niet te liegen, onze 

vrouw niet te slaan, kinderen te krijgen, enzovoort.” Deze moraal ‘a priori’ staat niet met grote letters 
aan de hemel geschreven, maar moet door de mens zelf uitgevonden worden. Als God niet bestaat, 
treffen we ook geen waarden of stelregels aan die ons gedrag kunnen rechtvaardigen. 
De existentiële vrijheid die Sartre definieert, betekent dat de mens, zonder enig houvast en zonder 
enige hulp, ertoe veroordeeld is de mens voortdurend opnieuw uit te denken. 

Het Sartriaanse vrijheidsbegrip en de vrijheid van onderwijs 

Onder de vlag van ‘vrijheid van onderwijs’ zoeken allerlei soorten van scholen een plaatsje onder de 
zon van de overheidsfinanciering. Zo kennen we protestants-christelijke scholen, reformatorische 
scholen, katholieke scholen, ‘vrije’ scholen, islamitische scholen, ‘iederwijs’-scholen, openbare 
scholen, algemeen-toegankelijke scholen etc. Tevens kunnen scholen zich profileren met een 
specifieke onderwijsaanpak, zoals montessori, dalton of jenaplan. Met andere woorden: er is, zeker 
voor het basisonderwijs, vrijwel overal in Nederland op loop- of fietsafstand een ruim aanbod 
waaruit gekozen kan worden. En, voor het geval een school op een specifieke grondslag die 
overeenkomt met het geloof van de ouders niet binnen loop- of fietsbereik is, kan er gezorgd worden 
voor gemotoriseerd vervoer op kosten van de gemeenschap. 
Deze vrijheid lijkt op de vrijheid van de supermarkt, waarbij de voorwaarden voor deze vrijheid door 
de samenleving geschapen worden, vrijheid ‘a posteriori’ in tegenstelling tot vrijheid ‘a priori’ bij 
Sartre. Opvallend is dat, ondanks de toenemende secularisatie, het ‘marktaandeel’ van bijzondere 
scholen niet afneemt, maar zelfs toeneemt. Misschien vanwege de eerder gesignaleerde ‘witte en 
zwarte vlucht’ of doordat ouders waarde toekennen aan een christelijke opvoeding waar ze zelf niet 
meer aan doen of vanwege het idee dat bijzondere scholen betere onderwijskansen bieden of een 
betere moraal vertegenwoordigen. Ouders hoeven de religieuze grondslag van een school niet te 
onderschrijven, maar alleen te respecteren om hun kinderen aangenomen te krijgen. Hoe het ook zij, 
de vrije schoolkeuze heeft meer weg van de neoliberale vrijheid, waarbij je kiest wat anderen je 
voorschotelen inclusief de daarbij geleverde moraal, dan van de existentiële vrijheid van Sartre, 
waarbij de mens in dialoog met de ander zijn moraal bepaalt. 
Op dit punt in het betoog maken we een uitstapje naar Habermas en zijn ‘communicatieve 
handelingstheorie’. 

De communicatieve handelingtheorie en de vrijheid van onderwijs 
Volgens Habermas omvat vrijheid meer dan de mogelijkheid van individuen om op de markt 
rationele keuzes te maken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden. Gelijkheid kan volgens Habermas alleen bereikt worden wanneer alle leden van een 
politieke gemeenschap dezelfde mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de menings- en 
besluitvorming. Een volwaardige democratie is daarvoor onontbeerlijk. In zijn ogen betekent 
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solidariteit dat de leden van een politieke gemeenschap opkomen voor leden die om welke redenen 
dan ook buiten de boot vallen. Hij maakt onderscheid tussen instrumenteel handelen, strategisch 

handelen en communicatief handelen. We kunnen dit toepassen op het onderwijs. 

1. De wijze waarop de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs invult, komt 
overeen met instrumenteel handelen. Namens de overheid meet de Inspectie van het 
Onderwijs de kwaliteit van scholen. Daarbij wordt een beperkt kwaliteitsbegrip gehanteerd, 
in het basisonderwijs vooral toegespitst op het behalen van meetbare onderwijsresultaten 
bij taal en rekenen. Verder spelen overwegingen van effectiviteit en efficiency een 
belangrijke rol. De beschikbaar gestelde overheidsmiddelen moeten volgens de in de 
onderwijswet bepaalde richtlijnen besteed worden en de school dient zich daarover te 
verantwoorden. Onderwijs wordt door de overheid vooral gezien als een economische factor 
met als doel Nederland concurrerend te laten zijn ten opzichte van andere landen in de 
wereld. De toenemende globalisering legt hier een steeds grotere druk op. 

2. Ouders en scholen handelen strategisch bij het aanmelden en selecteren van leerlingen. Zij 
houden bij de gedachtevorming voor het bereiken van hun doel rekening met de te 
verwachten besluiten van anderen. Om jouw kinderen terecht te laten komen op de 
gewenste, meestal witte, school moet je jouw kind bij wijze van spreken al voor de geboorte 
aanmelden. Scholen nemen hun maatregelen daartegen door het hanteren van openings- en 
sluitingstermijnen voor de aanmelding, het instellen van wachtlijsten en aanbrengen van 
beperkingen in het aannemen van leerlingenaantallen, al dan niet via loting. Omdat 
openbare scholen geen leerlingen mogen weigeren, trekken zij hierbij aan het kortste eind. 
Het heeft veel weg van een tombola, waarbij hoogopgeleide en daardoor beter 
geïnformeerde ouders en bijzondere scholen aan het langste eind trekken, tegenover 
laagopgeleide ouders en openbare scholen. 

3. Communicatief handelen is gericht op een proces waarbij individuen proberen om tot een 
overeenstemming te komen. Zij trachten dezelfde definitie van hun situatie te 
bewerkstellingen. Of zij er daadwerkelijk in slagen om tot een overeenstemming te komen, 
hangt af van hun overtuigingskracht. Een overtuiging kan volgens Habermas per definitie 
nooit onder dwang of door manipulatie tot stand komen. Overtuigingen zijn inzichten 
gebaseerd op de kracht van het betere argument.  
 

De ouders die besloten zich actief in te zetten voor het aanmelden van witte kinderen voor de 
J.P. Coenschool handelen hierin communicatief. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, zou dit 
een alternatief kunnen bieden voor de huidige neoliberale vrijheid van onderwijs. Alvorens dit uit 
te werken, bespreken we eerst de maatschappelijke functies van het onderwijs, in relatie tot het 
bestaan van witte, zwarte en gemengde scholen. 

De maatschappelijke functies van onderwijs, in relatie tot het bestaan van witte, zwarte en gemengde 

scholen 

We bepalen ons tot de volgende vier maatschappelijke functies van het onderwijs: 
 

1. Aanleren van kennis en vaardigheden (taal en rekenen) 
2. Overdracht van waarden (algemeen, godsdienstig, mens-zijn) 
3. Burgerschapsvorming (democratie, de toekomst van Nederland) 
4. Emancipatie (onderwijs als toegangspoort naar een beter leven, gelijke kansen) 

 
In hoeverre is het bestaan van witte, zwarte en gemengde scholen van invloed op het optimaal 
realiseren van deze functies? Anders gezegd: is het vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst scholen 
te mengen? 
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Wat betreft de eerste en vierde functie zijn de meningen van deskundigen verdeeld. Zwarte 
basisscholen scoren weliswaar gemiddeld slechter dan gemengde of witte scholen op de Cito-toets, 
maar dat komt, zegt men, vooral doordat zwarte scholen worden bevolkt door kinderen van 
laagopgeleide ouders.  
(Hier speelt het verrekte taalspel van Wittgenstein ons weer parten.)  
Als je de Cito-score corrigeert voor de sociaal-economische achtergrond van het kind, zoals in 
Arnhem gebeurt, dan doen sommige zwarte scholen het erg goed. De openbare basisschool ‘Het 
Mozaïek’ bleek met deze meetmethode de beste school van Arnhem te zijn – en die is voor 98% 
zwart. Onderwijssocioloog Dronkers stelt dat homogene scholen, waar de leerkrachten zich hebben 
gespecialiseerd in die specifieke bevolkingsgroep het beste presteren. Leerlingen op een school met 
een homogeen Turkse gemeenschap presteren beter dan Turkse leerlingen op een school met veel 
etnische groepen. Volgens onderwijsonderzoeker Bakker wijzen de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek over de leerprestaties in gemengde of homogene groepen niet in één richting. Deens en 
Amerikaans onderzoek laat zien dat menging de prestaties van kansarmen verbetert zonder de 
prestaties van de kansrijken aan te tasten. Meestal wordt hierbij uitgegaan van een ideale mix van 70 
procent witte/kansrijke en 30 procent zwarte/kansarme kinderen. In Nederland is dat nog niet echt 
goed onderzocht. Een recent Italiaans onderzoek over Nederland concludeert dat je beter kinderen 
uit zoveel mogelijk etnische groepen bij elkaar kunt hebben, omdat ze zich dan niet meer met de 
eigen groep identificeren, maar met het geheel. Vooralsnog is de conclusie dat de empirische 
onderbouwing ontbreekt voor de voordelen van gemengde scholen ten opzichte van zwarte scholen 
uit het oogpunt van leerprestaties. 

De wenselijkheid om scholen te mengen, gezien vanuit de tweede en derde functie, is afhankelijk van 
de visie die men hanteert op de gewenste samenleving. In het neoliberale denken kan deze vraag 
niet gesteld worden. Immers daarin wordt ervan uitgegaan dat ieder voor zich zijn individuele 
keuzeoptimalisatie nastreeft. De functie van de markt hierin is het aanbieden van een zo ruim 
mogelijk aanbod met voor elk wat wils. De grenzen die de overheid hieraan stelt zijn louter 
ingegeven door eisen van meetbare kwaliteit en kwantiteit. In het Nederlandse onderwijs is – onder 
de vlag van vrijheid van onderwijs – sprake van een publiek gefinancierde particuliere 
onderwijsmarkt. Dat de huidige regering zich niet langer als doel stelt via het onderwijs sociale 
integratie tussen gedepriveerde en kansrijke bevolkinggroepen te bevorderen, wordt treffend 
geïllustreerd door het besluit van de minister van onderwijs nieuwe projecten om spreiding van 
leerlingen te stimuleren niet langer te financieren. Of, zoals minister Van Bijsterveldt het stelt 
(Volkskrant 7 februari 2011): “Het is goed als mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten, 

maar voor mij als minister is bestrijden van de segregatie an sich geen doel.” 

Van de landelijke overheid hoeven we voorlopig dus niets te verwachten voor wat betreft het 
tegengaan van segregatie in het onderwijs. Onder vorige regeringen was dit in theorie wel het 
streven van de overheid, maar werd dit verhinderd door de vrije schoolkeuze en het strategisch 
handelen van, vooral witte/hoogopgeleide, ouders. Nu ontloopt men de weerbarstige praktijk van de 
sociale maakbaarheid door het zelfs niet meer als doel te stellen. 

Schoolkeuze in het kader van de communicatieve handelingstheorie 
Habermas maakt in zijn maatschappijtheorie onderscheid tussen de systeemtheorie en de 
handelingstheorie. De handelingstheorie beschrijft sociale fenomenen uitsluitend vanuit het 
binnenperspectief: het perspectief van handelende individuen. Derhalve heeft de handelingstheorie 
geen oog voor allerlei sociale fenomenen die het leven van individuen achter hun rug om 
beïnvloeden. Het binnenperspectief dient daarom aangevuld te worden met een buitenperspectief: 
het perspectief van degenen die de gevolgen van de handelingen van individuen observeert. Omdat 
de systeemtheorie consequent het buitenperspectief hanteert, kan zij behulpzaam zijn bij het 
beschrijven van de wijze waarop de leefwereld van buitenaf bedreigd wordt door de staat en de 
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economie. Onder de leefwereld verstaat Habermas het geheel aan hulpbronnen waarvan individuen 
bij het communicatief handelen gebruik kunnen maken. Bij de overgang van een traditionele naar 
een moderne samenleving ontstaat een geleidelijke verzelfstandiging van een deel van de 
samenleving waar handelingen niet primair gecoördineerd worden via het communicatieve 
handelen. In dit deel van de samenleving, Habermas spreekt van het systeem, worden individuen niet 
zozeer ertoe bewogen hun handelingen op elkaar af te stemmen door anderen met argumenten van 
iets te overtuigen, maar door ze met geld tot iets te prikkelen of met machtsmiddelen tot iets te 
dwingen. 
Onderwijs maakt zowel deel uit van de leefwereld als van het systeem. Door de toegenomen nadruk 
van de overheid op meetbare onderwijskwaliteit heeft het systeemkarakter de overhand gekregen 
op het leefwereldkarakter. De vrijheid van onderwijs, die oorspronkelijk een hulpbron vormde voor 
de reproductie van de leefwereld, wordt in de neoliberale ideologie een instrument in handen van de 
heersende klasse om haar positie te behouden. Gevolg is niet langer emancipatie van 
achterstandsgroepen via onderwijs, zoals van de ‘kleine luyden’ bij de invoering van 
Grondwetsartikel 23, maar instandhouding van etnische en inkomensverschillen en verhindering van 
sociale integratie. Habermas spreekt van de kolonisering van de leefwereld, wanneer bepaalde 
subsystemen door imperatieven van staat en economie binnendringen in de leefwereld. Voor het 
onderwijs is dit in hoge mate het geval.  
Hoe valt dit tij te keren?  
Wat kunnen we daarbij leren van de communicatieve handelingstheorie, de ervaringen met 
ouderinitiatieven zoals van de J.P. Coenschool en de rol van de gemeente in het spreidingsbeleid? 

Het spreidingsbeleid van gemeenten 

Uit een inventariserend onderzoek naar spreidingsbeleid onder Nederlandse gemeenten blijkt dat in 
totaal 16 Nederlandse gemeenten spreidingsbeleid voeren (Haest, Peters en Walraven). Van de 31 
grootste gemeenten in Nederland voeren er 13 een spreidingsbeleid. Uit dit inventariserende 
onderzoek blijkt dat weinig gemeenten heil zien in niet-vrijblijvende afspraken tussen gemeenten en 
schoolbesturen. Gemeenten hebben namelijk geen instrumenten om medewerking van 
schoolbesturen af te dwingen. 
De ervaringen met dit spreidingsbeleid zijn tot nu toe niet erg hoopgevend. Een van de oorzaken is 
dat de keuze van ouders door de gemeente zeer moeilijk te beïnvloeden is.  
Enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken: 

• De gemeente Zaanstad heeft een tijd een beleid gevoerd waarin ouders een niet-bindend 
schooladvies kregen. In 1996 is in Zaanstad een ‘centrale inschrijving’ (Centraal Meldpunt 
Basisonderwijs) gelanceerd, waarbij ouders informatie kregen over de kwaliteit van de school 
in de eigen wijk. In het schooljaar 2003/2004 hebben gemeente, scholen en andere 
betrokkenen geconcludeerd dat het meldpunt niet werkte en is het Centraal Meldpunt 
Basisonderwijs opgeheven.  

• In Amersfoort is in 1999 een aanzet gegeven tot een spreidingsbeleid op vrijwillige basis in 
het basisonderwijs. Doel is dat het percentage allochtone leerlingen per school moet 
toegroeien naar het percentage allochtone kinderen in de wijk. Scholen maken afspraken 
over de aanname van leerlingen. Zodra een school afwijkt van het wijkgemiddelde wordt de 
aanname van (allochtone of autochtone) leerlingen verruimd. De gemeente heeft een 
externe intermediair aangesteld die de scholen ondersteunt bij het maken van afspraken. 
Voorts zijn er afspraken gemaakt tussen de scholen over het geven van voorlichting over de 
keuze van een basisschool. Doel hiervan is het doorbreken van automatismen en het 
doorbreken van beeldvorming. Een consulent informeert de ouders over de schoolkeuze, 
zodat zij zich de nadelen van concentratiescholen realiseren. 
Het blijkt dat het beleid in Amersfoort langzaam iets begint op te leveren (Pas en Peters, 

2004). In het eerste jaar bleek een verslechtering in sommige wijken en een verbetering in 
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andere wijken. Voorts bleek dat de betrokken partijen wel de intentie hadden uitsproken om 
mee te werken, maar bij de uitvoering van de afspraken bleken tegenstrijdige belangen een 
rol te spelen. Na drie jaar beleid werken de scholen beter samen en worden leerlingen ook 
daadwerkelijk doorverwezen als het wijkgemiddelde is bereikt. 

• Verschillende gemeenten, onder andere Gouda, Rotterdam, Ede en Tiel, hebben grenzen 
gesteld aan de vrije schoolkeuze om te bereiken dat het aantal allochtone leerlingen op een 
school niet boven het wijkgemiddelde komt. Wanneer ouders hierover een klacht indienen 
bij het Meldpunt Discriminatie, wordt de gemeente echter teruggefloten wegens overtreding 
van artikel 1 van de Grondwet. 

• De gemeente Nijmegen hanteert het model van ‘controlled choice’. Ouders moeten hun kind 
centraal aanmelden en mogen daarbij zes voorkeurscholen opgeven, drie binnen en drie 
buiten de wijk. Op basis van afgesproken spelregels wijst de computer dan een school aan. 
De regeling is afgesproken tussen de gemeente Nijmegen en alle schoolbesturen. Er wordt bij 
de schoolkeuze wel rekening gehouden met de school waar broertjes of zusjes op zitten, 
maar de levensovertuiging van de ouders of hun voorkeur voor een onderwijskundige 
stroming spelen geen rol bij de voorrangsregels.  
 

Het is nog te vroeg om vast te stellen of de Nijmeegse aanpak werkt. De ervaring tot nu toe in andere 
gemeenten leert dat het ideaal van de gemengde school niet met dwang dichterbij kan worden 
gebracht. Geslaagde experimenten hadden tot nu toe één ding gemeen: de vrijwillige medewerking 
van de ouders.  
 
Ouderinitiatieven 
Gemeentelijk spreidingsbeleid heeft meer kans van slagen als de gemeente ouderinitiatieven 
faciliteert. Een ouderinitiatief is de gezamenlijke actie van witte ouders om van een zwarte school 
een gemengde school te maken. De gemeente Rotterdam voert hier een actief beleid in. 
Onderstaande bevindingen zijn ontleend aan een onderzoek door Marijn van der Kraan naar de 
gezamenlijke aanmelding van een groep witte ouders op drie zwarte basisscholen in de Rotterdamse 
wijk Noord in 2007. Daarbij zijn deelnemers aan ouderinitiatieven op de drie basisscholen 
geïnterviewd. De onderzochte ouderinitiatieven ontstonden doordat enkele bewoners met jonge 
kinderen elkaar kenden en zij een gezamenlijke voorkeur hadden voor een school dichtbij, waar 
kinderen van verschillende achtergronden naartoe gaan. Hierbij is sprake van een individueel belang 
(ik wil een school dichtbij, maar wil niet dat mijn zoon of dochter alleen in een klas zit met allemaal 
zwarte kinderen) en een collectief belang (het bevorderen van integratie op school en sociale cohesie 
in de wijk). Eén of enkele ouders die beschikken over goede sociale vaardigheden en een sociaal 
netwerk in de wijk, kunnen andere ouders meetrekken. Van de andere kant durven ouders 
makkelijker de stap te nemen naar een zwarte school wanneer er al een aantal witte kinderen in de 
kleuterklas zit. Ook de betrokkenheid van schooldirecteuren bij het ouderinitiatief is van groot 
belang. Doordat de directeur participeert in het ouderinitiatief wordt er een relatie opgebouwd met 
een groep witte ouders uit de buurt, die normaal gesproken niet makkelijk benaderbaar zijn voor een 
zwarte school. Het opzetten en zich aansluiten bij een ouderinitiatief is geen eenvoudige stap.  
Ouders worstelen met de spanning tussen principiële waarden van gelijkheid en eigen klassenbelang. 
Het idealistische motief, waarmee wordt bedoeld dat kinderen van verschillende sociaal-etnische 
groepen met elkaar omgaan, leeft sterk onder respondenten. Maar de meeste ouders voelen er niets 
voor om hun kind individueel in te schrijven op een zwarte school. Ze zijn bang dat hun kind wordt 
buitengesloten en de keuze voor een zwarte school ten koste gaat van de kansen van hun kind. Toch 
hebben de ouders uit het onderzoek in tegenstelling tot het normale gedragspatroon van 
middenklasse-ouders uiteindelijk wel voor een zwarte school gekozen. Doordat deze ouders zich 
organiseren in een groep en zich gezamenlijk aanmelden op een zwarte school, hebben ze een 
effectieve manier gevonden om bij te dragen aan de desegregatie in het onderwijs, zonder dat ze het 
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risico lopen dat ze hun kind ‘tekortdoen’. Op deze manier vermijden ouders het risico dat hun kind 
wellicht lager uitkomt dan wanneer ze hadden gekozen voor een gemengde of witte school. 
Uit deze analyse naar de schoolkeuzemotieven van witte ouders blijkt dat deze ouders het 
belangrijk vinden dat hun eigen culturele kapitaal wordt doorgegeven aan de volgende generatie. 
Ouders kiezen bewust voor een zwarte school, maar willen tegelijkertijd niet dat de levenskansen 
van hun kind daaronder te lijden hebben. 
 
Ouderinitiatieven in het licht van de communicatieve handelingstheorie 
Habermas heeft zijn theorie van het communicatieve handelen voorzien van een ‘discoursethiek’. De 
basisgedachte hiervan is dat alleen die normen juist zijn, waarmee alle betrokkenen in een open 
gesprek kunnen instemmen. Onder discours wordt verstaan een gesprek binnen een politieke 
gemeenschap, gericht op het realiseren van een gewenste situatie waar alle leden wel bij varen. Bij 
het vaststellen van de juistheid van normen moet naast dit zogenaamde ‘discoursprincipe’ ook nog 
het ‘universaliseerbaarheidsprincipe’ in acht genomen worden: een norm is alleen juist wanneer bij 
de algemene naleving ervan de te verwachten gevolgen door alle betrokkenen worden aanvaard. Dit 
veronderstelt dat iedereen gelijke kansen moet hebben om aan een discours deel te nemen en de 
instemming met een bepaalde norm niet onder dwang tot stand komt. 
 
Het is duidelijk dat ouderinitiatieven, zoals in Rotterdam-Noord, in overeenstemming zijn met het 
discoursprincipe en het universaliseerbaarheidsprincipe van Habermas. 
Ouders die participeren in het ouderinitiatief, onderschrijven uit vrije wil de norm van gelijkheid en 
stellen deze hoger dan hun directe klassenbelang. Zij laten zich op grond van argumenten en goede 
redenen overtuigen om deze norm na te leven en accepteren de gevolgen voor hun kinderen. Alle 
ouders hebben gelijke kansen om aan het initiatief deel te nemen en worden daar door geen enkele 
autoriteit toe gedwongen. 
 
Epiloog 
Desegregatie van het onderwijs wordt het meest bevorderd door het versterken en vermeerderen 
van ouderinitiatieven. Hier ligt een taak voor die gemeenten waar sprake is van segregatie in het 
onderwijs. Dwang en manipulatie moeten daarbij worden vermeden. Wel is het belangrijk de 
negatieve beeldvorming over zwarte scholen te doorbreken door middel van een actieve en 
objectieve voorlichting. De informatie over de kwaliteit van scholen, gebaseerd op de metingen van 
de onderwijsinspectie, schiet daarbij tekort en dient te worden aangevuld met voorlichting over de 
mogelijkheden van ouderinitiatieven, bevorderen van sociale cohesie in een wijk, 
burgerschapsvorming en integratie van bevolkingsgroepen via onderwijs. Om deze beweging te 
versterken zou gewerkt kunnen worden aan de volgende voorwaarden: 
 

1. Decentralisatie van het ministerie van Onderwijs door het instellen van regionale 
onderwijsautoriteiten, te beginnen bij het basisonderwijs. Gedacht kan worden aan circa 30 
regionale onderwijsautoriteiten in Nederland. Uitgaande van circa 1,5 miljoen 
basisschoolleerlingen krijgt elke onderwijsautoriteit circa 50.000 leerlingen toegewezen. Bij 
een gemiddelde schoolgrootte van 250 leerlingen komt dat neer op 200 scholen per 
onderwijsautoriteit. In de regionale onderwijsautoriteit zou het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigd moeten zijn en belanghebbende ouders, al dan niet via verkiezingen (denk 
aan de waterschappen). Het domein van de regionale onderwijsautoriteit zou kunnen zijn: 
bekostiging, oprichting en opheffing van scholen, aanmelding en plaatsing van leerlingen, 
kennis van de regionale samenleving, sociale cohesie en integratie, aansluiting op 
vervolgonderwijs, stimuleren en ondersteunen van ouderinitiatieven. 

2. Onderwijs terugbrengen als onderdeel van de leefwereld. Daarvoor is nodig onderwijs te zien 
in samenhang met overige voorzieningen binnen een wijk, zoals sportclubs, bibliotheek, 
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kinderopvang, buurthuizen, gezondheidszorg, kunst en cultuur. Ontwikkelingen als ‘brede 
scholen’, ‘sterrenscholen’, buitenschoolse opvang etc. kunnen hierop inspelen. 

3. Versterken van de plaatselijke gemeenschap, dat wil zeggen de omgekeerde beweging 
inzetten die bij de overgang van de traditionele naar de moderne samenleving is ingezet (van 
‘Gesellschaft’ naar ‘Gemeinschaft’). 

4. Herformulering en modernisering van het begrip ‘vrijheid van onderwijs’. In de huidige 
formulering wordt de nadruk gelegd op het geven van onderwijs. In het nieuwe begrip zou 
onderwijs als proces waar je actief aan deelneemt (ouderparticipatie) een plek moeten 
krijgen in plaats van onderwijs als een product uit de supermarkt van welzijn en geluk. 

 
Iedereen die aan de realisering van bovenstaande voorwaarden of aan het debat daarover wil 
bijdragen, nodig ik hierbij van harte uit om te reageren. 
 
Jo Simons, Jo.simons@planet.nl 
 
Woerden, 8 april 2011 


