
 
 

‘Mengende school verdient meer  
dan digitaal schoolbord’ 
 
Door Lonneke Sondorp, Stichting Kleurrijke Scholen 
Samen leven is samen naar school gaan. Wit en zwart, kansrijk en kansarm; 
gemengd naar school gaan bereidt onze kinderen voor op een veelkleurige 
toekomst.  De intenties van het segregatiebestrijdingsplan van staatssecretaris 
Dijksma zijn goed maar niet ambitieus genoeg om van te witte of te zwarte 
scholen gemengde scholen te maken, vindt Lonneke Sondorp, directeur 
Stichting Kleurrijke Scholen.  
 
De pilots van Dijksma om kinderen van verschillende afkomst samen naar school te 
laten gaan, zijn geen afdoende oplossing voor het nog steeds onderschatte probleem 
van segregatie binnen het onderwijs. Afgezien van haar te voorzichtige aanpak heeft 
Dijksma nog niet goed begrepen wat ouders beweegt om niet te kiezen voor een 
zwarte school. 
 
Speerpunten van Dijksma’s pilots zijn: vaste aanmeldmomenten, dubbele 
wachtlijsten, voorlichting aan autochtone en allochtone ouders en ontwikkeling van 
zogenaamde ‘vriendschapsscholen’. Maar de sleutel voor het verkopen van een (te 
zwarte) school ligt onomstotelijk in het bekendmaken van de kwaliteit van die school. 
Kwaliteit niet alleen voor het kind dat zijn taalachterstand in zal lopen, maar ook 
kwaliteit voor het kind dat zich ‘gewoon’ of ‘beter’ zal ontwikkelen. Anders gezegd: 
wat is voor mij als ‘witte’ ouder nu het voordeel om te kiezen voor een te zwarte 
buurtschool? 
 
Mijn zoon zit op zo’n mengende zwarte school 
Ik heb geen flauw idee of mijn zoon zich op dit moment ontwikkelt op het te 
verwachten niveau. Naast twee keer per jaar de gebruikelijke 10 minutengesprekken 
weet ik nog niet veel over wat mijn zoon zal gaan leren in de komende 7 jaar. Grote 
vraag voor mij en voor veel andere ouders: zal mijn kind zich op deze school gaan 
ontwikkelen op het niveau dat ik voor hem mag verwachten. 
 
Experimenten met spreiding; maatregelen om scholen te mengen; zijn een gevoelig 
proces gebleken waarbij vreemd genoeg ouders vrijwel niet betrokken worden. 
Ouders merken wel de gevolgen en nemen het zekere voor het onzekere. Kun je je 
kind niet plaatsen omdat je net buiten het postcodegebied van jouw gewenste school 
woont? Dan maak je gewoon een afspraak met de schooldirecteur en voer je een 
goed gesprek. Ofwel je zoekt op Marktplaats naar een allochtoon kind om jouw kind 
te kunnen aanmelden op de witte school van jouw keuze. Ofwel je ligt op de 
vrijdagochtend van vaste aanmelddatum alvast in je slaapzak voor de school van 
jouw keuze. Ouders gaan ver om een goede school ‘binnen te halen’ voor hun kind. 
Desnoods verhuizen ze. Schoolkeuze is in grote delen van Nederland een 
haastproces geworden waarbij ouders hun kind gauw gauw inschrijven bij die school 
waar ook vriend, kennis of buurman zijn kind van een goede start heeft verzekerd. 
 



 
 
De uitdaging voor scholen die willen mengen ligt in het garanderen van kwaliteit èn in 
het benadrukken van de meerwaarde van die school.  Er zijn vrijwel geen ouders in 
gemengde buurten die tegen gemengde scholen zijn. Alleen, nu zijn die gemengde 
scholen er nog niet.  Dus zullen te zwarte of te witte scholen hun kwaliteit om in te 
spelen op een gemengde doelgroep nu al beter moeten profileren.  
 
Als we in Nederland willen groeien naar gemengde scholen, dan zullen scholen beter 
moeten luisteren naar wat ouders en kinderen willen. Kinderen vinden het fijn om in 
de buurt op school te zitten en uitdagend onderwijs te krijgen. Ouders willen 
gedurende de schoolloopbaan van hun kind betrokken blijven bij de ontwikkeling van 
hun kind. Sterker nog: ze krijgen graag de garantie dat hun kind ‘het goed doet’ 
oftewel dat hun kind zich ontwikkelt op het verwachte niveau. 
 
Deze garantie krijgen Nederlandse ouders die hun kind op een te zwarte school 
plaatsen nu allerminst. Integendeel: witte ouders die hun kind op een zwarte school 
plaatsen, moeten zichzelf vaak verantwoorden over wat ze hun kind aandoen door 
het op deze school te plaatsen. Als er al een luikje open stond om te kiezen voor 
multicultureel, dan sluit dat vaak weer vanwege het gevoel van onveiligheid; 
onzekerheid of het kind wel tot z’n recht komt. Het Nederlands onderwijssysteem 
geeft ouders onvoldoende kwaliteitsgaranties over de ontwikkelingscurve van hun 
kind. Alleen in het speciaal onderwijs zijn meer garanties ingebouwd om de 
resultaten per jaar per kind te vergelijken. Voordat deze ‘data driven teaching’ zoals 
toegepast in Canada en de VS in Nederland is ingevoerd, zal er ongetwijfeld nog 
heel wat water door de Rijn stromen. Maar ik twijfel er niet aan dat een aantal 
scholen, waaronder zeker een aantal zwarte, nu reeds zal kunnen aantonen dat een 
kind zich op zijn niveau ontwikkelt.  
 
Nu en in de toekomst is het zo dat een school naarmate deze meer gemengd raakt,  
minder geld per kind krijgt. Dijksma zegt dit te compenseren door scholen die actief 
aan menging werken, te belonen met bijvoorbeeld een digitaal schoolbord. Een beter 
idee maar duurder is het belonen van mengende scholen door bijvoorbeeld het 
instellen van een Keurmerk Kleurrijke School. Ouders die overwegen deze school te 
kiezen, zien meteen dat een school zich inspant om een gemengde doelgroep te 
bedienen. Uiteraard moeten voor zo’n keurmerk de nodige criteria ontwikkeld 
worden. Maar het zou het begin betekenen van een herkenbaar kwaliteitskeurmerk 
voor gemengde scholen. 
 
Voor wat betreft de combinatie schoolkeuze en kwaliteit doe ik graag nog een 
suggestie. Stel ik zoek een school voor mijn kind. Ik twijfel nog tussen drie scholen. 
Wat zou het prettig zijn als ik op onderwijsinspectie.nl drie scholen naast elkaar zou 
kunnen vergelijken, zoals ik ook doe als ik een nieuwe verzekering uitzoek. De rood-
groene kwaliteitskaarten die de onderwijsinspectie nu op de site toont, doen mij bij 
rood de alarmbellen rinkelen. Ik kijk niet verder. Wil ik al meer weten, dan zal ik mij 
moeten onderdompelen in een voor niet-onderwijsinsiders ondoorgrondelijk rapport. 
Ook dit kan beter, leuker en hoeft niet in pilotvorm. 
 
Een financiële prikkel om basisscholen te doen mengen kan dus beter besteed 
worden aan kwaliteitsimpulsen. Laten we zeggen 55 digitale schoolborden staan in 
geen verhouding tot wat daadwerkelijk nodig is: meer en betere leerkrachten voor het 



 
 
behalen van meetbare kwaliteit waarmee een breder perspectief geboden wordt voor 
elke leerling. Of die nu een taalachterstand heeft of dat deze juist toe is aan een 
extra lesje rekenen. 
 
Stichting Kleurrijke Scholen is opgericht door ouders die buurtscholen proberen te 
mengen. De Stichting behartigt de belangen van ouders met schoolgaande kinderen 
in gemengde buurten. Thans zijn circa 70 oudergroepen actief in hun woonplaats om 
een buurtschool te mengen. Dit aantal groeit nog steeds. Naast erkenning van deze 
ouders biedt Kleurrijke Scholen jaarlijks een landelijk congres, een regelmatig 
verschijnende nieuwsbrief, een informatieve website en wordt plaatselijk 
ondersteuning op maat geboden. Dit voorjaar starten in Amsterdam, Eindhoven en 
Nijmegen een drietal ouderambassadeurs om aldaar oudergroepen te ondersteunen 
en hun belangen te behartigen. 
  
Meer info: www.kleurrijkescholen.nl  
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