
LEARNING APART TOGETHER 

Interactie tussen gemeenten, scholen en ouderinitiatieven 

bij het bevorderen van integratie in het basisonderwijs 

 

Overal lezen en horen we dat gemeenten scholen en ouders moeten betrekken bij het bevorderen van integratie in het basisonderwijs. 

Maar hoe moet dat dan? En gebeurt dat in de praktijk? Nienke Wind onderzocht de interactie tussen gemeenten, scholen en 

ouderinitiatieven bij het bevorderen van integratie in het basisonderwijs. In welke mate werken deze partijen samen om allochtone en 

autochtone kinderen en kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders samen naar school te laten gaan en in welke mate zouden zij dat 

volgens henzelf moeten doen? In dit artikel worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd. 

 

Mengingsbeleid 

In de landelijke en de lokale politiek probeert men de ontstane segregatie in het basisonderwijs – het bestaan van zogenoemde witte 

en zwarte scholen – al jaren tegen te gaan met behulp van mengingsbeleid, dat erop gericht is allochtone en autochtone kinderen en 

kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders gemengd naar school te laten gaan. Dit beleid is gebaseerd op de aan de 

verzorgingsstaat toegedichte rol bij het verbinden en 

het verheffen van mensen. Bij verbinden gaat het om 

het bereiken van sociale cohesie, van onderling 

contact tussen bevolkingsgroepen. Bij verheffen gaat 

het om het bereiken van sociale mobiliteit, het 

verschijnsel dat mensen hun sociale klasse kunnen 

ontstijgen met behulp van contacten met mensen uit 

andere, hogere sociale klassen. 

 

Interactief beleid 

Het blijft echter de vraag hoe afdwingbaar gemengd 

basisonderwijs is, omdat ouders vanuit de in de 

Grondwet vastgelegde vrijheid van onderwijs vrij zijn 

in de keuze voor een school voor hun kinderen. Het 

ministerie van Onderwijs richt zich daarom op het 

betrekken van ouders bij de beleidsvorming, en dan 

met name de hogeropgeleide en meer welvarende autochtone ouders die zich – door hun eigen kinderen groepsgewijs op zwarte 

scholen aan te melden – bereid tonen een steentje bij te dragen aan het beleid. De staatssecretaris richt haar pijlen daarmee op 

interactief beleid, dat moet bijdragen aan het bereiken van betere integratie in het basisonderwijs. 

 

In de praktijk 

Maar leidt interactief mengingsbeleid wel tot betere integratie in het basisonderwijs? Omdat de voorkeur voor interactieve vormen van 

beleidsontwikkeling van zowel beleidsmakers als wetenschappers vooral gebaseerd lijkt te zijn op veronderstellingen die (nog) niet 

getoetst zijn aan de empirie, is het onderzoek van Nienke Wind gericht op de mate waarin interactief beleid in de praktijk bijdraagt aan 

effectief mengingsbeleid. En omdat het mengingsbeleid zelf in veel gemeenten nog te jong is om de resultaten ervan in dit kader reeds 

te gebruiken, staan de betrokken actoren daarbij centraal. Gemeenten, scholen en vooral ouderinitiatieven staan het dichtst bij de 

ouders, die met hun vrije schoolkeuze een doorslaggevende factor zijn bij het succes van het mengingsbeleid, en zouden daarom het 

best moeten kunnen beoordelen wat werkt en wat niet. Hoe schatten zij de invloed van de mate van interactie tussen de betrokken 

actoren op de effectiviteit van het mengingsbeleid in? 

 

Wens en werkelijkheid 

We richten ons daarbij op de verschillen tussen wens en werkelijkheid. De werkelijke mate van interactie dient voor de betrokken 

actoren als uitgangspunt. Zij bepalen hoe die mate van interactie van invloed is op de effectiviteit van het mengingsbeleid en 



vervolgens benoemen zij welke veranderingen daarin aangebracht zouden moeten worden om te komen tot de gewenste mate van 

interactie, ten behoeve van effectiever mengingsbeleid. Het onderzoek concentreert zich daarbij op de visie hierop van 

gemeenteambtenaren, schooldirecteuren en contactpersonen van ouderinitiatieven in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 

en Nijmegen. 

 

Stand van zaken 

In de vier onderzochte gemeenten is een duidelijke tweedeling geconstateerd in de mate waarin interactie tussen gemeenten, scholen 

en ouderinitiatieven tot nu toe plaatsvindt en heeft gevonden. In twee van de gemeenten zijn de schooldirecties en de 

ouderinitiatieven laat in het beleidsvormingsproces betrokken en is het mengingsbeleid grotendeels in onderling overleg tussen de 

gemeente en de schoolbesturen bepaald. Het mengingsbeleid op schoolniveau staat in deze gemeenten voor een groot deel los van 

het gemeentelijk beleid. De schooldirecties en ouderinitiatieven, die dat beleid vaak gezamenlijk maken, voelen zich over het algemeen 

niet voldoende ondersteund door de gemeente. Bovendien worden hun expertise en ervaringen vaak niet gemobiliseerd in de 

ontwikkeling van het gemeentebeleid en worden hun opvattingen en overwegingen daarin niet gerepresenteerd.  

 

In de andere twee gemeenten zijn de schooldirecties en de ouderinitiatieven vroeg in het beleidsvormingsproces betrokken en is het 

beleid grotendeels door alle actoren gezamenlijk bepaald. Het mengingsbeleid op schoolniveau in die gemeenten is veel meer 

geïncorporeerd in het gemeentebeleid. Schooldirecties en ouderinitiatieven voelen zich daarom meer ondersteund door de gemeente 

en merken dat hun expertise en ervaringen door de gemeente worden gemobiliseerd en dat hun opvattingen en overwegingen worden 

gerepresenteerd in het overheidsbeleid. 

 

Veel interactie 

In alle vier de gemeenten wordt een grote mate van interactie tussen gemeente, scholen en ouderinitiatieven gewenst geacht ten 

behoeve van effectiever mengingsbeleid. In de gemeenten waarin tot nu toe weinig of geen interactie plaatsvindt, acht men meer 

interactie noodzakelijk om het mengingsbeleid zowel op gemeentelijk als op schoolniveau succesvol te kunnen laten zijn. In de 

gemeenten waarin tot nu toe reeds veel interactie plaatsvindt, is men daarover tevreden omdat men merkt dat het gemeentebeleid 

daardoor optimaal wordt afgestemd op de situatie op de afzonderlijke scholen. 

 

Hoe in te vullen? 

Dat interactief beleid door de betrokken actoren gewenst wordt bij het bevorderen van integratie in het basisonderwijs, staat daarmee 

buiten kijf. We kunnen ons echter afvragen hoe dat invulling moet krijgen. Het gaat dan met name om de plaats die het beleid op 

schoolniveau moet krijgen binnen het gemeentelijk beleid. Gemeenten zouden daarbij kunnen kiezen uit drie modellen; het Inlijfmodel, 

het Loslaatmodel en het Bemoeimodel. 

 

In het Inlijfmodel worden de ouderinitiatieven geïncorporeerd in het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen. Binnen dat 

overleg krijgen zij de taak om alle ouderinitiatieven in de gemeente vanuit de gemeente te ondersteunen en te coördineren. Op die 

manier worden zij zo veel mogelijk in de beleidsvorming betrokken en kunnen zij tegelijkertijd doen waar ze goed in zijn. Het brengt 

wel met zich mee dat de ouderinitiatieven te maken kunnen krijgen met belangentegenstellingen tussen het gemeentebeleid en het 

beleid op schoolniveau. In het Loslaatmodel worden ouderinitiatieven niet geïncorporeerd in het overleg met de schoolbesturen maar 

krijgen zij wel de beschikking over een budget ten behoeve van het ondersteunen en coördineren van alle ouderinitiatieven in de 

gemeente. De gemeente geeft dan directe invloed op het succes van het mengingsbeleid op in ruil voor de mogelijkheid om optimaal 

gebruik te maken van de expertise en ervaringen van ouderinitiatieven. In het Bemoeimodel worden de ouderinitiatieven tenslotte niet 

geïncorporeerd in het gemeentebeleid maar wordt de gemeente als het ware geïncorporeerd in het beleid op schoolniveau. Door zich 

heel actief te bemoeien met de interactie tussen schooldirectie en ouderinitiatief kan de gemeente input leveren op het mengingsbeleid 

op de school. Om dat succesvol te laten verlopen, zijn binnen het ambtenarenapparaat te allen tijde de capaciteit en bereidheid 

daartoe benodigd. 

 

Voor nadere informatie over dit onderzoek, de resultaten ervan of de modellen die eruit voortvloeien, kunt u contact opnemen met 

Nienke Wind via nienke_wind@hotmail.com en 06-27159303.  


