
“Een volledig geïntegreerde maatschappij is een illusie, maar 
we moeten wel streven naar meer gelijkheid. De segregatie 
in het onderwijs schiet veel te ver door.” Dat zegt Trudy Pas 
van het bestuur Amsterdamse Scholen Katholiek Onderwijs 
(ASKO). Zij benadrukt dat voor meer menging het gedrag 
van ‘witte’ ouders moet worden beïnvloed, te beginnen in 
het basisonderwijs. Net als in andere steden zijn het vooral 
autochtone ouders die, zoals Pas dat uitdrukt, “er als de kip-
pen bij zijn om hun kind op te geven bij de school van hun 
keuze”. Dit leidt er volgens haar toe dat witte scholen steeds 
witter worden en zwarte steeds zwarter.
Zeker in het licht van de recente spanningen in Amsterdam 
met Marokkaanse jongeren is verdergaande segregatie een 
slechte ontwikkeling. Daarbij noemt Pas de recente cijfers 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat 
veertig procent van de Marokkaanse jongeren werkloos is, 

 

Autochtone en allochtone ouders gaan samen kinderen aanmelden

Amsterdam brengt zwart en wit bij elkaar
De segregatie in het Amsterdamse 

onderwijs schiet steeds verder 

door. Tijd voor maatregelen dus, 

zo was onlangs de conclusie tijdens 
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terwijl dat percentage onder autochtone leeftijdgenoten de 
helft is. “De maatschappelijk opdracht is zó evident: we zien 
nu al dat we de rekening moeten betalen als we niets doen.” 
De hele maatschappij, inclusief de scholen, moet dit volgens 
Pas onderkennen.

Deuren openen
De gedachte die in het openbaar onderwijs soms leeft dat 
bijzondere scholen wat dit betreft niet altijd hun verant-
woordelijkheid nemen, werpt ze verre van zich. Zeker in een 
stad als Amsterdam is het volgens haar zo dat katholieke, 
protestants-christelijke en openbare scholen over het alge-
meen in gelijke mate allochtone en autochtone leerlingen 
hebben. Wel erkent ze dat de meeste conceptscholen in 
Amsterdam ‘wit’ zijn. Ook die scholen moeten volgens haar 
hun deuren voor alle leerlingen openen, zodat zij een meer 
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Amsterdam brengt zwart en wit bij elkaar
Op 21 november presenteerde de Amsterdamse 

Baliegroep in het Parool al het plan om de 

segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan. 

In januari was het plan onderwerp van een debat 

onder leiding van Felix Rottenberg. Het voorstel 

voorziet in een vast inschrijvingsmoment op de 

basisscholen, namelijk als kinderen 2,5 jaar zijn. 

Bij overinschrijving krijgen broertjes en zusjes voor-

rang, gevolgd door kinderen uit de wijk waarin 

de school staat. Daarna gaan collectieve inschrij-

vingen die bijdragen aan een gemengde school 

voor. Zo zouden witte en zwarte scholen gemengd 

kunnen worden. In de Baliegroep zitten directeur 

Auke Klapwijk van de Amstelmeerschool, docu-

mentairemaakster Sunny Bergman van de VPRO, 

wethouder Kees Diepeveen van Amsterdam-Noord, 

Kai Pattipilohy van adviesbureau Diversion en 

journalist Pieter Hilhorst van de Volkskrant. De 

laatste is de initiatiefnemer van het plan.

gemengde leerlingenpopulatie krijgen. Het ideaal is volgens 
Pas dat de populatie op school een afspiegeling is van de 
wijk. Ze zegt dat een witte school in de rijke Amsterdamse 
wijk Nieuw-Zuid wat haar betreft dan ook wit mag blijven. 
Ook dat is immers een goede afspiegeling. 
Haar collega Jan Kerkhof van het bestuur Protestants-
Christelijk en Oecumenisch Onderwijs Amsterdam (PCOOA), 
die het plan van de Baliegroep eveneens steunt, spreekt 
net als Pas de stelling tegen als zouden bijzondere scholen 
minder allochtone leerlingen opnemen dan openbare scho-
len. “Als je me ergens kwaad mee kunt maken, dan is het 
dat wel. De cijfers laten gewoon zien dat het niet waar is!”, 
roept Kerkhof recht uit zijn hart. “Ik heb het nog even 
nagekeken: wij hebben �� basisscholen en de helft daarvan 
heeft meer dan 85 procent allochtone leerlingen. Slechts 
acht van onze scholen zitten onder de vijftig procent. Ik 
weet dat er geregeld wordt gesuggereerd, ook in de Tweede 
Kamer, dat de bijzondere scholen ervoor zouden zorgen dat 
de openbare scholen zwarter worden. Misschien dat dit in 
de provincie speelt, maar echt niet in Amsterdam en de rest 
van de randstad.”

Uitzondering
Kerkhof laat weten dat hij niet alleen het plan van de 
Baliegroep steunt, maar dat hij met het beleid van zijn 
bestuur ook min of meer naadloos aansluit bij het recente 
initiatiefwetsvoorstel voor acceptatieplicht met behoud 
van grondwetsartikel ��. Dit voorstel, dat in december 
bekend werd, is afkomstig van de Partij van de Arbeid, D66, 
GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer. “Onze scholen 

staan open voor alle kinde-
ren en alle ouders, mits zij 
de grondslag van ons onder-
wijs respecteren. Wat ons 
betreft hoeft er dus geen 
nieuwe wet te komen. Wat 
ze in de Kamer voorstellen, 
is bij ons al praktijk.” 
Kerkhof staat ook achter de 
uitzondering die de indie-
ners van het wetsvoorstel 
willen laten gelden voor 
scholen op strengreligieuze 

basis. Als voorbeeld noemt hij een reformatorische basis-
school in Geuzenveld in Amsterdam-West. De school is hele-
maal wit, terwijl er in Geuzenveld veel allochtonen wonen. 
“Dit is een streekschool die reformatorische leerlingen 
betrekt uit de hele Haarlemmermeer. Dan moet je niet willen 
dat die school allochtone leerlingen moet accepteren om een 
afspiegeling van de wijk te worden.”

Het plan om autochtone ouders voorrang te geven bij de 
school van hun keuze als zij een allochtone ouder meene-
men, is over het algemeen goed gevallen in de Amsterdamse 
gemeentepolitiek. CDA-wethouder Hester Maij had echter 
bezwaren, zo meldt het Nederlands Dagblad. “Ouders moe-
ten op geen enkele manier worden gedwongen en ik zie 
toch dwang in deze maatregel. Dat je verplicht op zoek moet 
naar een allochtone ouder bijvoorbeeld. Ik vind dat geen 
goed idee”, aldus Maij. Trudy Pas en Jan Kerkhof kunnen 
Maij geruststellen: van dwang zal volgens hen geen sprake 
zijn. Ook benadrukken zij dat ouders vrij blijven om zelf een 
school te kiezen. “Ze blijven klant en mogen kiezen wat ze 
willen.”

Martin van den Bogaerdt

‘Onze scholen 
staan open 
voor alle 
kinderen en 
alle ouders’


