
Daaf van de Wege is directeur van 
De Vierambacht, een basisschool met
ruim 300 leerlingen in de buurt van de
Mathenesserlaan in Rotterdam-West.
Toen Van de Wege vijf jaar geleden 
directeur werd, verbaasde hij zich 
erover dat hij in de omgeving van zijn
school opmerkelijk veel witte ouders
zag die met hun kind in de auto stap-
ten op weg naar een school in een 
andere buurt. De Mathenesserlaan
staat bekend als een gouden randje,
niet ver van probleemwijken met veel

Over Onderwijs10

Gemengde scholen in Rotterdam:

Initiatief van ouders of
dubbele wachtlijsten?
Rotterdam staat midden in de schijnwerpers als het gaat om de 
menging van wit en zwart. Dit is zeker het geval sinds CDA-wethouder
Leonard Geluk, die onderwijs en integratie in zijn portefeuille heeft, 
in november vorig jaar zijn plan lanceerde om gescheiden wachtlijsten
te hanteren voor basisscholen in gemengde wijken. Geluk baseert
zijn plan op de praktijk van Openbare Scholengemeenschap De Pijler,
die al jaren tot volle tevredenheid met gescheiden wachtlijsten 
werkt. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om de segregatie 
in het onderwijs tegen te gaan, zo laat OBS De Vierambacht zien.
Daar namen ouders het initiatief.



drugscriminaliteit, waarvan Spangen
op enkele honderden meters het
meest berucht is. De Vierambacht 
was in de tijd dat Van de Wege aantrad
als directeur nog een school met nul
procent 1-leerlingen. Inmiddels is de
situatie heel anders. De directeur laat
zien wat de afgelopen jaren aan publi-

citeit hebben opgeleverd. In de direc-
tiekamer hangt een prikbord vol met
krantenartikelen. En het ontbreekt de
school nog steeds niet aan aandacht. 
Wethouder Geluk kwam onlangs per-
soonlijk langs om het startschot te
geven voor de vijfde gemengde kleuter-
groep van De Vierambacht.

Doorbraak
Van de Wege legt uit dat hoe het begon:
‘Een groep witte ouders uit de buurt
zorgde in mei 2001 voor een door-
braak. Zij besloten met zijn allen om
hun kinderen op De Vierambacht te

doen. Ze namen het initiatief toen
hun kinderen nog op het kinderdag-
verblijf zaten. Het zijn geen doorsnee
witte ouders. Er wonen hier vooral
hoger opgeleiden, met hbo of univer-
siteit. Er zitten veel kunstenaars tus-
sen, architecten ook. Het is een mooie
plek in de stad met mooie panden. 

En we hebben ook een prachtig pand.
Dat weten deze mensen te waarderen.
Ik zie ze als voorlopers, net zoals je in
het begin van de vorige eeuw zag dat
huisartsen zich ook gingen vestigen 
in de stadswijken. 
De keuze die de ouders maakten, 
was niet alleen idealistisch, maar ook
praktisch. 
Ze wilden voor goede integratie een
gemengde school met autochtone 
én allochtone kinderen. De prak-
tische reden was dat ze bij andere
scholen tegen lange wachtlijsten aan-
liepen.’

11Over Onderwijs

Leonard Geluk
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‘Ouders wilden voor goede integratie

een gemengde school met autochtone

én allochtone kinderen’

De 35-jarige Leonard Geluk (CDA) is sinds 

augustus 2004 wethouder in Rotterdam. 

Hij is de opvolger van zijn partijgenoot Sjaak van

der Tak, die vorig jaar burgemeester is geworden

van de fusiegemeente Westland. 

Voordat Geluk wethouder van Onderwijs en 

Integratie werd, was hij onder meer mede-

eigenaar van een adviesbureau voor onderwijs-

vernieuwing. 

Zijn politieke carrière begon in 1986 toen hij in

de tijd van Ruud Lubbers lid werd van het CDA.

Eerst zat Geluk in de deelraad van Rotterdam-

Delfshaven. Via Van der Tak kwam hij in 1998 in

de Rotterdamse gemeenteraad, waar hij vanaf

2002 fractievoorzitter was. 

Afgelopen november lanceerde hij als wethouder

het plan om komend schooljaar in Rotterdam

dubbele wachtlijsten voor allochtone en autoch-

tone leerlingen te hanteren. 

De dubbele wachtlijsten zullen alleen van toe-

passing zijn voor scholen waarvan de leerlingen-

populatie niet overeenkomt met de samenstel-

ling van de wijk waarin ze staan. 

De kans is aanwezig dat zijn voornemen sneuvelt

op artikel 1 van de Grondwet, dat elke vorm 

discriminatie verbiedt. Hoewel Geluk zegt dat

zijn beleid niet in de eerste plaats is gebaseerd 

op onderwijsachterstanden en niet op etniciteit,

zeggen critici dat dit in feite wel degelijk het 

geval is. 



Fifty-fifty
Inmiddels heeft De Vierambacht in de
onderbouw een mengingspercentage
van fifty-fifty. De samenstelling van de
bovenbouw weerspiegelt nog de tijd
waarin de school zwart was. 
In de komende jaren zal de school 
dus volledig gemengd worden. 
Van de Wege realiseert zich dat de
wens om een gemengde school te 
creëren, waarschijnlijk niet leeft onder
alle witte ouders. 
‘Je zult het in een Vinex-wijk mis-
schien niet zo snel tegenkomen. Met
andere woorden: je hebt ouders nodig
die het samen aandurven. Andere
voorwaarden zijn natuurlijk een goed
onderwijsaanbod en een gemotiveerd

team. Zonder dat, lukt het niet!’ 
Met gescheiden wachtlijsten wil Van
de Wege liever niet werken. 
‘Ik kan en wil geen allochtone ouders
weigeren. We moeten ons niet blind-
staren op die witte koppies. Gelukkig
is een wachtlijst in de huidige situatie
niet nodig. Als het toch zover komt,
dan zou ik met het bestuur moeten
overleggen hoe we dat aanpakken.
Het liefst zou ik dan, denk ik, een
samenwerkingsverband aangaan met
een andere school hier in de buurt.
Maar dat is allemaal speculeren.’ 

Kop van Zuid
Een heel ander verhaal heeft Harry
Reitsma, directeur van OBS De Pijler.

De school staat aan de andere kant
van de Nieuwe Maas, midden in de
hypermoderne nieuwbouwwijk Kop
van Zuid. Dit is het nieuwe ‘down
town Rotterdam’, bekend van de 
Erasmusbrug, Hotel New York en het
Nieuwe Luxor-theater. Een gebied
waar de hoogopgeleide stadsmens
zich graag vestigt. 

De school begon in 1994 in een aantal
portocabins op een braakliggend stuk
land, op een paar honderd meter van
de huidige locatie in de buurt van het
woongebouw De Peperklip. 
De school heeft meer dan drie jaar op
die winderige locatie gezeten.
‘Maar de toekomstige bewoners van
de Kop van Zuid meldden zich toen al
bij ons, omdat ze wisten dat we zou-
den verhuizen’, zegt Reitsma. 
‘Een school is net een bedrijf, met de
economische wetten van vraag en
aanbod. In het begin hadden we 
70 procent allochtone en 30 procent
autochtone leerlingen. Nu is die ver-
houding 60-40. Dat vinden wij een
prettige sociale mix om mee te wer-
ken. Dat willen we dus zo houden.’
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Wachtlijsten
Reitsma vervolgt: ‘Om de school niet
verder te laten verwitten, besloten we
te sturen op instroom. Uiteraard in
nauw overleg met de ouders. We zijn

daar heel open over geweest – en zijn
dat nog steeds. Nu werken we al een
hele tijd met twee wachtlijsten, en we
zijn daar heel tevreden over. Ook de
ouders, want er is nog nooit iemand

geweest die het heeft aangevochten.
We hebben de gok gewaagd, en er is
nooit een wanklank geweest. Ik krijg
van de media altijd de vraag of we niet
discrimineren. Ik zeg dan altijd dat
het positieve discriminatie is, net als
bij vacatures waarbij wordt vermeld
dat bij gelijke geschiktheid de voor-
keur uitgaat naar een vrouw, een al-
lochtoon of een gehandicapte. Dat
hebben we als maatschappij ook altijd
geaccepteerd. Wij hebben als school
tot doel om integratie te bewerkstel-
ligen. Dat willen wij écht. De discussie
over artikel 1 van de Grondwet is 
onzuiver, vind ik. Je kunt zeggen dat
discriminatie in principe niet mag,
maar wel als het een goed doel dient.’

Draagvlak en publiciteit 
‘Wethouder Geluk vindt het helemaal
fantastisch’, zegt Reitsma. ‘Geluk heeft
de dubbele wachtlijsten geadopteerd.
Niet dat hij dat ons heeft gevraagd,
hoor! Maar het is natuurlijk prettig dat
je weet dat jouw beleid politiek draag-
vlak heeft. Toen Geluk ermee naar
buiten kwam, leverde dat erg veel pu-
bliciteit op. We hebben laatst een hele
week het Filiaal van het Radio 1-Jour-
naal op bezoek gehad. Inmiddels ben
ik dat nu wel een beetje zat allemaal!’
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Martin van den Bogaerdt

Commissie tikt Tiel op de vingers
Terwijl de Rotterdam onderwijswethouder 

Leonard Geluk werkt aan dubbele wachtlijsten

voor autochtone en allochtone leerlingen, 

krijgt de gemeente Tiel op dit gebied een tik op

de vingers van de Commissie Gelijke Behande-

ling (CGB). 

Die oordeelt dat drie Tielse schoolbesturen zich

met hun spreidingsbeleid schuldig maken aan

discriminatie op grond van ras. De CGB wijst

erop dat de Tielse besturen het toestaan om 

zogenoemde 1.9-leerlingen eventueel door te

verwijzen in het geval een school te veel van deze

leerlingen krijgt. Omdat onder 1.9-leerlingen

over het algemeen allochtone kinderen worden

verstaan, betekent dit in feite dat de besturen

discrimineren op grond van ras en dus de 

Algemene Wet Gelijke Behandeling overtreden,

zo staat in de toelichting van de commissie. 

Als de Tielse besturen niet alleen naar de alloch-

tone achtergrond van de leerlingen, maar ook

zouden kijken naar het opleidingsniveau van

hun ouders en eventuele onderwijsachter-

standen, zou sprake kunnen zijn van indirect

onderscheid op grond van ras. 

Dat zou het Tielse beleid wél kunnen recht-

vaardigen. Op de website www.cgb.nl staat 

een uitgebreide toelichting op deze zaak.




