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Afdoening motie Fahmel/Kriens om de terugloop van het
marktaandeel van het openbaar onderwijs te keren

Aan de Gemeenteraad.

In uw vergadering van 27 april 2006 hebt u de motie Fahmel/Kriens
aangenomen (raadsstuk 2006-413), waarin u ons opdraagt 'onderzoek te
doen naar de oorzaak van het feit dat het openbaar onderwijs klaarblijkelijk
niet in staat is om ouders van schoolgaande kinderen te bewegen voor het
openbaar onderwijs te kiezen'. Het onderzoek moet aanbevelingen
opleveren zodat het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam maatregelen
kan nemen om de teruggang van het Openbaar Onderwijs te keren in
groei. Dit onderzoek hebben wij laten uitvoeren door het SCO-
Kohnstamminstituut van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is
als bijlage bij dit voorstel gevoegd ten behoeve van de bespreking in uw
commissie JOC.

In de motie constateert u dat het marktaandeel van het openbaar onderwijs
in Rotterdam terugloopt, waarbij u tevens een verwijzing maakt naar één
van de mogelijke veroorzakers hiervan namelijk de aantrekkingskracht van
islamitische scholen. Voorafgaande aan het onderzoek hebben wij reeds
aangegeven dat het teruglopende marktaandeel van het openbaar
onderwijs niet specifiek is voor de gemeente Rotterdam. Dit is een trend die
zich al langer in geheel Nederland voordoet. Aan het onderzoeksinstituut
hebben wij gevraagd de landelijke ontwikkelingen te betrekken en een
analyse te maken voor zowel het primair als het voortgezet openbaar
onderwijs in Rotterdam.
In februari van dit jaar heeft de toenmalige Gemeenteraad op ons voorstel
een principebesluit genomen tot verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs per 1 januari 2008. Over de toekomstige verhouding tussen de
gemeente en het openbaar onderwijs hebben wij kaderstellende uitspraken
gedaan in het Uitvoeringsplan verzelfstandiging BOOR/dOO. Bij het eerste
ijkmoment naar aanleiding van het principebesluit dat wij u heden separaat
aanbieden, wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het
leerlingaantal in het businessplan 2007 - 2011. De bekostiging van het
onderwijs door het Rijk is afhankelijk van het leerlingaantal. Voor het
financiële risico bij de verzelfstandiging -waaronderde ontwikkeling van
het leerlingaantal - wordt voorgesteld een weerstandsvermogen op te
bouwen.Met betrekking tot de aanbevelingen uit het onderzoek is de
zogenaamde 'educational governance' relevant. Daarop wordt eveneens bij
het eerste ijkmoment ingegaan. Vermeld wordt dat na de verzelfstandiging
tussen gemeente en het openbaar onderwijs sprake zal zijn van een
nevengeschikte verhouding daar waar momenteel de gemeente formeel
bovengeschikt is. De toekomstige Stichting Openbaar Onderwijs zal als
onderdeel van haar statuten, verankerd in de doelomschrijving, mede het
lokale onderwijsbeleid als richtsnoer voor haar handelen meekrijgen. Dat
maakt het gemeentelijke onderwijsbeleid uitdrukkelijk mede onderdeel van
het kader van verantwoording en toetsing na de verzelfstandiging van het
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openbaar onderwijs. Via educational governance ontstaat 'horizontale'
verantwoording door het openbaar onderwijs aan de gemeente. Bij de
motie heeft u overwogen dat het openbaar onderwijs van groot belang is
voor de integratie van verschillende bevolkingsgroepen in Rotterdam, dit
onderschrijven wij. Dit geldt overigens niet alleen voor het openbaar
onderwijs, maar voor alle soorten onderwijs, onafhankelijk van achtergrond
en religie in deze gemeente.

Met de educational governance wordt een borging bewerkstelligd op onder
andere de terreinen van kwaliteit en toegankelijkheid, die een belangrijke
grondslag vormen in het bestaansrecht van het openbaar onderwijs in
Rotterdam. Als zodanig is integratie niet specifiek in de vraagstelling voor
het onderzoek betrokken. De bestuurscommissie BOOR/dOO is nog bezig
om een voorstel voor te bereiden, wij zullen dit voorstel alvorens aan u voor
te leggen beoordelen op de bevordering van integratie. De educational
governance is een onderwerp dat wij voor het tweede ijkmoment van uw
Raad verder uitwerken. Hierbij zal rekening worden gehouden met de
aanbevelingen van het SCO-Kohnstamminstituut.

Mede naar aanleiding van de bespreking met uw Raad zal het BOOR/dOO
een nieuw strategisch beleidsplan voor het openbaar onderwijs opstellen
dat met het oog op de verzelfstandiging in de tweede helft van 2007 zal
verschijnen.

Bijgevoegd (ten behoeve van de leden van de commissie JOG) treft u het
onderzoeksrapport Veranderingen in marktaandeel Openbaar Onderwijs in
Rotterdam, van het SCO-Kohnstamm Instituut van oktober 2006, aan.

Voorstel
Samenvattend stellen wij u voor:

kennis te nemen van het onderzoek naar Veranderingen in
marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam, en te constateren
dat met de conclusies en aanbevelingen rekening wordt gehouden
bij de voorbereiding van de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs; en
te besluiten de motie Fahmel/Kriens, door vaststelling van
Bijgevoegd ontwerpbesluit, als afgedaan te beschouwen.

Burgemeester en Wethouders van Rgtterda^n,

De Êüiraemeester,

Behandelend ambtenaar; A. Florissen
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Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december
2006, BOOR/dOO 06.66403.5;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 30 van
het Reglement van Orde;

Besluit:

de motie Fahmel/Kriens van 27 april 2006, (nummer 2006 - 413) om
terugloop van het marktaandeel van het openbaar onderwijs te keren, als
afgedaan te beschouwen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Griffier, De Voorzitter,

pagina 3



SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT

Veranderingen in marktaandeel Openbaar Onderwijs in
Rotterdam

Ineke van der Veen
Charles Felix

SCO-Kohnstainm Instituut

Oktober 2006

Conceptrapportage

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM



Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Achtergrond 3
3 Onderzoeksactiviteiten 5
4 Resultaten onderzoeksdeel l: analyse van leerlingentellingen 7

4.1 Analyse van leerlingentellingen regulier basisonderwijs 7
4.2 Analyse van leerlingentellingen speciaal basisonderwijs 15
4.3 Analyse van leerlingentellingen voortgezet onderwijs 16
4.4 Samenvatting 26

5 Resultaten onderzoeksdeel 2: telefonische interviews 27
5.1 Selectie van scholen 27
5.2 Samenvatting uitkomsten telefonische interviews basisonderwijs 30
5.3 Samenvatting uitkomsten telefonische interviews voortgezet onderwijs 31

6 Resultaten onderzoeksdeel 3: aanvullende literatuur, conclusies en
aanbevelingen 32

Literatuur 45
Bijlage l Ontwikkeling in leerlingenaantallen t/m 2006 van alle scholen die onder

het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vallen 47
Bijlage 2 Uitkomsten telefonische interviews basisonderwijs 51
Bijlage 3 Uitkomsten telefonische interviews voortgezet onderwijs 62



l Inleiding

In de vergadering van de gemeenteraad in Rotterdam van 27 april 2006 is de motie
Fahmel/Kriens aangenomen, waarin het College van B&W wordt verzocht onderzoek
te doen naar het teruglopend marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam.
Als mogelijke veroorzaker hiervan wordt gewezen op de aantrekkingskracht van
islamitische scholen. Het SCO-Kohnstamm Instituut is gevraagd om een onderzoek uit
te voeren naar de omvang van de afname van het marktaandeel, de verhouding tot
landelijke cijfers en naar de oorzaken van het fenomeen in (met name) het regulier
basis- en voortgezet onderwijs. In dit onderzoek moet aandacht zijn voor specifieke
groepen die mogelijk minder voor het openbaar onderwijs kiezen. Ten slotte is
gevraagd naar aanbevelingen over maatregelen die het Bestuur Openbaar Onderwijs
Rotterdam zou kunnen nemen om het teruglopende marktaandeel tegen te gaan voor
zowel p r imai r als voortgezet onderwijs. Het ligt in de bedoeling de uitkomsten op te
nemen in het op te stellen nieuw strategisch beleidsplan voor het openbaar onderwijs.

2 Achtergrond

Vanuit diverse kringen zijn geluiden te horen dat de leerlingenaantallen in het
openbaar onderwijs in de afgelopen jaren zijn afgenomen (Van lersel, 2005, Het
Onderwijsblad, maart 2005). Cijfers over het marktaandeel van het openbaar onderwijs
zijn al langer beschikbaar, interessant is het om verder terug te kijken in de tijd (CBS
Onderwijsstatistieken diverse jaren). In het primair onderwijs ging in 1970 27% van de
leerlingen naar het openbaar onderwijs, in 1980 was dit toegenomen tot 32% en tot en
met 2002 bleef dit aandeel gelijk. Pas sinds 2001 lijkt er sprake van een lichte afname:
in 2003 is het marktaandeel afgenomen tot 31%. Het voortgezet onderwijs laat een wat
andere ontwikkeling zien: in de jaren '70, '80 was het marktaandeel stabiel 22%, in
2000 was het aandeel toegenomen tot 25%, waarna het licht toenam tot 26% in 2003.
De relatieve stabiliteit van het marktaandeel van het openbaar onderwijs in de
afgelopen decennia komt niet overeen met de toenemende ontkerkelijking in die
periode: confessionele scholen zijn relatief populair gebleven. Hiervoor zijn diverse
oorzaken aan te wijzen. Eén daarvan is de afzwakking van hel levensbeschouwelijke
karakter van confessionele scholen, waardoor zij ook aantrekkelijk bleven voor ouders
die niet gelovig zijn (SCP 1998). Tevens speelt beeldvorming een rol. Zo wordt
verondersteld en is ook uit onderzoek gebleken dat in het openbaar onderwijs soms
minder goede leerresultaten worden behaald dan in het bijzonder onderwijs (Dronkers
£ Robert, 2003; Onderwijsinspectie, 2006). Hoewel dit uiteraard lang niet voor alle
openbare scholen geldt, kan negatieve beeldvorming in de media er bij ouders toe
leiden dat zij minder snel geneigd zijn om voor het openbaar onderwijs te kiezen.
Resultaten van een bij het SCO-Kohnstamm instituut uitgevoerd onderzoek naar de
posilie van het openbaar onderwijs in Nederland wezen erop dat de samenstelling van
het Iccrlingcnpubliek leidde tot een negatiever imago van het openbaar onderwijs
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vergeleken met het bijzonder onderwijs (Felix e.a., 2002). Gevonden werd dat de
algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs remmend kan werken, omdat
daardoor het beeld ontstaat dat alle soorten kinderen welkom zijn. Voor ouders die een
selectiever publiek prefereren ('ons soort mensen') kan dat een drempel betekenen en
een reden zijn om voor het bijzonder onderwijs te kiezen. In streken waar het openbaar
onderwijs een wat exclusiever karakter heeft (bijvoorbeeld in het katholieke zuiden)
werd deze drempel niet geconstateerd. Een andere oorzaak voor de relatief hoge
populariteit van confessionele scholen is dat de richting van deze scholen voor veel
ouders een bredere betekenis heeft dan alleen het levensbeschouwelijke aspect: in de
ogen van ouders hebben confessionele scholen andere eigenschappen op het gebied
van orde., discipline, normen en waarden dan openbare scholen (Van Kessel & Kral,
1992;Felixe.a.,2002).

Een afname van het marktaandeel van het openbaar onderwijs in de afgelopen
paar jaren kan te maken hebben met veranderingen met betrekking tot de drie
genoemde factoren. Centraal hierbij staan de voorkeuren van ouders. In een SCP-
rapport over de visie van ouders op opvoeding en onderwijs geven Herweijer &
Vogels (2004) aan dat ouders bij de keuze van een basisschool de kwaliteit van het
onderwijs in principe het belangrijkst vinden en dat zij levensbeschouwelijke
overwegingen, de bereikbaarheid en ook de aanwezigheid van naschoolse opvang in
principe minder belangrijk vinden. Zij merken daarbij op dat bij de uiteindelijke keuze
de sfeer en de bereikbaarheid van een school vaak de doorslag geeft. Tn een landelijk
bij het SCO-Kohnstamm Instituut uitgevoerd onderzoek naar schoolkeuzemotieven
van ouders in een multi-etnische samenleving bleek voor autochtone ouders
'overeenstemming tussen school en thuis' het belangrijkste schoolkeuzemotief te zijn
en voor allochtone ouders of de school voldoende niveau heeft en aandacht heeft voor
leerlingen met achterstand en niet-Nederlands sprekende kinderen (Karsten e.a., 2002).
Met name de motieven van autochtone ouders wijzen op een voorkeur voor 'witte1

scholen en dus op het verschijnsel van 'witte' vlucht.
Ook de mate waarin het scholenacwbod tegemoetkomt aan de wensen van

ouders ten aanzien van de richting speelt een rol. Zo overtreft de vraag naar islamitisch
onderwijs het aanbod. Nico van Kessel meldde in Trouw van 20 maart dit jaar over
nog niet verschenen onderzoek dat hoewel islamitische scholen in Nederland nu niet
voldoende leerlingen trekken, er wel grote behoefte aan deze scholen is, maar dat deze
vaak op de verkeerde plek staan. Herweijer & Vogels (2004) geven aan dat voor
Turkse ouders de overweging dat 'de school rekening houdt met ons geloof de op een
na belangrijkste overweging bij de schoolkeuze is en dat dit voor Marokkaanse ouders
de belangrijkste overweging is. Zij geven daarnaast aan dat maar een derde van de
Turkse en Marokkaanse ouders islamitisch onderwijs prefereert. Ook hiermee rekening
houdend overtreft de vraag naar islamitisch onderwijs het aanbod. Binnen het openbaar
onderwijs zijn allochtone leerlingen gemiddeld oververtegenwoordigd. De komst van
islamitische scholen zal daarom in sterkere mate zorgen voor een afname van
leerlingen in het openbaar onderwijs. Relevant daarbij is dat hoewel allochtone
leerlingen gemiddeld oververtegenwoordigd zijn in het openbaar onderwijs en zij



gemiddeld ondervertegenwoordigd zijn in het bijzonder onderwijs (met name binnen
scholen van een protestants-christelijke signatuur) er grote variatie bestaat tussen
scholen en regio's (Karsten e.a., 2002). Binnen elke denominatie komen witte en
zwarte scholen voor, soms zelfs binnen één wijk.

Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij veranderingen in
leerlingenaantallen van scholen. Door veranderingen in de bevolkingssamenstelling
binnen buurten waarin de school staat door bijvoorbeeld nieuwbouw of vergrijzing,
kunnen leerlingenaantallen op scholen sterk veranderen. Vooral binnen het
basisonderwijs gaan de meeste leerlingen in hun buurt naar school (Karsten e.a.,
2002;Van der Veen, 2004). Zo zal sluiting van asielzoekerscentra door een strenger
asiel- en toelatingsbeleid voor naastliggende scholen voor een grote afname kunnen
zorgen van hun leerlingenaantal. Dit type oorzaken van verandering in
leerlingenaantallen heeft echter minder direct te maken met het verkiezen van
bijzonder boven openbaar onderwijs door ouders. Bij andere factoren die van invloed
kunnen zijn op het marktaandeel van het openbaar onderwijs kan ook worden gedacht
aan bestuurlijke en financiële invloeden. Felix e.a. (2002) concluderen echter dat deze
nagenoeg geen effect hebben gehad op de marktpositie van het openbaar onderwijs.

3 Onderzoeksactiviteiten

Om meer zicht te krijgen op de verandering in het marktaandeel van het openbaar
onderwijs in Rotterdam in de afgelopen jaren en de reden daarvan, is een onderzoek
uitgevoerd dat bestaat uit drie stappen.

In de eerste stap is op basis van telgegevens van het CFT en onderwijsstatistieken van
het CBS apart voor het primair en voortgezet onderwijs de ontwikkeling in de
verdeling van leerlingen naar denominatie in de afgelopen vier schooljaren1

onderzocht. De telgegevens betreffen het aantal leerlingen op de scholen op de
teldatum l oktober van het betreffende j aar.
In bijlage l zijn de leerlingenaantallen van alle scholen weergegeven die onder het
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vallen. Daarin zijn ook de gegevens van het
huidige schooljaar opgenomen, deze gegevens kwamen in de eindfase van dit
onderzoek beschikbaar. De aantallen in de bijlage betreffen ook scholen die in dit
onderzoek geen onderwerp van onderzoek waren: vestigingen buiten de gemeente
Rotterdam en scholen in het overig speciaal onderwijs. Dit onderzoek richt zich met
name op het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor het speciaal basisonderwijs
worden wel enkele gegevens gepresenteerd, maar geen aanbevelingen geformuleerd.
Bij de analyse van de gegevens van de afgelopen vier schooljaren hebben we
Rotterdam met het gemiddelde voor Nederland vergeleken, met de andere (drie) grote
steden en met de grotere steden. Belangrijk hierbij is om op te merken dat het bij de
indeling naar regio gaat om waar de leerlingen naar school gaan. Hebben we het
bijvoorbeeld over Rotterdam, dan gaat het om leerlingen die in Rotterdam naar school

1 Dit zijn gegevens over de schooljaren 21)02/2003 t/m 2005/2006.



gaan, ongeacht waar zij wonen. Deze aantallen bevatten dus bijvoorbeeld ook
leerlingen die niet in Rotterdam wonen, maar wel in Rotterdam naar school gaan.
Met de analyse waarin we Rotterdam met andere regio's vergelijken, hebben we
bijvoorbeeld laten zien in hoeverre de Rotterdamse situatie aiwijkt van die in
vergelijkbare steden en in geheel Nederland.
Ook is met de analyse van telgegevens van de afgelopen vier schooljaren nagegaan in
hoeverre een verandering in het marktaandeel van hel openbaar onderwijs in
Rotterdam samengaat met een verandering in het marktaandeel van islamitische
scholen.
Binnen het voortgezet onderwijs is onderscheid gemaakt naar schooltype. Daarnaast is

T

hierbij voor het primair onderwijs onderscheid gemaakt naar leerhnggewicht en voor
het voortgezet onderwijs naar cumi-leerlingen3 . Daarmee is nagegaan in hoeverre er
specifieke groepen zijn die mogelijk minder voor het openbaar onderwijs kiezen.
Daarnaast hebben we de scholen ingedeeld naar hun aandeel
gewichtenleerlingen/cumi-Ieerlingen. Hiermee kunnen we laten zien of openbare
scholen met een verschillend leerlingenpubliek ook verschillen in de mate waarin hun
marktaandeel zich ontwikkelt. Zo zijn we nagegaan in hoeverre het met name 'zwarte'
openbare scholen zijn die marktaandeel verliezen. Om te kunnen zien of leerlingen
eventueel wegtrekken naar gebieden net buiten Rotterdam, zijn deze ook meegenomen
in de vergelijking.

In de tweede stap zijn telefonische interviews gehouden met directies van een aantal
openbare Rotterdamse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daarvoor
zijn eerst ontwikkelingen in leerlingenaantallen per Rotterdamse school geanalyseerd
(hierbij is rekening gehouden met fusies). Dit is gedaan voor alle Rotterdamse scholen,
waarbij we voor zover mogelijk een vergelijking hebben gemaakt tussen scholen naar
denominatie. Er zijn drie typen scholen onderscheiden: scholen mei een afname, een
toename en met een stabiel leerlingenaantal (rekening houdend met ontwikkelingen in
het totale aantal leerlingen in Rotterdam). Voor het basisonderwijs zijn per type twee
interviews met openbare scholen gehouden (6 interviews) voor het voortgezet
onderwijs één interview per type (3 interviews)4. We hebben hier ook recente
inspectierapporten van de negen scholen bij betrokken, omdat die al gegevens bevatten
over de context van de school.
De resultaten van deze stap leveren een meer gedetailleerd beeld op van veranderingen
in leerlingenaantallen binnen specifieke openbare scholen; of veranderingen in
leerlingenaantallen zich in gelijke mate voordoen op de verschillende Rolterdamse
openbare scholen en wat mogelijke oorzaken daarvan zijn. Ook het aandeel

* Er wordt onderscheid gemaakt naar:
1.25 leerlingen (autochtone leerlingen van ouders mei een laag opleidingsniveau)
l .90 leerlingen (allochtone leerlingen met ouders met een laag oplcidings- en beroepsniveau) en
l .0 leerlingen (leerlingen met ouders die niet allebei een laag opleidingsniveau hebben).

" Een cumi-leer l ing is een l e e r l i ng die tol een culturele minderheid behoort, dit is divers gedefinieerd.
4 Aangezien er duidel i jk meer basisscholen zijn dan scholen voor voortgezet onderwijs, hebben we ervoor gekozen

een hoger aantal directies van basisscholen te interviewen.
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gewichtenleerlingen/cumi-leerlingen is hierbij onderzocht. Daannee kunnen we laten
zien of 'witte' of 'zwarte' vlucht mogelijk een rol speelt en in hoeverre mogelijk het
strenger geworden asiel- en toelatingsbeleid een rol speelt en mogelijk heeft geleid tot
een afname van leerlingen van asielzoekers op de Rotterdamse scholen.

In de derde stap is een verkenning uitgevoerd van de meest recente Nederlandse
literatuur over ouders en schoolkeuze. Hierin zijn tevens behoeftenpeilingen onder
ouders betrokken, zoals de jaarlijkse Onderwijsmeter (meest recent: Van Oord e.a.,
2005). Gezocht is naar mogelijke verklaringen voorde uitkomsten in stap l en 2.
Mogelijk zijn er veranderingen die zich in de afgelopen jaren in versterkte mate
hebben voorgedaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn in: de afzwakking van het
levensbeschouwelijke karakter van confessionele scholen en de verwachting van
ouders dat daar meer aandacht is voor orde en normen en waarden, negatievere
beeldvorming over het openbaar onderwijs dan over het bijzonder onderwijs bij
ouders, demografische ontwikkelingen en de bereikbaarheid en beschikbaarheid van
scholen. De rapportage van deze derde slap bevat naast de uitkomsten van het
literatuuronderzoek conclusies op basis van onderzoeksdelen l en 2 en aanbevelingen
op grond van alle onderzoeksdelen.

4 Resultaten onderzoeksdeel 1: analyse van leerlingentellingen

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het eerste onderzoeksdeel waarin het
marktaandeel van het Rotterdamse openbaar onderwijs nader wordt onderzocht op
basis van gegevens over leerlingenaantallen op scholen op l oktober van het
betreffende jaar (telgegevens CFT). De gegevens voor het basis- en voortgezet
onderwijs worden apart besproken.

4.1 Analyse van leerlingentellingen regulier basisonderwijs

Marktaandeel openbaar onderwijs

Figuur l laat de ontwikkeling van het marktaandeel van het openbaar onderwijs zien
van 2002 t/m 2005. Het marktaandeel is gedefinieerd als het percentage van de
leerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaal. In de figuur wordt dit getoond voor
Rotterdam, de andere drie grootste steden Utrecht., Amsterdam en Den Haag (G3), de
overige grote steden (G27), overige gemeenten (overig) en Nederland (totaal).



Figuur l Marktaandeel openbaar ondenvijs van 2002-2005 (% van de
basisschoolleerlingen dat naar het openbaar ondenvijs gaat)
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In 2002 ging 31.6% van de basisschoolleerlingen in Nederland naar het openbaar
onderwijs, in 2005 was dit 30.8%. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in
Nederland nam van 2002-2005 dus af met 0.8%. Rotterdam wijkt hier niet van af: de
afname is eveneens 0.8%5. In de overige 3 grote steden nam het marktaandeel sterker
af, namelijk met 1.7%. De percentages voor de vier grote steden afzonderlijk geven we
weer in onderstaande figuur.

5 Dit getal wijkt af van het getal op basis van de gegevens in Figuur 2 (37.5-36.8=0.7%). Het percentage in 2002 is
echter 37.53 en in 2005 36.78: 37.53-36.78=0.75, afgerond 0.8. Vergelijkbare verschillen in de overige tekst hebben
eveneens met afronding te maken.
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F i'guur 2:- J Marktaandeel openbaar onderwijs van 2002-2005 in de 4 grote steden
(% van de basisschoolleerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaat)

— - — Amsterdam

— • — Rotterdam

—- -Utrecht

— •- -Den Haag

. ,

" — • -

2002

49.2

37.5

35.5

34.1

— - — •

2003

48.8

37.4

35.0

33.2

—

2004

48.6

37.1

34.6

32.6

" • *i

— - _.

2005

48.2

36.8

34.0

32.0

Het marktaandeel van bet openbaar onderwijs in Amsterdam is in alle jaren duidelijk
hoger is dan in de andere grote steden. Daar is echter ook sprake van een afname,
namelijk van l .0%. In Rotterdam is de afname (0.7%) het laagst. In Den Haag is
sprake van de sterkste afname, namelijk 2.1%. In Utrecht is de afname 1.5%.

Samenvatting:
De afname van het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam wijkt niet
af van dat in Nederland en is minder sterk dan de afname in Den Haag, Utrecht en
Amsterdam.

Veranderingen marktaandeel naar denominatie

We gaan na welke richting met name 'profiteert' van de afname van het marktaandeel
van het openbaar onderwijs. Dit laten we eerst voor Nederland zien in Tabel 1. ïn de
tabel laten we alleen richtingen zien met veranderingen van 2002-2005 van len minste
0.1%.

Tabel l Veranderingen in het marktaandeel van het openbaar ondenvijs afgezet tegen veranderingen
in andere richtingen (alleen veranderingen vanaf 0.!%)

MOpèhbaar^^te1-". . .
Protcslanls-christelijk
Rooms-katholiek
Islamitisch
Sameiiw. PC en RK

2002
31.6 „;
24.1
33.6

0.5
0.6

2003
^VVS^'i , n

.JX-fi'3 1 .0;V.

24.2
33.7

0.5
0.6

2004

3 1 . 1 o
24.3
33.7

0.5
0.6

2005
iSSsas

24.4
33.8

0.6
0.7

2002-2005
• ,':----<).8.

+0.3
+0.2
+0.1
+0.1



Alleen voor het openbaar onderwijs is er sprake van een afname van het marktaandeel.
Tn Nederland is met name het marktaandeel van het protestants-christelijk onderwijs
toegenomen, daarnaast dat van het rooms-katholieke onderwijs. Verder gingen er
relatief meer leerlingen naar islamitische en oecumenische scholen.

In Tabel 2 tonen we de gegevens voor Rotterdam. Opnieuw laten we alleen richtingen
zien met veranderingen in het marktaandeel van 2002-2005 van tenminste 0.1%.

Tabel 2 Veranderingen in het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam afgezet tegen
veranderingen in andere richtingen (alleen veranderingen vanaf 0.1%)

Upenbaar.- ~-= -• !->^H^>'>>>^-r.vi--*.<" v'^v^ïc
Algemeen bijzonder
Islamitisch
Rooms-katholiek
Evangelische broedergem.schap
Gereformeerd vrijgemaakt
Protestants-christelijk
Reformatorisch

2002
Hï%7;5'

3.4
2.1

20.9
0.1
0.3

33.8
0.6

2003
,;,V>37S?

3.5
2.4

20.7
0.2
0.3

33.5
0.6

2004
'̂37.1

3.6
2.1

21.0
0.2
0.3

33.8
0.5

2005
36:8 :

3.7
2.3

21.1
0.2
0.4

33.7
0.5

2002-2005
• ^Y^ö's'

0.3
0.3
0.2
0.1
0.1

-0.1
-0.1

In Rotterdam nam naast het marktaandeel van het openbaar onderwijs ook dat van het
protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs af. Met name gingen er relatief
meer leerlingen naar het algemeen bijzonder, islamitisch en rooms-katholiek
onderwijs.

Tabel 3 laai de veranderingen in het marktaandeel naar denominatie zien voor de G3
(Utrecht, Den Haag en Amsterdam).

Tabel 3 Veranderingen in het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Utrecht, Den Haag en
Amsterdam, afgezet tegen veranderingen in andere, richtingen (alteen veranderingen vanaf
0.1%}

•V "*fW" "••'•-" ' • - i* -"• •
/Openbaar
Rooms-katholiek
Islamitisch
Protestanls-christelijk
Hindoeïstisch
Samenw. PC en RK
Antroposofisch
Algemeen bijzonder

2002
. ..;.- . ,41l;7,.J..

22.1
2.4

21.0
1.0
0.3
1.1
9.5

2003
41.0 ,:
22.2

2.7
21.1

1.0
0.3
1.1
9.6

2004
.. . •; u u. - »..• .. ,..! ... .

X'^vv'x40.6;.r.i; '-•

22.5
2.7

21.2
1.0
0.4
1.1
9.5

2005
40.0
22.6

2.8
21.4

1.1
0.4
1.2
9.6

2002-2005
-

-hó •
0.5
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

In de G3 zien we net als in Nederland in totaal geen afname van het marktaandeel van
andere richtingen dan het openbaar onderwijs. Met name was er een stijging van het
marktaandeel van rooms-katholiek, islamitisch en protestants-christelijk onderwijs.



Samenvatting:
In Rotterdam ging een afname van het marktaandeel van het openbaar onderwijs van
2002-2005 samen met een toename van met name het algemeen bijzonder en
islamitisch onderwijs. Dit wijkt af van de situatie in de G3 (Den Haag, Utrecht en
Amsterdam) en in Nederland. In de G3 gingen relatief meer basisschoolleerlingen naar
het rooms-katholiek, islamitisch en protestants-christelijk onderwijs. Totaal in
Nederland was er met name een toename van het marktaandeel van het protestants-
christelijk en rooms-katholiek onderwijs.

Veranderingen marktaandeel naar achtergrond leerlingenpubliek

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre er een verschil is in de mate waarin 1.0, 1.25
en 1.9 leerlingen naar het openbaar onderwijs gaan.

Figuur 4 laat het aandeel 1.0 leerlingen zien dat naar het openbaar onderwijs gaat naar
regio (Rotterdam, G3 en Nederland totaal) en jaar .

Fteuur 4 Marktaandeel openbaar onderwijs voor LO leerlingen naar jaar en regio

^n n

A^ n

40.0 -

35.0 -

^n n -,

25.0 -

G3

Rotterdam

— - Nederland

"~-J— •* "* — — • «--i--- - • ___ _-- _ „ m „mm '

2002

38.5

34.2

29.1

2003

38.0

34.1

28.9

2004

37.7

33.7

28.8

2005

37.1

33.7

28.6

In de vier grote steden gaan relatief meer 1.0 leerlingen naar het openbaar onderwijs
dan totaal in Nederland. Vergeleken met de andere grote steden is het aandeel in
Rotterdam wat lager. Van 2002-2005 nam het aandeel in de vier grote steden en ook in
heel Nederland wat af. In Rotterdam is deze afname gelijk aan die totaal in Nederland,
in de G3 is deze afname sterker.

Tn Figuur 5 wordt het aandeel l .25 leerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaat
weergegeven naar regio (Rotterdam, G3 en Nederland totaal) en jaar .
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Figuur 5 Marktaandeel openbaar onderwijs voor 1.25 leerlingen naar jaar en regio

^n n

45.0 -

40 n

35.0 -

^n n

25.0-

Rotterdam

G3

— - Nederland

— -- — .— -- — - - — -

2002

36.3

35.5

31.8

2003

37.2

34.7

31.8

2004

37.3

34.4

31.9

2005

36.5

34.4

32.0

Vergeleken met de G3 gaan in Rotterdam relatief wat meer 1.25 leerlingen naar het
openbaar onderwijs. In heel Nederland is het aandeel lager dan in de grote steden.
Voor 1.25 leerlingen is het marktaandeel openbaar onderwijs in heel Nederland met
0.2% toegenomen, dit is ook voor Rotterdam het geval, terwijl het in de G3 gemiddeld
met l. l % is afgenomen.

Li Figuur 6 staat het aandeel l .9 leerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaat naar
regio (Rotterdam, G3 en Nederland totaal) en jaar.

Figuur 6 Marktaandeel openbaar onderwijs voor 1.9 leerlingen naar jaar en regio

cjfi n

A*\ n^o.u

40 0 -

w n -

?n n

9R n -

G3

— - Nederland

Rotterdam

2002

46.3

45.9

40.1

2003

45.7

45.3

39.9

2004

45.2

44.6

39.7

2005

44.8

43.9

39.4
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Di Rotterdam gaan er relatief minder 1.9 leerlingen naar het openbaar onderwijs dan in
de andere grote steden en totaal in Nederland. Van 2002-2005 nam het marktaandeel
openbaar onderwijs in Rotterdam voor 1.9 leerlingen af met 0.7%; terwijl deze afname
voor de G3 1.5% was en totaal in Nederland 2.0%.

Bekend is dat allochtone leerlingen relatief vaker naar het openbaar onderwijs gaan
dan naar andere schooltypen. In Tabel 3 laten we zien in hoeverre er sprake is van een
over- dan wel ondervertegenwoordiging van 1.0, l ,25 en 1.9 leerlingen. Dit blijkt niet
rechtstreeks uit de figuren 3 t/m 5.
In de tabel wordt het marktaandeel openbaar onderwijs voor de onderscheiden groepen
leerlingen afgezet tegen dat voor alle leerlingen in dezelfde regio ongeacht hun
gewicht. Dit laten we zien met behulp van een index: de waarde l betekent dat er geen
onder- of oververtegenwoordiging is, een waarde hoger dan l dat er een
oververtegenwoordiging is en een waarde lager dan l een ondervertegenwoordiging.
Een waarde van 1 .11 betekent bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van 11% en
een waarde van 0.91 een ondervertegenwoordiging van 9% (1.00-0.91). Tevens laten
we dit zien voor de vier jaren, zodat we kunnen zien of de onder- dan wel
oververtegenwoordiging is afgenomen.

Tabel 4 Index over-ondervertegemvoordiging van 1.0, 1.25 en 1.9 leerlingen in het openbaar onderwijs

1.0 leerlingen
Rotterdam
G3
Nederland
1.25 leerlingen
Rotterdam
G3
Nederland
1.9 leerlingen
Rotterdam
G3
Nederland

2002

Ü.91
0.92
0.92

0.97
0.85
1.01

1.07
1.11
1.45

2003

0.91
0.93
0.92

0.99
0.85
1.02

1.07
1.11
1.45

2004

0.91
0.93
0.93

1.01
0.85
1.03

1.07
1.11
1.44

2005

0.92
0.93
0.93

0.99
0.86
1.04

1.07
1.12
1.43

In Rotterdam is de oververtegenwoordiging van 1.90 leerlingen in het openbaar
onderwijs veel minder groot dan in heel Nederland en iels lager dan in de G3. In
Rotterdam is de oververtegenwoordiging 7%, terwijl dit in de G3 in 2005 12% is en
totaal in Nederland 43%.
Er is nauwelijks een onder- of oververtegenwoordiging van 1.25 leerlingen in het
Rotterdamse openbaar onderwijs, terwijl er in de andere grote steden sprake is van een
ondervertegenwoordiging van 14%.
De ondervertegenwoordiging van l .0 leerlingen in het openbaar onderwijs verschilt
nauwelijks tussen Rotterdam, de G3 en Nederland in totaal. De
ondervertegenwoordiging is van 2002-2005 rond de 8%.
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Samenvatting;
In Rotterdam gaan relatief minder 1.90 leerlingen naar het openbaar onderwijs dan in
de andere grote steden en totaal in Nederland. Er is wel sprake van een
oververtegenwoordiging van 7% van 1.90 leerlingen in het Rotterdamse openbaar
onderwijs, maar deze is lager dan in de andere grote steden (12% in 2005) en totaal in
Nederland (43%).

Vergeleken met de G3 (Den Haag, Utrecht, Amsterdam) gaan in Rotterdam relatief
wat meer 1.25 leerlingen naar het openbaar onderwijs. Van 2002-2005 nam voor 1.25
leerlingen in Rotterdam het marktaandeel openbaar onderwijs net als totaal in
Nederland toe met 0.2%, terwijl het in de G3 gemiddeld met 1.1% afnam. Er is
nauwelijks een onder- of oververtegenwoordiging van 1.25 leerlingen in het
Rotterdamse openbaar onderwijs, terwijl er in de andere grote steden sprake is van een
ondervertegenwoordiging van 14%.

Vergeleken met de andere grote steden gaan in Rotterdam relatief wat minder 1.0
leerlingen naar het openbaar onderwijs. In Rotterdam zijn l.O leerlingen net als in de
andere grote steden ondervertegenwoordigd in het openbaar onderwijs. De mate
waarin dit het geval is (ca 8%), verschilt maar weinig met de G3 en totaal in
Nederland. Van 2002-2005 was er een afname die in Rotterdam even sterk was als
totaal in Nederland. In de andere grote steden was de afname van het aandeel 1.0
leerlingen dat naar het openbaar onderwijs gaat sterker.

Veranderingen marktaandeel naar samenstelling van het leerlingenpubliek van
de school

We hebben alle scholen in Nederland op grond van hun aandeel gewichtenleerlingen
ingedeeld in drie groepen. De eerste groep bestaat uit scholen met minder dan 50%
gewichtenleerlingen, de tweede uit scholen met meer dan 50% gewichtenleerlingen,
maar minder dan 50% 1.90 leerlingen en de derde uit scholen met meer dan de helft
1.90 leerlingen. Naar de tweede groep scholen gaan dus relatief meer 1.25 leerlingen,
terwijl naar de derde groep veel 1.90 leerlingen gaan. Tabel 5 laat veranderingen in het
marktaandeel van het openbaar onderwijs zien voor deze 3 typen scholen naar regio.
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Tabel J Veranderingen in marktaandeel openbaar oudenvijs naar sociaal-etnische schoolcomposilie en
regio

Rotterdam
1 max 50% doelgroepll
2 > 50% doelgroepll, maar < 50% 1 .90 11
3 >50% 1.90 leerlingen
G3
1 max 50% doelgroepll
2 > 50% doelgroepll, maar < 50% 1 .90 11
3 > 50% 1 .90 leerlingen
Nederland
1 max 50% doelgroepll
2 > 50% doelgroepll, maar < 50% 1 .90 11
3 >50% 1.90 leerlingen

2002

36.2
33.7
39.7

39.2
32.9
46.2

29.1
45.4
46.8

2003

36.6
37.2
38.1

38.9
32.9
44.9

29.0
43.7
46.9

2004

38.4
27.3
38.8

38. S
32.2
44.1

29.1
43.4
45.2

2005

36.3
35.4
37.5

37.8
28.6
44.7

29.0
43.8
44.5

2002-2005

0.1
1.7

-2.3

-1.4
-4.3
-1.4

-0.1
-1.6
-2.2

Tn Rotterdam zijn het vooral openbare scholen met meer dan de helft 1.90 leerlingen
die van 2002-2005 marktaandeel verliezen. Er is een afname van 2.3% bij deze groep,
ongeveer even groot als totaal in Nederland (2.2%). In de G3 verliezen vooral meer
'gemengde' scholen (groep 2) marktaandeel. In Rotterdam neemt het marktaandeel van
deze openbare scholen juist toe. Het marktaandeel van Rotterdamse openbare scholen
met minder dan de helft doelgroepleerlingen bleef net als totaal in Nederland ongeveer
gelijk. In de G3 is er een afname van 1.4%.

Samenvatting:
In Rotterdam verliezen vooral openbare scholen met meer dan de helft 1.90 leerlingen
marktaandeel (2.2%). Deze afname is ongeveer gelijk aan de afname voor dit type
scholen totaal in Nederland. Het marktaandeel van meer gemengde scholen (scholen
met meer dan de helft doelgroepleerlingen, maar minder dan de helft l .90 leerlingen)
neemt toe (1.7%). In de G3 (Den Haag, Utrecht en Amsterdam) neemt het
marktaandeel van dit type school juist het sterkst af (met 4.3%).

Gemeenten rond Rotterdam

Li de gemeenten grenzend aan Rotterdam nam het leerlingenaantal in het
basisonderwijs van 2002-2005 met 1.7% af. Het marktaandeel van het openbaar
onderwijs nam daar af van 33.9% in 2002 naar 32.4% in 2005.

4.2 Analyse van leerlingentellingen speciaal basisonderwijs

In Nederland nam het aantal leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat van
2002-2005 af met 7.2%6. Echter, de leerlingenaantallen in het overig speciaal

6 De^e landelijke trend is in overeenstemming met het bovenbestuurlijke WSNS-bclcid waarin het de bedoeling is
dal het aanta l leerlingen in dit schooltype wordt teruggedrongen.



onderwijs namen De ontwikkeling in het marktaandeel van het openbaar speciaal
basisonderwijs in deze periode is in Tabel 6 voor de diverse regio's weergegeven .

Tabel 6 Onwikkeling in het markiaandee.l van hel openbaar speciaal basisondenvijs van 2002-2005
naar regio

Rotterdam
G3
G27
overig
gemeenten grenzend aan Rotterdam
NL

2002
38.3
46.3
24.9
23.6
36.1
26.1

2003
39.4
45.8
24.5
23.8
35.5
26.1

2004
38.9
45.5
24.7
24.1
34.4
26.3

2005
39.7
45.5
25.1
23.8
35.1
26.3

Het marktaandeel in Rotterdam fluctueerde enigszins van 2002-2005. In 2005 was het
1 .4% hoger dan in 2002. In de G3 nam het in deze periode af met 0.8% en in de
gemeenten grenzend aan Rotterdam met 1.0%. In de overige onderscheiden gebieden
was er een toename van 0.2%.

Samenvatting:
De ontwikkeling van het marktaandeel van het Rotterdamse openbaar speciaal
basisonderwijs is gunstiger dan dat in de G3 (Den Haag, Utrecht, Amsterdam), de
overige grote steden en de gemeenten grenzend aan Rotterdam.

4.3 Analyse van leerlingentellingen voortgezet onderwijs

Marktaandeel openbaar onderwijs

In Figuur 7 wordt de ontwikkeling in het Rotterdamse marktaandeel van het openbaar
voortgezet onderwijs van 2002-2005 vergeleken met de overige grote steden en grotere
gemeenten en Nederland in totaal. Hier is uitgegaan van de plaatsen waarin de
vestigingen van de scholen staan. Als bijvoorbeeld een Rotterdamse
scholengemeenschap een vestiging heef! in Dordrecht, dan worden de vestigingen in
Rotterdam bij Rotterdam geteld en die in Dordrecht bij de 27 grotere gemeenten
(G27).7

7 Sommige scholen hebben vestigingen in diverse gemeenten. Voor l Rotterdamse protestants-christelijke school
(met al le schooltypen) geldt dat het CFI niet in alle jaren (alleen in 2005) een duidelijk onderscheid heeft gemaakt
naar de plaats waarin de vestiging staat. Er zijn voor deze school vu n 2002-2005 diverse vestigingen bij e lkaar
opgeteld waarbij als locatie een gemeente grenzend aan Rotterdam is opgegeven. De meeste leerlingen van deze
vestiging gingen -naar achteraf bleek- echter in Rotterdam naar school. Aangezien het niet mogelijk is om voor
alle jaren aan te geven om hoeveel leerlingen in Rotterdam het gaat, is ervoor gekomen om deze vestiging voor
geen van de jaren bij Rotterdam te lellen. Het daadwerkelijke marktaandeel van het protestants-christelijke
onderwijs in Rotterdam is dus ietsje hoger en dat van de andere denominianties daardoor ietsje lager (hooguit 1%).
De inspectierapporten maken voor de Rotterdamse locaties melding van een heel lichte toename en voor de
toekomst een verwachte dal ing van het leerl ingenaantal . Voor het onderzoek naar de ontwikkel ing in het
marktaandeel is er geen effect te verwachten.
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Figuur l Ontwikkeling in het ?narktaandeeJ van hef openbaar voortgezet ondenvijs naar regio
(zonder praktijkonderwijs)

30.0

20.0-
2002 2003 2004 2005

31.2 32.1 33.1 33.2

^3
•NL

30.4 30.7 31.3 31.9

25.8 26.0 265 26.6

• Rotterdam 24.3 24.1 24.9 25.2

• Overig 233 23.3 23.6 23.7

Het marktaandeel van het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam is duideli jk
lager dan in de overige grote steden. Ook is het lager dan totaal in Nederland en iets
hoger dan in de overige Nederlandse gemeenten. Van 2002 tot 2005 is voor alle
groepen een toename te zien, voor Rotterdam is dit 0.9%. In de andere grote steden
was de toename van het marktaandeel 1.4%, in grotere steden l .9% in de overige
gemeenten 0.5% en totaal in Nederland 0.9%.

SamenvaUing:
Het marktaandeel van het openbaar voortgezet onderwijs is in Rotterdam duidelijk
lager dan in de andere grote steden. Wel is het marktaandeel van 2002-2005, nel als
totaal in Nederland, toegenomen met 0.9%. In de andere grote steden was de toename
hoger, namelijk 1.4%.

Marktaandeel openbaar onderwijs naar schooltype

In Tabel 7 gaan we na of de toename van het marktaandeel van Rotterdamse scholen in
hel voortgezet onderwijs zich in alle schooltypen voordoet. Daarnaast vergelijken we
dit met de ontwikkeling in de andere grote steden en die in Nederland in totaal. Tn de
tabel kan alleen voor de niet-algemene latere leerjaren onderscheid worden gemaakt
tussen schooltypen. De eerste leerjaren in het voortgezet onderwijs worden apart
weergegeven als brugjaren. Zo gaat het in Tabel 7 bij vmbo-t bijvoorbeeld alleen om
leerlingen in de leerjaren 3 en 4 en bij het vwo alleen om leerlingen in de jaren 3 t/m 6.
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Tabel 7 Verandering in marktaandeel van hel openbaar voortgezet onderwijs naar schooltype en regio

Rotterdam
Brugjaren
L woo
V mbo (zonder vmbo-t)
V m bot
Havo
Vwo
G3
Brugjaren
L woo
Vmbo (zonder vmbo-t)
Vmbo-t
Havo
Vwo
Nederland
Brutyarcn
Lwoo
Vmbo (zonder vmbo-t)
Vmbo-t
Havo
Vwo

2002

22.0
21.8
12.6
20.7
29.2
36.6

2S.4
24.9
30.3
30.6
28.9
37.4

27.5
27.1
23.1
22.7
23.5
28.6

2003

22.1
20.5
10.3
21.2
27.9
36.9

29.3
23.2
30.3
31.1
29.6
37.0

27.5
27.1
23.6
22.8
24.1
28.6

2004

19.7
22.2
11.2
21.4
28.8
37.7

30.2
23.5
30.0
34.7
29.4
36.6

27.8
27.0
24.3
23.3
24.7
29.2

2005

25.5
21.6
10.1
18.9
29.3
38.2

32.9
23.5
35.0
32.7
28.5
35.0

27.8
26.7
24.5
24.1
25.2
29.3

2002-2005

3.5
-0.2
-2.5
-1.8
0.1
1.6

4.5
-1.4
4.6
2.1

-0.4
-2.4

0.3
-0.5
1.4
1.4
1.7
0.7

Afgezien van het leerwegondersteunend onderwijs en de brugjaren is de ontwikkeling
van het marktaandeel in Rotterdam gunstiger naarmate het schooltype hoger is: in het
overig vmbo is het marktaandeel afgenomen met 2.5%, in het vwo was er een toename
van 1.6%. In de andere grote steden is de trend andersom: het vwo verliest daar het
meeste marktaandeel, terwijl het marktaandeel van het vmbo toeneemt. Wat betreft het
leerwegondersteunend onderwijs is er in Rotterdam, de G3 en totaal in Nederland een
afname van het marktaandeel. In Rotterdam neemt het marktaandeel in de brugjaren
(de nieuwe instroom) toe: dat wijst erop dat het totale marktaandeel in de komende
jaren verder toe zal nemen. Verder valt op dat het marktaandeel van het vmbo zonder
vmbo-t in Rotterdam erg laag is. Dit type vmbo wordt maar door twee openbare
scholen verzorgd, er is geen dekkend aanbod.



Samenvatting:
De ontwikkeling van het marktaandeel in Rotterdam is gunstiger naarmate het
schooltype hoger is: in het overig vmbo is het marktaandeel afgenomen met 2.5%, in
het vwo was er een toename van 1.6%. Dit wijkt af van de situatie in de andere grote
steden waar de trend andersom is.

Veranderingen marktaandeel naar denominatie

Vervolgens onderzoeken we welke richtingen een toename van het marktaandeel laten
zien 'ten koste van* het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam. We
laten alleen veranderingen zien vanaf 0.1%. We laten alleen de Rotlerdamse situatie
zien, aangezien er vooral in Rotterdam sprake is van een afname van het marktaandeel
van het openbaar voortgezet onderwijs. We bekijken dit het eerst zonder onderscheid
te maken naar schooltype.

Tabel 8 Rotterdam: ontwikkeling in het markiaandeel van hel voortgezet ondewijs naar denominatie (alleen
veranderingen groter dan 01% worden \veergegeven)

...Qpenbaarvv ./1V* V'' ' -.^'^
Samenw. PC, RX en alg. bijz.
Samenw. PC en RK
Samenw. RK en alg. bijz.
Algemeen bijzonder
Protestants-christelijk
Gereformeerd
Antroposofisch
Evangelisch
Islamitisch
Rooms-katholiek

2002
: ..24:3 ,

9.6
5.0
7.7
7.8

18.1
3.1
1.5
0.0
1.7

10.8

2003
;.rx$?24.1 ..

8.8
5.1
7.5
7.5

18.5
2.9
1.6
0.1
2.2

11.3

2004

.V- 24^:;
8.2
4.1
7.3
6.9

18.6
3.3
1.8
0.4
2.5

11.6

2005
-,*g$?25;2>:'

7.8
4.2
6.9
7.3

17.8
3.4
1.9
0.7
2.7

11.9

2002-2005
, 0.9-

-1.8
-0.8
-0.8
-0.5
-0.3
0.2
0.4
0.7
1.0
1.1

Te zien is dat het marktaandeel van het islamitisch onderwijs en het rooms-katholiek
onderwijs iets (resp. 0.1 en 0.2%) meer is toegenomen dan dat van het openbaar
onderwijs. De samenwerkende protestants-christelijke, rooms-katholieke en algemeen
bijzondere scholen hebben hel meeste marktaandeel verloren: 1.8%.

In Tabel 9 is de ontwikkeling in het marktaandeel openbaar onderwijs naar
denominatie weergegeven voor het Rotterdamse leerwegondersteunend onderwijs.
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Tabel 9 Rotte t-dam: ontwikkeling in marktaandeel openbaar ondewijs naar denominatie voor hel (woo

Lwoo
•Openbaar" . . . ; . ' .'-'^' •£$£"-$$•.
Samenw. RK en alg. bijz.
Reformatorisch
Samenw. PC en RK
Protestants-christclijk
Samenw. PC, RK en alg. bijz.
Islamitisch
Algemeen bijzonder

2002
^•WCÏ^1'.- 21.8 v

20.2
5.2

11.2
17.2
24.4
0.0
0.0

2003
$̂ *" 2ö!5'.--;:r~*

14.5
4.9

15.3
17.7
27.1
0.0
0.0

2004
Vr22.2''

13.3
4.5

11.7
17.8
26.5
2.0
2.0

2005
. 21ft

13.1
4.2

10.2
17.7
26.2
2.7
4.4

2002-2005
^-#£.^0.2 :

-7.1
-1.0
-1.0
0.5
1.7
2.7
4.4

Wat het leerwegondersteunend onderwijs in Rotterdam betrefl, is vooral het
marktaandeel van het algemeen bijzonder onderwijs en van het islamitisch onderwijs
toegenomen. Dit lijkt met name ten koste gegaan te zijn van scholen met de
gecombineerde denominatie rooms-kalholiek en algemeen bijzonder. De afname van
het marktaandeel openbaar onderwijs in het Iwoo was maar licht.

In Tabel 10 laten we de ontwikkeling in marktaandeel zien naar denominatie voor het
vmbo zonder de theoretische leerweg. In dit schooltype was er een daling van het
marktaandeel van het Rotterdams openbaar onderwijs van 2.5%.

Tabe( !0 Rotterdam, omwikkeling in marktaandeel openbaar onderwijs naar denominatie voor hei vmbo zonder
theoretische leerweg

Vmbo (zonder v mbo- 1) 2002 2003 2004 2005 2002-2005
"^Q^^^^^^^^l:^^^- V ' 12.6^i^1b.3.;^^.M'l72^^ÏÖ.l f'^K:'' ^2.5 '

Samenw. PC, RK en Alg. Bijz.
Algemeen Bijzonder
Samenw. PC en RK
Islamitisch
Samenw. RK en Alg. Bijz.
Reformatorisch
Protestants-Christelijk

20.7
19.8
10.6

5.1
11.9
10,7
7.3

19.0
18.6
10.6
3.2

17.0
10.7
9.1

16.5
18.6
8.0
3.7

12.1
12.5
15.7

16.0
16.5
9.6
4.1

10.9
14.6
16.8

-4.7
-3.2
-1.0
-1.0
-0.9
3.8
9.6

Het lijkt met name het protestants-christelijk onderwijs te zijn dat voor de afname van
het marktaandeel van veel andere denominaties heeft gezorgd binnen het vmbo zonder
theoretische leerweg. Net als het openbaar onderwijs verloor het islamitisch onderwijs
marktaandeel. Het marktaandeel van het reformatorisch onderwijs groeide eveneens.
Met name het christelijk onderwijs heeft dus aan marktaandeel gewonnen ten koste
van de overige denominaties.

Tabel 11 laat de ontwikkelingen in het marktaandeel van verschillende denominaties in
Rotterdam zien voor de theoretische leerweg van het vmbo.
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Tahel f l Rotterdam: ontwikkeling in marktaandeel openbaar oiutcrvjijs naar denominatie vt>or de. theoretische
' van het vmbo

Vnibo-t

Openbaar^ ' , :-• • *• ̂ 1--C-dffl
Antroposofisch
Samenw. RK en alg. bijz.
Samenw. PC, RK en alg. bijz.
Samenw. PC en RK
Gereformeerd
Algemeen bijzonder
Reformatorisch
Evangelisch
Islamitisch
Rooms-katholiek
Protestants-christelijk

2002

^$^20 .7 .se
4.2

14.3
6.4
9.6
3.3
1.4
8.7
0.0
1.4
6.3

23.7

2003

$P*'2l£2^
1.6

13.9
6.0
6.3
2.6
1.6

10.5
0.0
2.5
7.0

26.9

2004

^'.rff'A:
1.0

12.4
5.5
7.8
2.0
1.3

10.9
1.3
2.8
7.4

26.4

2005

, «rsÏ9'.$
1.1

11.9
4.6
8.6
2.8
1.3

10.1
1.8
3.4
8.4

27.2

2002-2005
K^v-l.SQ

-3.2
-2.5
-1.9
-1.1
-0.5
-0,1

1.4
1.8
2.0
2.2
3.5

Ook in het vmbo-l is het marktaandeel van het protesUmts-christelijk onderwijs het
sterkst gestegen. Daarnaast gingen er van 2002-2005 relatief meer leerlingen naar het
rooms-katholiek, islamitisch, evangelisch, en reformatorisch onderwijs.

Tabel 12 Rotterdam, ontwikkeling in marktaandeel openbaar onderwijs naar denominatie voor het havo
Havo 2002 2003 2004 2005 2002-2005

' Openbaar'"' ' - : ' ! r'i^lwfltfx-: •-'-••!29.2#V ' 27.s9ggSSk-28a^L 293 ' -..̂ S .̂̂ O.A •
Protestants-christelijk 12.5 12.0 10.7 9.7 -2.8
Samenw. RK en alg. bijz. 4.4 5.4 4.0 2.9 -l .5
Samenw. PC, RK en alg. bijz. 4.4 4.1 4.0 3.8 -0.6
Algemeen bijzonder 8.6 8.2 8.0 8.3 -0.3
Islamitisch 2.1 2.7 3.0 2.5 0.4
Rooms-katholiek 22.3 21.9 22.5 22.8 0.5
Reformatorisch 10.0 10.4 10.6 11.0 1.0
Evangelisch 0.0 0.0 0.8 1.4 1.4
Antroposofisch 0.6 23 2.2 2.3 L7_

Binnen het havo is het marktaandeel van het antroposofisch onderwijs het sterkst
gestegen. Daarnaast gingen er relatief wal meer leerlingen naar het evangelisch,
reformatorisch, rooms katholiek en islamitisch onderwijs.
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Tabel 13 Rotterdam: ontwikkeling m marktaandeel openhüar nnden,\'ljs naar denominatie voor hei vwo

Vwo
^•-'Openbaar • .' '"""^8^- ' , . , . ' . ' ' ' 'l!'" :' ' " •-'"' ' •

Protestants-christelijk
Samenw. RK en alg. bijz.
Samemv. PC, RK en alg. bijz.
Reformatorisch
Algemeen bijzonder
Islamitisch
Gereformeerd
Antroposofisch
Rooms-katholiek
Evangelisch

2002
- :36$f

18.5
2.6
2.4
7.3
6.8
1.0
5.1
0.0

19.7
0.0

2003
. 36.9,

18.2
2.0
2.0
7.3
6.6
1.4
4.9
0.4

20.4
0.0

2004
•*. .3.7.7..,:*

16.8
1.5
1.6
6.8
6.6
1.4
5.3
0.8

20.9
0.6

2005
#38.2"^

15.5
1.4
1.4
6.8
6.5
1.5
5.9
0.9

20.8
1.1

2002-2005
;^- -.•#?---- ,^,

-3.1
-1.2

-1.0
-0.5
-0.3
0.4
0.8
0.9
1.1
1.1

Binnen het vwo is van alle denominaties het marktaandeel van hel openbaar onderwijs
het sterkst gestegen. De sterkste afname was er voor het protestants-christelijk
onderwijs.

Samenvatting:
In Rotterdam hebben vo-scholen met de gecombineerde denominatie protestants-
christelijk, rooms-katholiek en algemeen bijzonder het meeste marktaandeel verloren.
Binnen het vmbo nam het marktaandeel van het proteslants-christelijk onderwijs het
sterkst toe, binnen het leerwegondersteunend onderwijs dat van het algemeen
bijzonder onderwijs, binnen het havo dat van het antroposofisch onderwijs en binnen
het vwo dat van hel openbaar onderwijs. __^____
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Veranderingen marktaandeel naar achtergrond leerlingenpubliek

We vonden dat in Rotterdam relatief minder 1.90 leerlingen naar het openbaar
basisonderwijs gaan dan in de andere grote steden en totaal in Nederland. In deze
paragraaf gaan we na wat voor cumi-leerlingen het marktaandeel is van het
Rotterdamse openbaar voortgezet onderwijs. Een cumi-leerling is een leerling van een
culturele minderheid. Tot en met 2003 werd een definitie gehanteerd waaronder de
meeste (eerste en tweede generatie) allochtone leerlingen vielen8. Met ingang van het
schooljaar 2004/2005 is de definitie voor cumi-leerling veranderd. Er vindt alleen
registratie van cumi-leerlingen plaats als deze korter dan 8 jaar in Nederland zijn.
Onder deze definitie valt dus een veel kleiner deel van de allochtone leerlingen dan
voorheen. De gegevens over de etnische achtergrond van het leerlingenpubliek zijn
alleen op instellingsniveau en daarbinnen op schooltype beschikbaar bij het CFI. Bij
59 scholen voor voortgezet onderwijs liggen de vestigingen verspreid over diverse
regio's die verschillen in de mate van verstedelijking. Daarom tellen deze scholen niet
mee in onderstaande tabel waar de ontwikkeling in het marktaandeel van het openbaar
voortgezet onderwijs wordt weergegeven voor cumi-leerlingen naar regio.

Tabel 14 Marktaandeel openbaar voortgezet onderwijs (zonder praktijkonderwijs) voor cumi-
leerlingen naar regio

Rotterdam
G3
G27
overig
NL

2002
31.4
24.9
47.6
39.2
36.9

2003
30.2
25.5
47.9
36.8
35.9

2004
51.3
34.8
48.3
36.8
40.0

2005
52.1
34.1
50.0
36.7
40.2

In Rotterdam gaan vergeleken met de G3 relatief meer cumi-leerlingen naar het
openbaar onderwijs. Van 2002-2003 was er een afname van het marktaandeel met
l .2%, terwijl er in de G3 juist een toename was van 0.6%. Bij het beschrijven van de
ontwikkeling laten we 2004 en 2005 vanwege de definitieverandering buiten
beschouwing. Wat wel duidelijk wordt op basis van de gegevens uit die 2 jaren, is dat
in Rotterdam in het openbaar onderwijs relatief veel allochtone jongeren zijn die korter

y
Het begrip cumi-Iccr l ing is door het Ministerie van OCW voor het voortgezet onderwijs gedefinieerd als zijnde
een leerling die aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:
- de leerling behoort lot de Molukse bevolkingsgroep;
- de leer l ing behoort tot de Surinaamse, Ant i l l i aanse of Arubaanse bevolkingsgroep en heeft nog geen vier

schooljaren onderwijs in Nederland gevolgd;
- de leerling behoort tot de zigeuners of woonwagenbewoners;
- de ouders/voogden van de leerling zijn afkomstig uit Griekenland, I tal ië , voormalig Joegoslavië, Kaapverdië,

Marokko, Portugal, Spanje,
Tunesië of Turkije of bezitten de nat ional i te i t van een van deze landen;

- de anderstalige l ee r l i ng is afkomstig uit een land bui ten Europa en heeft het basisonderwijs niet geheel in
Nederland gevolgd;

- de leerling is afkomstig uit een Oost-Europees land (met uitzondering van de voormalige Democratische
Republiek Duitsland) en heeft nog geen twee schooljaren onderwijs in Nederland gevolgd.
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dan 8 jaar in Nederland verblijven. Nadere bestudering van de cijfers van de andere
denominaties (niet opgenomen in de tabel) laat zien dat in Rotterdam van 2002-2003
2.4% meer cumi-leerlingen naar het islamitisch onderwijs gingen, 0.6% meer cumi-
leerlingen naar scholen niet de gecombineerde denominatie rooms-katholiek en
algemeen bijzonder en 0.3% meer cumi-leerlingen naar algemeen bijzondere scholen.

In Tabel 15 laten we de ontwikkeling van het marktaandeel van het openbaar
voortgezet onderwijs voor cumi-leerlingen zien per schooltype en regio.

Tabel 15 Ontwikkeling in marktaandeel openbaar onderwijs
andere definitie cuini-leerling vanaf 2004)

voor cumi-leerlingen naar schooltype en regio (NB

2002 2003
Rotterdam
Brugjaren
Lwoo
Vmbo (zonder vmbo-t)
V mbo -t
Havo
Vwo

45.2
22.1
9.8

30.4
49.8
49.3

44.3
19.6
5.3

32.9
44.3
45.0

G3
Brugjaren
Lwoo
Vmbo (zonder vmbo-t)
Vmbo-t
Havo
Vwo

25.7
26.6
20.9
24.1
24.0
25.0

30.6
23.6
22.5
22.8
23.4
24.8

Nederland
Brugjaren
Lwoo
Vmbo (zonder vmbo-t)
Vmbo-t
Havo
Vwo

39.7
34.4
29.9
323
38.4
38.4

39.4
32.8
30.1
32.5
37.2
37.5

2004 2005

64.9
27.3
13.0
60.0
78.7
80.3

64.3
29.2
20.3
57.9
83.3
75.9

46.7
31.1
30.1
18.9
27.1
21.2

38.1
29.4
55.5
18.8
22.5
24.0

43.0
37.6
32.2
31.5
40.3
38.5

41.0
36.0
39.0
33.1
39.9
37.3

in Rotterdam gaan naarmate het schooltype hoger is, relatief meer cumi-leerlingen
naar het openbaar onderwijs. In de drie andere grote steden zijn er geen grote
verschillen tussen de schooltypen in marktaandeel voor cumi-leerlingen. In Rotterdam
nam het marktaandeel van het openbaar onderwijs voor cumi-leerlingen bij het vmbo-t
licht toe van 2002-2003. Bij de overige schooltypen was er sprake van een afname.
Niettemin is het aandeel cumi-leerlingen dat in Rotterdam naar het openbaar onderwijs
gaat hoger dan gemiddeld in Nederland en hoger dan in de andere grote steden.
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Samenvatting:
In Rotterdam gaan vergeleken met de G3 (Den Haag, Utrecht, Amsterdam) relatief
meer cumi-leerlingen naar het openbaar onderwijs. Van 2002-2003 was er in
Rotterdam een afname van het marktaandeel van l .2%, terwijl er in de G3 juist een
toename was van 0.6%. Het marktaandeel van het islamitisch onderwijs in Rotterdam
nam van 2002-2003 het sterkst toe met 2.4%. Naar het Rotterdamse openbaar
onderwijs gaan vergeleken met de andere grote steden relatief veel allochtone jongeren
die korter dan 8 jaar in Nederland verblijven. Li Rotterdam gaan naarmate het
schooltype hoger is. relatief meer cumi-leerlingen naar het openbaar onderwijs. In de
drie andere grote steden zijn er geen grote verschillen tussen de schooltypen in
marktaandeel voor cumi-leerlingen.

Veranderingen marktaandeel naar samenstelling van het leerlingenpubliek van
de school

Mogelijk zijn het vooral openbare scholen met meer dan de helft allochtone leerlingen
die marktaandeel hebben verloren. Dit gaan we na voor de jaren 2002 en 2003 toen de
miniere definitie van cumi-leerling nog van kracht was. De definitie in de recentere
jaren is dermate beperkt, dat er maar weinig scholen in het voortgezet onderwijs meer
zijn met meer dan de helft cumi-leerlingen.

Tabel 16 Veranderingen in marktaandeel openbaar onderwijs van 2002-2003 voor de scholen met >
50% cumi-leerlingen naar regio

Rotterdam
G3
Nederland

2002
27.8
17.9
29.4

2003
22.7
IS. 3
24.1

2002-2003
-5.1
0.4

-5.3

Te zien is dat openbare scholen in Rotterdam met meer dan de helft cumi-leerlingen
van 2002-2003 ruim 5% marktaandeel verloren hebben. In de G3 was er een toename.
Totaal in Nederland was er een afname die ongeveer even sterk was als in Rotterdam.

Samenvatting:
Rotterdamse openbare scholen in het voortgezet onderwijs met meer dan de helft
cumi-leerlingen verloren ruim 5% marktaandeel. In de G3 (Den Haag, Utrecht,
Amsterdam) was er voor dit type scholen juist een toename van het marktaandeel.

Gemeenten rond Rotterdam

Iii de gemeenten grenzend aan Rotterdam nam het leerlingenaantal in het voortgezet
onderwijs van 2002-2005 toe met 6.9%. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs
nam daar l icht af van 27.1% in 2002 tot 26.8% in 2005.
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4.4 Samenvatting

Basisonderwijs
Uit analyses van leerlingentellingen blijkt dat het marktaandeel van het Rotterdamse
openbaar basisonderwijs zich niet ongunstig verhoudt tot dat in de overige grote steden
en Nederland in lolaal. Alleen in Amsterdam is het hoger, in Utrecht en Den Haag en
totaal in Nederland is het lager. De afname van het marktaandeel van het openbaar
onderwijs in Rotterdam is minder sterk dan de afname in de overige grote steden en
wijkt niet af van de afname totaal in Nederland.
Als naar specifieke groepen leerlingen wordt gekeken, blijkt dat het openbaar
onderwijs in Rotterdam relatief goed wordt bezocht door 1.25 leerlingen. Zij zijn niet
onder- of oververtegenwoordigd in het Rotterdamse openbaar onderwijs, terwijl 1.25
leerlingen in de andere grote steden duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Voor 1.25
leerlingen was er tevens een lichte toename van het marktaandeel in Rotterdam, terwijl
er in de G3 (Den Haag, Utrecht en Amsterdam) een afname was.
Vergeleken met de G3 gaan in Rotterdam relatief wat minder 1.0 leerlingen naar het
openbaar onderwijs. In Rotterdam zijn 1.0 leerlingen net als in de G3
ondervertegenwoordigd in het openbaar onderwijs. De afgelopen vier schooljaren nam
het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam af voor 1.O-leerlingen,
maar minder sterk dan in de G3 en even sterk als totaal in Nederland.
In Rotterdam gaan relatief minder 1.90 leerlingen naar het openbaar onderwijs dan in
de G3 en totaal in Nederland. In de afgelopen vier schooljaren nam het marktaandeel
openbaar onderwijs in Rotterdam voor l .9 leerlingen wat minder sterk af dan dat in de
G3.

Vooral scholen met meer dan de helft 1.90 leerlingen verliezen marktaandeel in
Rotterdam, Deze afname is ongeveer gelijk aan de afname voor dit type scholen totaal
in Nederland en iets sterker dan in de G3. In de G3 neemt het marktaandeel van meer
gemengde scholen het sterkst af, terwijl er in Rotterdam sprake is van een toename.

Voortgezet onderwijs
Hoewel het marktaandeel van het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam
duideli jk lager is, wijkt de ontwikkeling ervan van 2002-2005 niet af van die totaal in
Nederland. Van 2002-2005 was er een toename van 0.9%. In de andere grote steden
was deze toename een half procent hoger. Niet in alle schooltypen nam het
marktaandeel van het Rotterdamse openbaar onderwijs toe: in het vmbo was er een
afname die in het vmbo zonder theoretische leerweg 2.5% bedroeg. De ontwikkeling
van het marktaandeel in Rotterdam is gunstiger naarmate het schooltype hoger is (in
het vwo is er een toename van 1.6%). In de andere grote steden is deze trend precies
andersom: daar is de afname van het marktaandeel van het openbaar onderwijs het
sterkst in het vwo. In Rotterdam hebben vo-scholen met de gecombineerde
denominalie proleslanls-christelijk, rooms-katholiek en algemeen bijzonder het meeste
marktaandeel verloren. Binnen het vmbo nam het marktaandeel van het proteslants-
chrislelijk onderwijs het sterkst toe, binnen het leerwegondersteunend onderwijs dat
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van het algemeen bijzonder onderwijs, binnen het havo dat van het antroposofisch
onderwijs en binnen hel vwo dat van het openbaar onderwijs.

In Rotterdam gaan vergeleken met de andere grote steden relatief meer cumi-
leerlingen naar het openbaar onderwijs. De ontwikkeling in het marktaandeel voor
cumi-leerlingen konden we alleen goed bekijken voor 2002 en 2003. In Rotterdam
nam dit van 2002-2003 licht af, terwijl er in de andere grote steden een lichte toename
was. Voor Rotterdamse cumi-leerlingen nam het marktaandeel van het islamitisch het
sterkst loe met 2.4%. Uit de gegevens van de jaren 2004 en 2005 blijkt dat naar het
Rotterdamse openbaar onderwijs vergeleken met de andere grote steden relatief veel
allochtone jongeren gaan die korter dan 8 jaar in Nederland verblijven. Voor cumi-
leerlingen neemt het markt marktaandeel van het openbaar onderwijs toe naarmate het
schooltype hoger is. In de drie andere grote steden zijn er geen grote verschillen tussen
de schoolt>pen in marktaandeel voor cumi-leerlingen.
Rotterdamse openbare scholen in het voortgezet onderwijs met meer dan de helft
cumi-leerlingen verloren ruim 5% marktaandeel. Tn de andere grote steden was er voor
dit type scholen juist een toename van het marktaandeel.

5 Resultaten onderzoeksdeel 2: telefonische interviews

Dit hoofdstuk gaat in op het tweede onderzoeksdeel: de telefonische interviews.
Voordat in 5.2 en 5.3 wordt ingegaan op de uitkomsten van deze interviews, wordt
eerst dieper ingegaan op de selectie van scholen voor deze interviews.

5.1 Selectie van scholen

In het tweede onderdeel van dit onderzoek zijn telefonische interviews gehouden met
directies van een aantal openbare Rotterdamse basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs. Daarvoor hebben we ontwikkelingen in leerlingenaantallen per
Rotterdamse openbare school9 geanalyseerd (hierbij is rekening gehouden met fusies).
Drie typen scholen zijn onderscheiden (rekening houdend met ontwikkelingen in het
totale aantal leerlingen in Rotterdam): scholen met een sterke afname, een sterke
toename en met een stabiel leerlingenaantal.

We presenteren eerst de gegevens voor het regulier basisonderwijs. Tn totaal nam van
2002-2005 het aantal leerlingen in het basisonderwijs in Rotterdam af met 4.1%. Per
Rotterdamse schoolvestiging is de verandering in leerlingenaantal van 2002-2005
weergegeven in de vorm van een percentage. Voor elke vestiging hebben we bepaald
of er sprake was van een sterke toe- of afname (van ten minste l standaarddeviatie) in
leerlingenaantallen. Hiervan is sprake als het leerlingenaantal op de school met ten
minste 16.3% meer dan gemiddeld is veranderd. Bij een toename is dit dus een

" De gegevens over de jaren zijn indien dat mogelijk was op een zo laag mogelijk niveau
(vestiginesniveau) gekoppeld.
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verandering van 16.3+4.1=20.4% en bij een afname 4.1-16.3—12.2%. Daarnaast
hebben we bepaald bij welke scholen het leerlingenaantal ongeveer stabiel bleef:
scholen met een toe- of afname van ten hoogste 1.5% meer dan het gemiddelde voor
Rotterdam (tussen -4.1-1.5=-5.6% en -4.1+1.5=-2.6%). Tabel 17 laat de aantallen
scholen in deze groepen (grijs gearceerd) zien voor het openbaar onderwijs en ter
vergelijking dezelfde indeling voor het protestants-christelijk en rooms-katholiek
onderwijs. Voor de duidelijkheid zijn ook de tussenliggende groepen (vrij sterke
afname, vrij sterke toename) opgenomen.

Tabel 17 Rotierdamse openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen naar male
van verandering in leerlingenaantal van 2002-2005
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Op 16 Rotterdamse openbare scholen was er sprake van een grote afname en op 11
scholen van een sterke toename in leerlingenaantallen. Op 4 openbare scholen bleef het
leerlingenaantal ongeveer gelijk. Er zijn relatief meer openbare dan protestants-
christelijke en rooms-katholieke scholen niet een sterke afname van het
leerlingenaantal. Bij de protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen komt een
vrij sterke afname relatief vaker voor dan bij openbare basisscholen. Daarnaast komt
een sterke toename bij het openbaar basisonderwijs vaker voor dan bij de andere twee
denominaties.
We vonden 6 openbare basisscholen bereid voor deelname aan een telefonisch
interview: twee openbare basisscholen per type (sterke afname, geen sterke
verandering, sterke toename).

Ook voor het voortgezet onderwijs is per Rotterdamse schoolvesViging de verandering
in het leerlingenaantal van 2002-2005 weergegeven in de vorm van een percentage. In
totaal nam het leerlingenaantal in het Rotterdamse voortgezet onderwijs van 2002-
2005 toe met 1.2%. We volgen bij de indeling niet dezelfde procedure als bij het
basisonderwijs, omdat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs veel kleiner is dan
het aantal basisscholen. We selecteren daarom ook minder scholen: één school met een
sterk toegenomen, één met een ongeveer stabiel gebleven en één met een sterk
afgenomen leerlingenaantal.
Bij zes van de lien onderscheiden openbare schoolvestigingen was er sprake van een
afname van het leerlingenaantal, bij de overige locaties van een toename. Uiteraard
variëren deze locaties in de mate van toe- of afname: de afname van -1% tot -16%, de
toename van 7.8% tot 33%. Bij vier van de tien onderscheiden protestants-christelijke
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schoolvestigingen was er sprake van een afname van het leerlingenaantal (de sterkste
afname is 42%), bij de overige van een toename (de sterkste toename is 9%). Bij één
van de vier katholieke schoolvestigingen was er een afname van het leerlingenaantal.,
bij de overige drie was er een toename, de sterkste met 38%. Deze katholieke school
met de sterkste toename is een vmbo-t school die zich profileert als mavo-school met
huiswerkvrij onderwijs. Het leerlingenaantal van de islamitische school nam van
2002-2005 toe met 50%. Dit is tevens de Rotterdamse vo-school met de sterkste
toename van het leerlingenaantal. De top 10 Rotterdamse scholen(/vestigingen) met
een toename van het leerlingenaantal ziet er als volgt uit1 0 :

1 islamitisch 50%
2 rooms-katholiek 38%
3 openbaar 33%
4 antroposofisch 23%
5 samenw. RK en alg. bijz. 23%
6 openbaar 13%
7 openbaar 11 %
8 samenw. RK en alg. bijz. 11%
9 rooms-katholiek 10%
10 protestants-christelijk 9%.

Te zien is dat drie openbare scholen in deze top 10 staan.

We hebben drie openbare scholen bereid gevonden voor deelname aan een telefonisch
interview: een school met een afname van het leerlingenaantal van ruim 15%, één met
een lichte afname van 4% en een vestiging waarvan het leerlingenaantal is toegenomen
met ruim 10%.

Aan de directies van de scholen zijn eerst vragen gesteld over recente veranderingen
betreffende hun leerlingenpubliek. Er werd gevraagd in hoeverre zich volgens de
directies ontwikkelingen in de leerlingaantallen hebben voorgedaan, en als dat het
geval was werd gevraagd welke, wat de oorzaken waren en of het bepaalde
leerlingengroepen betrof. Ook werd gevraagd naar ontwikkelingen in de samenstelling
van het leerlingenpubliek (indien ja welke, visie op oorzaken). Tevens werd gevraagd
in hoeverre er in de afgelopen 5 jaren veranderingen waren in het marktaandeel ten
opzichte van het bijzonder onderwijs (indien ja welke, visie op oorzaken). Daarnaast
werd gevraagd naar andere in dit verband relevante veranderingen binnen de school,
zoals reorganisaties, veranderingen in onderwijskundige aanpak.
In de tweede plaats werden vragen gesteld over het profiel van de school. Gevraagd
werd hoe de school zich profileert., wat daarvan de verwachtingen zijn en in hoeverre

10 Bij deze percentages moet bedacht worden dat het soms om kleinere scholen kan gaan en dat bij de
ene school een toename van 10% staat voor 50 leerlingen, terwijl liet bij een grotere school bijvoorbeeld
kan gaan om 200 leerlingen. Wat bijv. de toename van 50% van het aantal leerlingen op de islamitische
school betekent voor het marktaandeel van het islamitisch onderwijs (het gaat hier om l school), is
besclirevcn in 4.3.
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daarbij bevorderingen/belemmeringen bijvoorbeeld vanuit het bestuur, oudergeleding,
omgeving worden ervaren en wat de profilering en ervaren
bevorderingen/belemmeringen voor gevolgen heeft ten aanzien van imago, identiteit.
Daarnaast werd gevraagd naar de visie van de school op twee belangrijke
uitgangspunten van het openbaar onderwijs: 'algemene toegankelijkheid1 en "actieve
pluriformiteit'. Hierbij werd ingegaan op zaken als levensbeschouwing/cultuur/religie,
rol ouders (MR), rol personeel, het schoolklimaat en de fysieke toegankelijkheid.
De resultaten van de interviews voor het basisonderwijs zijn samengevat in 5.2, de
resultaten van de interviews voor het voortgezet onderwijs in 5.3. Een uitgebreider
verslag van de interviews is te vinden in bijlage 2 (basisonderwijs) en bijlage 3
(voortgezet onderwijs).

5.2 Samenvatting uitkomsten telefonische interviews basisonderwijs

Er hebben telefonische interviews plaatsgevonden met twee directies van basisscholen
met een duidelijke stijging van het leerlingenaantal in de afgelopen vier schooljaren,
twee met een duidelijke daling van het leerlingenaantal en 2 waar het leerlingenaantal
ongeveer gelijk is gebleven.

De twee scholen met een duidelijke afname van het leerlingenaantal zijn beide
'zwarte' scholen. De leerlingenafname op deze scholen bleek voor een groot deel
samen te hangen met factoren in de omgeving van de school. Bij één school was er
sprake van concurrentie van andere scholen in de buurt: de komst van een islamitische
school en de aanwezigheid van een protestants-christelijke school met een
peuterspeelzaal waar kinderen vervolgens dan ook onderwijs gaan volgen. Ook waren
er veel directiewisselingen, waardoor op de school geen beleidsbeslissingen konden
worden genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de
onderwijspositie van de basisschool te versterken. Daarnaast is er de tendens dat
allochtone hoger opgeleide inwoners wegtrekken uit de wijk waarin de school staat. De
andere school heeft te maken met herstructurering van de wijk waarin de school staat,
waardoor er veel onzekerheid bestaat bij de huidige bewoners en er ook veel
verhuizingen zijn onder de leerlingen. In eerdere jaren is de autochtone bevolking
grotendeels de wijk uit getrokken. De andere (rooms-katholieke) school in de wijk
kampt met dezelfde problematiek. Bij de eerstgenoemde school met een daling was
ook sprake van een verlies aan vertouwen in de school door ouders en de profilering
van de school als kunstzinnig bleek niet aan te slaan. Nu wordt er hard gewerkt aan het
vergroten van de ouderbetrokkenheid, onder ander door het organiseren van
gecombineerde taal- en pc-cursussen voor leerlingen en ouders.

De twee scholen (één met een toenemend aandeel l .90 leerlingen, de ander
'zwart*) waar de afgelopen vier schooljaren weinig veranderingen waren in
leerlingenaantallen gaven aan te maken te hebben met een 'verzwarting' van de wijk
waarin de school staat na het wegtrekken van autochtonen naar betere/duurdere
woningen. Beide scholen hebben als gevolg daarvan te maken met veel
leerlingenwisselingen door verhuizingen. Bij de ene school komen echter wel hoger
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opgeleide allochtonen en jonge autochtone gezinnen in de wijk wonen. De directie van
deze school geeft aan een goede naam te hebben, bezig te zijn met profilering van de
school als digitale school met veel aandacht voor de Engelse taal en graag gemengd te
willen blijven, maar geeft tegelijkertijd aan dat dit beperkt wordt door de afspraak om
binnen de deelgemeente geen reclame te maken. De andere school geeft aan dat met de
twee andere scholen in de buurt (een rooms-katholieke en protestanls-christelijke)
afspraken zijn gemaakt: over hoe ze zich profileren, dat ze geen folders onder eikaars
toekomstige ouders verspreiden, en dat ze in principe tijdens het schooljaar niet eikaars
leerlingen overnemen. Deze school profileert zich als goede buurtschool met een
sportiefkarakter.

De beide scholen met een toename van het leerlingenaantal (één met een
afnemend aandeel 1.90 leerlingen, de ander 'zwart') zijn om verschillende redenen
populair bij ouders. De ene school heeft de functie van 'kantoorschooF: de ouders
werken in de buurt waarin de school staat en brengen hun kinderen daar naar school.
Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer kinderen van buiten de wijk komen en steeds
minder van binnen de wijk. Hierdoor nam het aandeel kinderen met hoger opgeleide
ouders op de school toe en dat met lager-opgeleide ouders af. Door de vele
aanmeldingen is de school genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. De andere (zwarte)
school is ook onder 'witte1 ouders populair, de onderwijskwaliteit staat goed bekend in
de buurt. De school probeert zich eenduidig te profileren. Bij de tweede school heeft
nog een andere reden meegespeeld bij de toename van het leerlingenaantal, namelijk
dat een school in de buurt is opgeheven en dat al deze leerlingen nu naar deze school
gaan.

5.3 Samenvatting uitkomsten telefonische interviews voortgezet onderwijs

De school met een duidelijke daling van het leerlingenaantal is een 'zwarte' school
met de schooltypen vmbo-t, havo en vwo. In de afgelopen jaren heeft de school te
maken gehad met een 'verzwarting' van het leerlingenpubliek. Hierop is door de
vorige directie niet voldoende ingespeeld. De school staat op de grens van een armere
en rijkere wijk. Naar het vmbo gingen in het afgelopen jaar steeds meer allochtone
leerlingen, naar het havo en vwo gingen steeds minder autochtone leerlingen. De
concurrentie van andere (voor de leerlingen iets verder gelegen) havo- en vwo-scholen
is groot. Door de afname van het leerlingenaantal krimpt ook het team, wat met name
ten koste is gegaan van jonge docenten. Er wordt gewerkt aan vernieuwend onderwijs
dat beter aansluit bij de lessen op traditionele vernieuwingsscholen in het
basisonderwijs. De bedoeling hiervan is om meer autochtone leerlingen te trekken en
de school meer gemengd te krijgen. Dit lijkt aan te slaan gezien de nieuwe instroom
van leerlingen. Er wordt geworsteld met de verzwarting van de school, duidelijk is de
wens aanwezig om de school meer gemengd te krijgen. Dit wordt volgens de
geïnterviewde bemoeilijkt door het selectieve toelatingsbeleid van concurrerende
bijzondere scholen.
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De school met een ongeveer gelijk gebleven leerlingenaantal is een Kvoo-
locatie van een grote scholengemeenschap met alle schooltypen. Op de school is
sprake van een toenemend aantal leerlingen met een grote leerachterstand, de reden
daarvan is de geïnterviewde niet duidelijk. De school probeert zo inzichtelijk mogelijk
te maken voor ouders van toekomstige leerlingen en aanleverende scholen met welke
doelgroepen de school het beste bekend is en met welke doelgroepen zij de beste
resultaten behalen. Verder heeft de school een programma gericht op normen en
waarden en zorgen zij ervoor dat er zoveel mogelijk één docent is per groep.

De locatie met een duidelijke stijging van het leerlingenaantal betrof twee
afdelingen van een grotere scholengroep. De twee afdelingen zijn een reguliere vmbo-
t, havo en vwo en een afdeling met tweetalig havo en vwo-onderwijs. De locatie van
de geïnterviewde profileert zich als internationale school en tweetalige school mei
highschool profiel. Als 'nevenprofielen' heeft de locatie 'sport' en 'kunst'. Door hun
profilering op deze locatie (internationale school en tweetalig onderwijs) is het
leerlingenaantal gestegen. De school is nu qua etnische achtergrond van het
leerlingenpubliek een gemengde school. Een aantal jaren geleden waren er vooral
'zwarte* vmbo-leerlingen. Toen de nieuwe profilering werd doorgevoerd, hebben
ouders uit de betere buurten ook hun kinderen naar deze school gestuurd. De school is
volgens de geïnterviewde in staat geweest deze ouders te overtuigen van de kwaliteit.
De leerlingen zijn afkomstig van zeer veel (65) verschillende basisscholen.

6 Resultaten onderzoeksdeel 3:
aanvullende literatuur, conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk bespreken we de belangrijkste conclusies die kunnen worden
getrokken op basis van de verkenningen van het marktaandeel van het openbaar
onderwijs (hoofdstuk 4) en de telefonische interviews (hoofdstuk 5). Op basis van een
literatuuronderzoek worden deze conclusies aangevuld. Het basis- en voortgezet
onderwijs worden apart besproken. Tot slot formuleren we aanbevelingen.

Conclusies basisonderwijs

Allereerst kan op basis van de analyse van leerlingentellingen geconcludeerd worden
dat het marktaandeel van het Rotterdamse openbaar basisonderwijs zich niet ongunstig
verhoudt tot dat in de overige grote steden en Nederland in totaal. Alleen in
Amsterdam is het hoger, in Utrecht en Den Haag en totaal in Nederland is het lager.
De afname van het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam is minder
sterk dan de afname in de G3 (Den Haag, Utrecht en Amsterdam) en wijkt niet af van
de afname totaal in Nederland.

Er blijken lichte verschillen tussen groepen leerlingen te bestaan in de mate
waarin zij voor het openbaar onderwijs kiezen. Leerlingen met middelbaar- of hoger-
opgeleide ouders (1.0 leerlingen) zijn licht ondervertegenwoordigd in het Rotterdamse
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openbaar basisonderwijs, maar dit verschilt niet met de andere grote steden. Zij kiezen
dus in het algemeen in minder sterke mate voor het openbaar onderwijs. Allochtone
leerlingen met laag-opgeleide ouders (1.90 leerlingen) zijn in het Rotterdamse
openbaar onderwijs licht oververtegenwoordigd, in de andere grote steden is dit in
sterkere mate het geval. 1.90 leerlingen kiezen dus gemiddeld in sterkere mate voor het
openbaar onderwijs, maar in Rotterdam is dit in minder sterke mate het geval dan in de
andere grote steden. In Rotterdam zijn autochtone leerlingen met laag-opgeleide
ouders (1.25 leerlingen) niet onder- of oververtegenwoordigd in het openbaar
basisonderwijs. In de andere grote steden is er sprake van een
ondervertegenwoordiging. Daar heeft deze groep leerlingen dus een wat minder sterke
neiging om voor het openbaar onderwijs te kiezen. Als naar ontwikkelingen in het
marktaandeel voor deze groepen leerlingen wordt gekeken, dan blijkt dat deze
ontwikkeling in Rotterdam gunstiger (l .25 leerlingen) of minder ongunstig (1.0 en
l .90 leerlingen) is dan in de andere grote steden. Er kan geconcludeerd worden dat in
Rotterdam alleen l .0 leerlingen in het algemeen een minder sterke voorkeur voor het
openbaar onderwijs lijken te hebben, maar dit wijkt niet af van de situatie in de eindere
grote sleden.

In Rotterdam verliezen vooral openbare scholen met meer dan de helft 1.90
leerlingen marktaandeel. Deze afname is ongeveer gelijk aan de afname voor dit type
scholen totaal in Nederland en wat sterker dan in de G3. In de G3 neemt het
marktaandeel van meer gemengde scholen het sterkst af, terwijl er in Rotterdam sprake
is van een toename.

De analyses van de leerlingentellingen wijzen er dus op dat vooral 'zwarte'
scholen marktaandeel verliezen. De uitkomsten van de telefonische interviews bieden
meer zicht op de afname van leerlingenaantallen op 'zwarte' scholen, maar ook op hoe
de afname van leerlingen op dit type scholen kan veranderen in een toename. Beide
scholen met een sterke afname van het leerlingenaantal waar een telefonisch interview
met de directie heeft plaatsgevonden, zijn * zwarte' scholen. Genoemde redenen voor
de afname van leerlingen op deze scholen zijn: concurrentie van een islamitische en
proteslants-christelijke school", directiewisselingen, verlies aan vertrouwen in de
school door ouders en herstructurering van de wijk waarin de school staat, waardoor er
veel leerlingen verhuizen. De twee scholen waar de afgelopen jaren geen sterke
verandering van het aantal leerlingen was, hadden te maken met een 'verzwarting' van
de wijk waarin de school staat en eveneens veel leerlingenwisselingen door
verhuizingen. Daarnaast was er op de ene school recent een directiewisseling en waren
er op de andere school veel personeelswisselingen. Beide scholen zijn bezig met zich
duidelijk te profileren en geven aan een goede naam te hebben. Een verschil met de
eerstgenoemde twee scholen met een daling van het leerlingenaantal is dat de
'verzwarting' op deze scholen een aantal jaren eerder plaatsvond. Daarnaast lijken de
scholen waar het leerlingenaantal niet sterk veranderde, gemiddeld een betere naam te
hebben bij ouders dan de scholen waar het leerlingenaantal sterk afnam. Van de twee

De protestants-christclijke school heeft een peuterspeelzaal waardoor kinderen op die school blijven.



scholen met een stijging van het leerlingenaantal is één 'zwart' en bij de ander is het
aandeel 1.90 leerlingen duidelijk afgenomen van ongeveer de helft naar een derde van
hel leerlingenpubliek. Genoemde redenen voor de toename van het leerlingenaantal
zijn: de school is populair bij ouders omdat deze dicht bij hun werk is, groepjes 'witte1

ouders hebben zich aangemeld op een "zwarte1 school en de sluiting van een school in
de buurt waarna die leerlingen bij de school worden aangemeld. De 'zwarte' school
met een stijging van het leerlingenaantal blijkt overigens ook recentelijk te maken te
hebben gehad met personeelswisselingen.

De belangrijkste invloeden op de leerlingenaantallen lijken in de eerste plaats dus te
maken te hebben met de omgeving waarin de school staat: (veranderingen in) de
samenstelling van de bevolking in de wijk waarin de school staat, concurrentie dan wel
sluiting van andere scholen in de omgeving. Daarnaast is belangrijk hoe populair de
school is bij ouders. Deze omgevïngs- en populariteitsfactoren staan niet los van
elkaar. Met behulp van de literatuur gaan we nader in op beide factoren en op hun
onderlinge relatie.

Basisondenvijs: literatuur

Vooral in het basisonderwijs recruteren scholen hun leerlingen uit de omgeving.
'Zwarte' scholen staan vaker dan andere scholen in probleemwijken: wijken waar
kansrijke hoger-opgeleide bewoners (autochtoon en allochtoon) zijn weggetrokken,
waar de werkloosheid onder inwoners hoog is, het opleidingsniveau laag, en de
mobiliteit hoog is (Van der Veen e.a., 2004). Voor 'zwarte1 scholen geldt dus dat zij
vaak te maken hebben met leerlingenwisselingen door verhuizingen en overwegend
leertingen hebben met laag-opgeleide ouders. Dit kan diverse gevolgen hebben voor de
inrichting van het onderwijs en de resultaten die zij behalen/kunnen behalen. We gaan
eerst in op wat vanuit onderzoek hierover bekend is. Het gaat dan dus nog niet om de
beeldvorming over scholen bij ouders wat uiteindelijk maakt of er wel of niet voor een
school wordt gekozen. Daar gaan we in tweede instantie op in. Wel kan het volgende
meer zeggen over de in hoeverre het wellicht 'terecht' is dat zij zwarte scholen in
sterkere mate links laten liggen.

Het prestatieniveau van leerlingen hangt sterk samen met het opleidingsniveau van hun
ouders (o.a. Driessen e.a., 2006). Op scholen met veel leerlingen met ouders met een
laag opleidingsniveau z i j n de gemiddelde prestaties van de leerlingen dus duidelijk
lager dan op scholen met leerlingen met ouders met een hoog opleidingsniveau. Wat
uit onderzoek echter ook naar voren komt, is dat het gaan naar een school met veel
leerlingen met laag-opgcleide ouders gemiddeld nog een (klein) extra negatief effect
op prestaties heeft, met name op taaiprestaties (o.a. Driessen e.a., 2003). Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat scholen geneigd zijn hun algemene niveau aan te
passen aan het dominante leerlingenpubliek. Scholen richten zich, aldus deze
veronderstelling, met de inhoud en/of de omvang van het curriculum op het
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gemiddelde niveau van hun leerlingen, wat kan leiden tot een verschillend streefniveau
op scholen. De gedachte hierachter is dat op scholen waar veel leerlingen een laag
prestatieniveau hebben, leerkrachten minder goed in staat zijn om in dezelfde
hoeveelheid tijd hetzelfde onderwijsprogramma uit te voeren als op scholen waar het
gemiddelde prestatieniveau hoger is. Dit leidt tot openlijke of verborgen verlaging van
het niveau en tot een minder omvangrijk aanbod, doordat het kernprogramma niet 'af
komt' of omdat er veel uit wordt weggelaten. Een dergelijke niveauverlaging kan het
gevolg zijn van lagere leerkrachtverwachtingen op deze scholen, maar ook van de reële
omstandigheid dat er niet voldoende tijd is of gecreëerd kan worden om ook met
zwakkere leerlingen, of leerlingen met een lager beginniveau, het volledige curriculum
te doorlopen. Tesser e.a. (1995) geven aan dat hierdoor op concentratiescholen
waarschijnlijk vooral de betere leerlingen worden geremd. Daarnaast wijst Jungblulh
op het naar sociale achtergrond aanbieden van verschillende onderwijsinhouden met
onderscheiden doelen (Jungbluth, 1985; 2003). Een andere verklaring voor het extra
negatieve effect van een hoog aandeel allochtone leerlingen op school is de
taalcontacthypothese. Volgens deze hypothese komen niet-nederlandstalige leerlingen
die 'zwarte' scholen bezoeken te weinig in contact met de Nederlandse taal, waardoor
de ontwikkeling van hun taalvaardigheid in het Nederlands achterblijft (vgl. Driessen
e.a, 2003).

Diverse verslagen van de onderwijsinspectie (o.a. 2001, 2002, 2003) laten zien
dat in de (kleine) groep scholen waar volgens inspectiestandaarden de kwaliteit van het
onderwijs onvoldoende is, scholen met veel allochtone leerlingen en scholen met
overwegend autochtone achterstandsleerlingen oververtegenwoordigd zijn. Naast al
genoemde factoren, zijn er voor 'zwarte* scholen andere risicofactoren die een
bedreiging vormen voor de kwaliteit van de school. Deze scholen hebben vaker te
maken met veel tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen door verhuizingen. Dit
vergt extra aandacht en inspanning van scholen. Tevens zijn er vaker
directieveranderingen en andere personeelswisselingen op dit type scholen. Vaak is het
voor 'zwarte' scholen moeilijker om vacatures te vullen dan voor meer gemengde
scholen. Zo bestaat het gevaar dat een negatieve spiraal ontstaat.
Vergeleken met scholen met een leerlingenpubliek met een hogere sociaal-
economische achtergrond zijn er op 'zwarte' scholen meer inspanningen nodig om de
prestaties van de leerlingen op peil te krijgen (en is er bovendien meer ander zorg
nodig), wordt dit bemoeilijkt door de gemiddeld relatief korte verblijfsduur van
leerlingen op school door verhuizingen en door een gebrek aan goed gekwalificeerd
personeel. Daarnaast kunnen moeilijk verbeteringen worden doorgevoerd binnen het
onderwijsbeleid door directiewisselingen en komt de kwaliteit van het onderwijs
verder onder druk te staan. Dit alles komt mogelijk de naam van de school niet ten
goede, wat zou kunnen betekenen dat meer ouders er vanaf zien om hun kind op de
school aan te melden.

Hoewel er wel meer risicofactoren zijn voor 'zwarte' scholen, is het zeker niet
zo dat 'zwarte' scholen in het algemeen kwalitatief slechter zijn dan meer gemengde
scholen. Herhaaldelijk is in onderzoek gevonden dat op 'zwarte' scholen meer
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specialistische en deskundige hulp wordt geboden aan allochtone leerlingen dan op
scholen met een klein aandeel allochtone leerlingen (Hofman £ Steenbergen,
2001;Van der Veen, 2002;Ledoux, 2003). Op scholen met veel allochtone leerlingen is
er bijvoorbeeld naast meer deskundigheid ten aanzien van allochtone leerlingen een
meer toegespitst taalbeleid. Ook zetten deze scholen zich meer in voor een goed
contact met ouders, houden ze in sterkere mate leerlingvorderingen bij en doen ze
meer aan niveaubewaking dan scholen met minder allochtone leerlingen. Ook is in
onderzoek naar de ontwikkeling in taal- en rekenprestaties van basisschoolleerlingen
gevonden dat hoewel er wel een algemeen negatief effect is van een hoog percentage
allochtone leerlingen op school, dit effect niet voor alle groepen leerlingen negatiefis
(Peetsma e.a,, 2006). Zo blijken Turkse leerlingen bijvoorbeeld juist meer leerwinst
voor rekenen te boeken in klassen vanaf 30% allochtone leerlingen.

In het volgende gaan we in op schoolkeuzemotieven van ouders. Door verschillen in
schoolkeuzepatronen van ouders gaan kinderen niet altijd in hun buurt naar school en
kan sociale en etnische segregatie worden bevorderd. Het is de vraag in hoeverre
ouders zich bij de keuze van een school baseren op de daadwerkelijke kwaliteit van de
school. Ook wanneer het onderwijs op de school op peil blijft, bepaalt het imago van
de school bij ouders in hoeverre zij bereid zijn hun kinderen aan te melden.
De etnische samenstelling van een school speelt een belangrijke rol in de afwegingen
van ouders bij het kiezen van een basisschool voor hun kinderen (Karsten e.a., 2002).
Zowel allochtone als autochtone ouders kiezen het liefst niet voor een 'zwarte' school
(Karsten e.a., 2002; Ten Broeke e.a., 2003). Voor autochtone ouders geldt dit nog wat
sterker dan voor allochtone ouders. Autochtone ouders laten bij de schoolkeuze vooral
de mate van overeenstemming tussen school en thuis meewegen. Hiermee wordt
bedoeld de mate waarin de sfeer op school de ouders aanspreekt, de school dezelfde
opvattingen heeft over opvoeden als de ouders, de school dezelfde levensbeschouwing
heeft als de ouders en de mate waarin de school veel kinderen met dezelfde culturele
achtergrond en uit hetzelfde sociale milieu heeft als de ouders. Bij allochtone ouders
zijn de belangrijkste schoolkeuzemotieven het niveau van de school (staat de school
als goed bekend, gaan er veel kinderen naar havo/vwo) en aandacht op school voor
differentiatie (is er veel aandacht voor kinderen met achterstand en voor niet-
Nederlands sprekende kinderen). Schoolkeuzemotieven blijken verder samen te
hangen met het opleidingsniveau van ouders: de motieven afstand tot de school, het
niveau van de school en de mate van differentiatie zijn het belangrijkst voor laag-
opgeleide ouders en worden minder belangrijk naarmate het opleidingsniveau van de
ouders hoger is.

hi hoofdstuk 2 gaven we aan dat de vraag naar islamitisch onderwijs het
aanbod overtreft. Door allochtone leerlingen wordt gemiddeld vaker voor het openbaar
onderwijs gekozen dan voor de andere denominaties, waardoor allochtone leerlingen
binnen het openbaar onderwijs gemiddeld oververtegenwoordigd zijn. De komst van
islamitische scholen zal daarom in sterkere mate zorgen voor een afname van
leerlingen in het openbaar onderwijs. De uitkomsten van de eerste twee delen van dit
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onderzoek wijzen erop dat dit inderdaad een rol speelt in Rotterdam, zij het een kleine.
Hoewel bijna alle Turkse en Marokkaanse ouders er veel waarde aan hechten dat
rekening wordt gehouden met hun geloof, prefereert slechts een derde van de ouders
volgens Herweijer & Vogels (2004) islamitisch onderwijs. Bij de uiteindelijke keuze
van een basisschool door ouders geven de sfeer en de bereikbaarheid van een school
vaak de doorslag en spelen levensbeschouwelijke overwegingen een minder
belangrijke rol. Uit een recent onderzoek naar de verwachtingen en wensen van
allochtone en autochtone ouders ten aanzien van de basisschool in Rotterdam blijkt dat
ongeveer een vijfde van de Rotterdamse ouders met een Turkse of Marokkaanse
achtergrond een voorkeur heeft voor islamitisch onderwijs (Smit e.a., 2005). Deze
ouders, evenals Russische en Pakistaanse ouders blijken in de praktijk in de meeste
gevallen te kiezen voor openbaar onderwijs. Uit het onderzoek blijkt verder dat
Surinaamse, Antilliaanse en Joegoslavische ouders meestal voor katholieke scholen
kiezen, Somalische ouders voor islamitisch onderwijs en dat autochtone ouders relatief
vaker voor overig bijzonder onderwijs en katholieke scholen kiezen. Uit Amsterdams
schoolkeuzeonderzoek (Ten Broeke e.a., 2003) blijkt dat 14% van de islamitische
ouders de religieuze grondslag van een school een reden vindt om ervoor te kiezen,
voor christelijke ouders is dit percentage 40%.
Vanuil onderzoek naar schoolkeuzemotieven van Amsterdamse ouders bleek dat het
bestaan van verschillende pedagogische richtingen vrijwel alleen bij hoger opgeleide
autochtone ouders bekend is (Karsten e.a., 2003; Ten Broeke e.a., 2003). In de
Onderwijsmeler t/m 2002 werd de voorkeursrichting van ouders bijgehouden: aan
ouders werd de vraag voorgelegd wat hun voorkeursrichting is als de kwaliteit en de
afstand tot de school gelijk zou zijn. Er werd hier overigens geen onderscheid gemaakt
naar achtergrond van de ouders en naar basis- en voortgezet onderwijs. Van de rond
40% van de ouders met een voorkeur, bleek een vijfde een voorkeur voor openbaar
onderwijs te hebben, 40% procent had een voorkeur voor protestants-christelijk
onderwijs en 30% voor rooms-katholiek onderwijs (Wartenbergh-Cras e.a., 2002).
Uiteindelijk kiezen er dus meer ouder voor het openbaar onderwijs dan die er een
voorkeur voor hebben, in beschouwing genomen dat tussen de 25 en 30% van alle
ouders voor openbaar onderwijs kiest.

Het voorgaande biedt meer inzicht in de achtergrond van de uitkomst dat het vooral
'zwarte' scholen zijn die marktaandeel hebben verloren. Niet alleen zijn er voor deze
scholen meer risicofactoren, maar ook blijken ouders, zowel allochtoon als autochtoon,
het liefst niet voor deze scholen te willen kiezen. Br zijn echter ook voorbeelden van
'zwarte' scholen met een sterk groeiend leerlingenaantal. Uit de telefonische
interviews bleek bijvoorbeeld dat na aanmelding van hun kinderen door een groep
'witte' ouders het leerlingenaantal op de school sterk groeide. Ook in Amsterdam heeft
dit zich op kleine schaal voorgedaan (Karsten e.a., 2003). De andere geïnterviewde
school met een sterke toename van het leerlingenaantal was in eerdere jaren een 'bijna
zwarte' school en kreeg te maken met aanmeldingen van hoger opgeleide ouders die in
de buurt van de school werken. Deze school krijgt nu zoveel aanmeldingen dat er een
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wachtlijst is. De school lijkt nu een meer exclusief karakter te krijgen, mede door de
wachtlijst. Tn hoofdstuk 2 gaven we aan dat de openheid van het openbaar onderwijs
voor ouders die een selectiever publiek prefereren ('ons soort mensen') een drempel
kan betekenen en een reden kan zijn orn voor het bijzonder onderwijs te kiezen. Op
deze school lijkt dit zich dus niet voor te doen en heeft de openbare school juist een
meer exclusief karakter. De kans is overigens aanwezig dat de genoemde school een
'witte' school zal worden, mede omdat allochtone ouders zich eerder dan autochtone
ouders door een wachtlijst laten ontmoedigen (Ten Broeke e.a., 2003).

Belangrijk is of het onderwijsconcept van scholen aanslaat bij ouders en in hoeverre
het scholen lukt ouders bij de school te betrekken. Het organiseren van cursussen voor
ouders en leerlingen op school, zoals op een in dit onderzoek geïnterviewde school,
kunnen hierbij helpen. Over wensen van allochtone ouders komt vanuit de literatuur
het volgende naar voren. Uit het Rotterdamse ouderonderzoek van Smit e.a. blijkt dat
allochtone ouders zouden willen dat er meer traditioneel wordt lesgegeven op scholen
(Smit e.a., 2005). Voor autochtone ouders bleken autonomie en zelfontplooiing
belangrijk. Ook uit Amsterdams onderzoek komen deze verschillen tussen allochtone
en autochtone ouders naar voren (Ten Broeke e.a., 2003). Bij allochtone ouders
verloopt de communicatie tussen ouders en school gemiddeld moeizamer. Uit de meest
recente Onderwijsmeter (Van Oord e.a., 2005) blijkt dat allochtone ouders minder
vaak dan autochtone ouders het gevoel hebben dat de school van hun kind zijn best
doet om hen bij school te betrekken en hen voldoende informeert. Noodzakelijke
voorwaarden voor leerkrachten om de samenwerking met allochtone ouders gestalte te
kunnen geven zijn volgens Smit & Driessen (2002): omgangsdeskundigheid, de
bereidheid zich te verdiepen en interculturele communicatie én allochtone ouders als
volwaardige partners te zien waarmee een positieve relatie opgebouwd dient te
worden. Om de leerlingenaantallen op 'zwarte1 scholen niet verder te laten dalen, is het
in ieder geval van belang om allochtone ouders aan de school te binden.

Bij de oriëntatie op de keuze voor een basisschool, blijkt de oriëntatie bij allochtone
ouders vaak grotendeels te bestaan uit het inwinnen van adviezen in de omgeving,
zoals familie en kennissen (Ten Broeke e.a., 2003). Zij zullen dus eerder afgaan op het
beeld dat in de omgeving bestaat van de school dan van meer objectieve gegevens,
zoals folders, websites en dergelijke. Allochtone ouders zijn minder goed dan
autochtone ouders op de hoogte van de mogelijkheden om aan informatie te komen.
Wat betreft het onder de aandacht brengen van het onderwijsconcept van de school bij
ouders kan dus met name bij allochtone ouders dus veel worden bereikt met
voorlichting.

Ook voorzieningen kunnen een effect hebben op het leerlingenaantal op school en
zelfs op de samenstelling van het leerlingenpubliek. De aanwezigheid van een
peuterspeelzaal binnen de school kan bijvoorbeeld het leerlingenaantal stimuleren (zo
bli jkt uit een telefonisch interview): ouders kiezen er vervolgens vaak ook voor om
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hun kinderen ook onderwijs te laten volgen op de basisschool met deze
peuterspeelzaal. Er kan echter een onbedoeld segregatie-versterkend effect van de
aanwezigheid van voorschoolse voorzieningen optreden. In een onderzoek naar
segregatieprocessen in het Amsterdamse onderwijs kwam naar voren dat ouders
basisscholen met een voorschool beschouwen als typische achterstandsscholen en de
voorschool vooral zien als remediërende instelling voor allochtone
achterstandsleerlingen die op niveau gebracht moeten worden (Karsten e.a., 2003).

Basisonderwijs: aanbevelingen

De afname van het marktaandeel van het Rotterdamse openbaar onderwijs is
gerelateerd aan sociaal-etnische segregatie. Sociaal-etnische segregatie is een proces
dat erg moeilijk te beïnvloeden is. Binnen Rotterdam bestaan al diverse initiatieven om
dil tegen te gaan. Rotterdam loopt hiermee binnen Nederland voorop. Onze
aanbeveling is wat dit betreft dan ook dat het belangrijk is om met betrekking tot
etnische segregatie ervaringen uit te wisselen met andere besturen, directeuren, de
gemeente en andere betrokkenen in het veld, zodat de expertise gebundeld kan worden.
Het is in ieder geval geen exclusief probleem voor het openbaar onderwijs.

Vanuit het oogpunt van het behoud van het marktaandeel zou betoogd kunnen worden
dat een etnisch gesegregeerde school wellicht een aan te bevelen optie is. Op etnisch
gesegregeerde scholen is het gemakkelijker lesgeven clan op scholen met een
heterogene groep leerlingen: een groep die varieert naar niveau en achtergrond. Op
scholen met een heterogene leerlingengroep is het moeilijk om iedereen de juiste
hoeveelheid aandacht te geven. Een heterogene leerlingengroep kan bijvoorbeeld
bestaan uit zij-instromers, diverse generaties allochtonen, leerlingen uit diverse
herkomstlanden en met diverse thuistalen en daarbij een gevarieerde groep
autochtonen. Daarnaast kunnen sterk gesegregeerde scholen zich gemakkelijker sterk
specialiseren in het omgaan met hun leerlingenpubliek. Dit betekent dan wel dat de
school aantrekkelijk is voor een specifieke groep ouders en leerlingen. Het
marktaandeel kan hiermee behouden blijven. Het bestaan van sterk gesegregeerde
scholen is echter vanuit veel andere gezichtspunten niet wenselijk, met name niet
vanuit de pedagogische uitgangspunten van het openbaar onderwijs: 'actieve
pluriformiteit', 'maatschappelijke voorbereiding' en 'actieve participatie'. We bevelen
deze optie dan ook niet aan.

We bespraken in het voorgaande risicofactoren waar 'zwarte' scholen in sterkere mate
mee te maken hebben dan de andere scholen. We bevelen daarom aan om met behulp
van bestaande gegevensbestanden periodiek in de gaten te houden in hoeverre er
sprake is van deze risicofactoren op scholen en indien daarvan sprake is, scholen te
ondersteunen, bijvoorbeeld wat betreft het personeelsbeleid. Daarnaast is het
belangrijk om (zoals ook al gebeurt) scholen te ondersteunen bij afspraken met andere
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scholen en schoolbesturen over het opnemen van leerlingen uit eigen of andere buurten
en het tussentijds van elkaar overnemen van leerlingen.

Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is hoe dan ook nodig en het is de taak van het
bestuur om hier kritisch naar te kijken. Het is echter niet zo dat als het met de kwaliteit
van de school goed zit, de leerlingenaantallen als gevolg daarvan 'vanzelf toenemen
of stabiel blijven. Ouders kiezen niet op basis van hoe het feitelijk met het niveau en
de kwaliteit van de school gesteld is, maar op basis van wat zij vinden van de school.
Het positief beïnvloeden van het beeld dat ouders van de school hebben, kan de
leerlingenaantallen van de scholen doen toenemen. Een daaruit volgende aanbeveling
is dat het bestuur scholen ondersteunt bij het ontwerpen van een duidelijk
schoolconcept dat aansluit bij de diverse groepen allochtone en autochtone leerlingen
en ouders van de school. Er valt echter niet veel te zeggen over hoe dat moet en wat
daarvan te verwachten is. Het kan samenhangen met toevalligheden of de profilering
aanslaat, zoals de locatie van de school die dicht bij het werk van ouders is. Daarnaast
kan het een rol spelen dat leerlingen die in Rotterdam naar school gaan niet allemaal in
Rotterdam wonen (en andersom). Dit aandeel leerlingen kan sterk veranderen over de
jaren. Scholen die hiermee te maken hebben, kunnen hierop inspelen door een
specifieke profilering. Aan de andere kant kunnen er scholen zijn die niet de noodzaak
voelen om zich te profileren, omdat het scholen zijn die goed bekend staan waar
ouders hun kinderen 'toch wel' aanmelden. Wanneer zij toch te maken krijgen met
bijvoorbeeld aanmeldingen van buiten Rotterdam of het uitblijven ervan, kan een
specifieke profilering juist wel nodig zijn. Het is moeilijk om specifieke aanbevelingen
te doen, dit is afhankelijk van de situatie van de school. Bovendien kan met het oog op
het behoud van het leerlingenaantal de keuze gemaakt worden voor een profilering die
gericht is op een specifieke groep. Zo kunnen 'zwarte' scholen de afweging maken om
zich zodanig te profileren dat zij met name allochtone ouders aan de school binden.

Wat we wel aan kunnen geven, is dat het belangrijk is dat de contacten tussen
leerkrachten en ouders goed verlopen, dat er een wederzijdse vertrouwensrelatie is
waarbij niemand zich buitengesloten voelt. Activiteiten om dit te bevorderen kunnen
(afhankelijk van de (beoogde) leerlingenpopulatie) zijn: het volgen van cursussen door
leerkrachten in het communiceren met allochtone ouders, het aanstellen van een
oudercontactpersoon, het organiseren van activiteiten voor leerlingen en ouders op
school (zoals ook al plaatsvindt binnen de Brede School in Rotterdam). Wat ook al
plaatsvindt, maar wat verder kan worden ondersteund, is groepjes 'witte' ouders te
verleiden tot gemeenschappelijk aanmelding op zwarte scholen. Dit zou nog verder
gestimuleerd kunnen worden door daarvoor een budget te reserveren, om te
voorkomen dat de betreffende scholen in formatie achteruit gaan als gevolg van
minder allochtone achterstandsleerlingen. 'Witte' ouders kunnen op een 'zwarte'
school overigens ook in de meerderheid zijn, in de zin dat de allochtone ouders uit heel
verschillende landen en culturen kunnen komen (De Rijk, 2003). Extra aandacht moet
er hierbij besteed worden aan het voorkomen dat 'witte' ouders een te grote stem
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(willen) hebben in het schoolbeleid. Na realisatie van hel uiteindelijke schoolconcept
kan tevredenheid van ouders en leerlingen met de school er vervolgens via mond-op-
mond-reclame voor zorgen dal steeds meer ouders voor de school kiezen. Vooral voor
het bereiken van allochtone ouders is dit laatste belangrijk. Ook is het aan te bevelen
om te bevorderen dat er meer aandacht wordt besteed aan voorlichting aan ouders over
de school, bijvoorbeeld door verspreiding van gegevens over de school op plaatsen
waar de meeste ouders komen, bijvoorbeeld de GGD.

Ten slotte kunnen we opmerken dat van het profileren als openbare school niet
veel effect verwacht mag worden, omdat blijkt dat het feit dat een school openbaar is
doorgaans geen schoolkeuzemotief is voor ouders.

Voortgezet ondenvijs'.

Conclusies voortgezet ondenvijs

We kunnen concluderen dat er geen sprake is van de verwachte terugloop van het
marktaandeel van het openbaar onderwijs, er was juist een toename van 0.9%. Nel als
in het basisonderwijs wijkt de ontwikkeling van het marktaandeel van het openbaar
voortgezet ondenvijs in Rotterdam niet af van die totaal in Nederland. In de andere
grote steden was deze toename een half procent hoger. Het beste gaat het met het vwo.
In het Rotterdamse ondenvijs heeft binnen het vwo het openbaar onderwijs van alle
denominaties het hoogste marktaandeel en was de toename van dit marktaandeel het
hoogste van alle denominaties. Dit verschilt van de andere grote steden: daar is de
ontwikkeling van het marktaandeel van het openbaar ondenvijs in het vwo het minst
gunslig.
Echter, niet in alle Rotterdamse schooltypen was er een toename van het marktaandeel
van het openbaar ondenvijs: in het vmbo was er sprake van een afname, die in de
laagste vorm ervan (zonder theoretische leerweg) ruim 2% bedroeg. De afname heeft
er niet mee te maken dat Rotterdamse vmbo-leerlingen in toenemende mate voor het
islamitisch ondenvijs kozen: het marktaandeel van het islamitisch ondenvijs nam
binnen het vmbo eveneens af. In het vmbo werd met name relatief vaker gekozen voor
het christelijk onderwijs: met name protestanls-christelijk, maar ook reformatorisch
onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt niel dal er wat etnische achtergrond betreft een groep
leerlingen is die niet of in minder sterke mate voor het openbaar voortgezet onderwijs
kiest. Bij cumi-leerlingen is het openbaar voortgezet ondenvijs populairder dan in de
andere grote steden het geval is. Het aandeel cumi-leerlingen dat in Rotterdam naar het
openbaar onderwijs gaat is hoger dan gemiddeld in Nederland en hoger dan in de
andere grote steden. Hoe hoger het schooltype, hoe vaker zij voor het openbaar
ondenvijs kiezen. Binnen de andere grote steden doet dit verschil zich niet voor. Wel
lijkt er door Rotterdamse cumi-leerlingen in iets afnemende mate voor het openbaar
onderwijs gekozen te worden en in iets toenemende mate voor het islamitisch
onderwijs. Dit kon echter alleen nauwkeurig worden vastgesteld voor 2002-2003. Het
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leerlingenaantal van het islamitisch onderwijs groeide van 2002-2005 met 50%. Deze
groei deed zich het sterkst voor van 2002-2003, daarna nam de groei geleidelijk af.
Ook in het algemeen is het zo dat hoe hoger het schooltype, hoe hoger het
marktaandeel is van het Rotlerdamse openbaar onderwijs. Voor vmbo-leerlingen
(vooral basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) is het marktaandeel
relatief klein. Dit komt omdat er weinig openbare scholen zijn van dit type. Het zijn er
twee die geen dekkend aanbod hebben voor de gehele stad.

Vooral 'zwarte' openbare scholen voor voortgezet onderwijs (met meer dan de
helft cumi-leerlingen) bleken marktaandeel te verliezen, van 2002-2005 was de afname
5%. De interviews lijken hierop meer licht te werpen. De geïnterviewde school met
een daling van het leerlingenaantal is een 'zwarte' school die in de afgelopen jaren te
maken had met een 'verzwarting' van het leerlingenpubliek: naar het vmbo gingen
steeds meer allochtone leerlingen, naar het havo en vwo steeds minder autochtone
leerlingen. Hierop werd door de vorige directie niet voldoende ingespeeld. De
concurrentie van andere (voor de leerlingen iets verder gelegen) havo- en vwo-scholen
is groot. Ook binnen het voortgezet onderwijs blijkt de afname van het marktaandeel
van het openbaar onderwijs dus voor een deel te maken te hebben met etnische
segregatie. Dat dit proces van etnische segregatie tegen te gaan is, blijkt uit het
telefonische interview met een school met een toename van het leerlingenaantal. De
voorheen 'zwarte1 school, heeft nu te maken met een toename van 'witte' leerlingen,
waardoor de school nu een gemengde school is geworden. Volgens de geïnterviewde
bleek de profilering van de school als internationale school en tweetalige school met
als nevenprofielen sport en kunst hierin een sterke rol te spelen. Door hun profilering
is volgens geïnterviewde het leerlingenaantal gestegen: ouders uit de betere buurten
sturen nu ook hun kinderen naar deze school, nadat de school in staat is geweest deze
ouders te overtuigen van de kwaliteit.

Voortgezet onderwijs: literatuur

Eerder beschreven we dat de sociaal-etnische samenstelling van de buurt in belangrijke
mate de sociaal-etnische samenstelling van het leerlingenpubliek van basisscholen
bepaalt. Binnen het voortgezet onderwijs speelt dit een wat minder belangrijke rol,
omdat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs duidelijk lager is dan het aantal
basisscholen. Voor leerlingen in de vo-leeftijd is het ook gemakkelijker en
gebruikelijker om verder te reizen naar school. Dit vergroot ook de
keuzemogelijkheden voor leerlingen tussen diverse scholen en maakt daardoor de
concurrentie tussen de diverse vo-scholen sterker dan in het basisonderwijs.

Net als in Rotterdam doet het fenomeen dat met name 'zwarte' scholen voor
voortgezet onderwijs leerlingen verliezen zich ook in Amsterdam voor (Karsten e.a.,
2003). Dil treft vooral brede scholengemeenschappen. Door de toename van het aantal
allochtone leerlingen daalt het aantal kinderen met een havo/vwo advies (door de
gemiddeld lagere prestatieniveaus waarmee allochtone kinderen het basisonderwijs
verlaten), en door de groei van het aandeel allochtone leerlingen in de vmbo-
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afdelingen verliezen deze scholen het in de concurrentiestrijd om de havo/vwo
leerlingen van de 'smalle' scholen. Vrijwel geen enkele ouder in een Amsterdams
schoolkeuzeonderzoek vond een school met meer dan de helft allochtone leerlingen
ideaal (Ten Broeke e.a., 2003). Dit bleek binnen het voortgezet onderwijs nog sterker
te spelen dan binnen het basisonderwijs.

Uit de meest recente Onderwijsmeter (Van Oord e.a., 2005) komt naar voren
dat allochtone ouders zich meer dan autochtone ouders zorgen maken over
gedragsproblemen, het gebruik van alcohol en drugs en de veiligheid op school.
Allochtone ouders willen meer dan autochtone ouders aandacht voor orde, netheid en
discipline en waarden en normen. Ook uit het Amsterdamse schoolkeuzeonderzoek
van Ten Broeke e.a. (2003) kwam naar voren dat allochtone en lager opgeleide ouders
bij de schoolkeuze een sterkere waarde hechten aan orde en discipline en aan de
afwezigheid van criminaliteit dan autochtone en hoger opgeleide ouders. Dit verklaart
mogelijk de uitkomst van dit onderzoek dat vooral binnen het vmbo het marktaandeel
van het christelijk onderwijs toenam ten koste van het openbaar onderwijs. In
hoofdstuk 2 haalden we onderzoek aan van Van Kessel & Kral (1992) en van Felix e.a.
(2002) die erop wijzen dat een oorzaak voor de relatief hoge populariteit van
confessionele scholen is dat de richting van deze scholen voor veel ouders een bredere
betekenis heeft dan alleen het levensbeschouwelijke aspect: in de ogen van ouders
hebben confessionele scholen andere eigenschappen op het gebied van orde, discipline,
normen en waarden dan openbare scholen. Het gaat hier dus met name om
beeldvorming bij ouders: denominatie lijkt in directe zin maar een kleine rol te spelen
bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. In het Amsterdamse
schoolkeuzeonderzoek werd denominatie door gemiddeld 3% van de ouders genoemd
als reden om voor een middelbare school te kiezen, 17% van de islamitische ouders
bleek wel een voorkeur te hebben voor islamitisch onderwijs.

Kinderen hebben bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs een
sterkere stem dan bij de keuze voor een basisschool, ouders nemen de eindbeslissing,
maar weinig ouders kiezen voor een school waar het kind zelf niet naartoe wil. Uit een
groot landelijk onderzoek onder basisschoolleerlingen in groep 8 blijkt dat allochtone
ouders een duidelijk minder bewuste keuze voor een school voor voortgezet onderwijs
maken dan autochtone ouders (Van der Veen, 2005). Allochtone ouders kennen de
toekomstmogelijkheden en vereiste prestatieniveaus van het voortgezet onderwijs
minder, laten zich minder informeren en maken een minder weloverwogen keuze voor
een vo-school. Daarentegen blijken de allochtone leerlingen (met name met een Turkse
of Marokkaanse achtergrond) zelf wel meer activiteiten te ondernemen voor het maken
van een schoolkeuze dan autochtone leerlingen. Het gaat hier om activiteiten als
scholen bezoeken, folders en websites van scholen bekijken en een gesprek met de
meester/juf. Uit Amsterdams schoolkeuzeonderzoek (Ten Broeke e.a., 2003) blijkt dat
hoger opgeleide ouders en hun kinderen eerder beginnen met de oriëntatie op scholen
in het voortgezet onderwijs. Ook uit dit onderzoek volgt dat autochtone ouders meer
bronnen raadplegen. Daarnaast praten zij met meer mensen over de schoolkeuze.
Allochtone en laag-opgeleide ouders hechten meer waarde aan de mening van mensen
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die zij raadplegen. Uit het onderzoek bleek eveneens dat de indruk die is opgedaan
tijdens de open dag zeer belangrijk is bij de uiteindelijke schoolkeuze. Uit het
landelijke onderzoek blijkt verder dat er door maar een derde van de groep-8
leerkrachten aandacht vvordl besteed aan de keuze voor een concrete school: met name
besteden zij veel aandacht aan de niveaukeuze (Van der Veen, 2005). Daarnaast bleek
er op basisscholen weinig bekendheid te zijn met de omstandigheden op de vo-scholen
waar hun leerlingen naartoe gaan. Zij zijn weinig bekend met hoe daar wordt
lesgegeven en hoe de sfeer is. Uit dit alles blijkt dat er nog veel ruimte is voor scholen
voor voortgezet onderwijs om hun school bij basisschoolleerlingen onder de aandacht
te brengen.

Voortgezet onderwijs: aanbevelingen

Aangezien vooral 'zwarte' openbare scholen voor voortgezet onderwijs (met meer dan
de helft cumi-leerlingen) marktaandeel bleken te verliezen, kunnen we concluderen dat
ook de afname van het marktaandeel van het Rotterdamse openbaar voortgezet
onderwijs deels gerelateerd is aan sociaal-etnische segregatie.
Een andere reden voor de afname van het marktaandeel is dat er, met name binnen hel
vmbo, in toenemende mate gekozen wordt voor het christelijk onderwijs,
waarschijnlijk omdat bij ouders het beeld bestaat dat hier striktere regels worden
gehanteerd dan binnen het openbaar onderwijs.

In de eerste plaats blijkt het mogelijk om door een voor autochtone ouders en
leerlingen aantrekkelijke profilering van de school 'witte' leerlingen te trekken naar
een 'zwarte' school. We bevelen dan ook aan om scholen te ondersteunen bij het
ontwikkelen van schoolconcepten die voor meerdere groepen leerlingen en ouders
aantrekkelijk zijn. Vervolgens is het van belang dat scholen gefaciliteerd worden bij
het uitwerken en verspreiden van hun missie. Dit alles is echter heel moeilijk, het kan
ook samenhangen met toevalligheden of een profilering aanslaat, zoals we ook al
opmerkten bij de aanbevelingen voor het basisonderwijs.

Daarnaast bevelen we aan om nog meer aandacht te besteden aan voorlichting aan en
op basisscholen over het voortgezet openbaar onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld op de
openbare basisscholen, maar ook kan de voorlichting gericht worden op basisscholen
met andere denominaties. Grotere bekendheid met hoe wordt lesgegeven, over de
aansluiting lussen beide schooltypen, kan ervoor zorgen dat het voor leerlingen een
logische stap is om (ook) voor een openbare school voor voortgezet onderwijs te
kiezen.
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Bijlage l Ontwikkeling in leerlingenaantallen t/m 2006 van alle scholen die
onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vallen

Basisonderwijs

J.SchooP%3$fcï: . ̂  1r£ ;̂i$

Akkers
Andries van der Vlerk
Babyion
Barken tij n
Bergse Zonnebloem
B lij berg
Blijvliet
Bloemhof
Boog, de
Boomgaard, de
Catamaran
Charlois
Clipper
Combinatie '70
Delfshaven
Driehoek
Dukdalf
Duo 2002
Eduard van Beiiuim
Esch. de
Finlandia
Fridtjof Nansen
Globe, de
Groene Palm
Groenewcg
Jacob Maris
Jan Antonie Bijloo
Jan Prins
Kameleon, de
Kleine Wereld, de
Klimop, de
Kort; de
Kruidenboek
Kubus
Landje, het
Mare
Margriet, de
Meridiaan, de

^i/ib/200-r
218
217
178

. : i' '-
130
537
186
232
423
227
374
327
187
173
494
164
200
407
198
167
254
194
510
213
197
229
268
444
221
319
311
226
323
349
353
701
322
121

"'1/10/2004^
192
181
155

' :L ; ..

121
533
211
220
410
216
367
315
194
167
490
169
183
401
186
151
243
208
512
193
168
221
234
456
218
330
295
191
330
334
378
700
343
120

<£%?S^ " '
1 /l 0/2005

183
157
157
575
120
539
233
197
371
207
330
317
214
171
487
169
176
391
187
132
232
213
512
194
156
228
222
454
210
313
269
179
297
326
406
708
347
109

;mo/200(ï j
176
147
147
621
125
580
205
196
312
204
306
315
244
163
512
150
178
387
180
120
223
214
526
162
161
233
217
435
213
303
265
175
283
301
421
692
358
103
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^School- ";^y;xx:- .. „ ' •: ' :" : ••iJ""":' •'•'*
Nelson Mandela
Noordereiland
Notenkraker, de
Over de Slingo
Oversteek
Passe Partout
Pijler
Piramide
Plataan, de
Plevicr, de
Pluspunt
Prins Alexander
Prisma, het
Rijckevorsel, van
Rode Wiekei
Samsam
Scha lm
Startbaan Ovcrschie
Startbaan Overschie/Zonnekorf
Toennalijn, de
Triangel, de
Tuimelaar, de
Tuinstad Schiebroek
T we eb os
Vier Leeuwen, de
Vierambacht
Waaier, de
Waterlelie, de
Wilgenstam, de
Willaert
Witte Werf
Zo mie hoek

Totaal1'" ••' .'".xJSsSf - ;£££y-k' '- ' +•&

1/10/2003
250
107
186
472
154
218
282
218
83

355
639
293
639
222
162
186
182
173
176
496
278
209
536
235
231
293
304
307
474
150
269
227

ÖS-l'9"605iSg

,1710/2004
250
102
172
443
140
237
314
200
84

335
588
273
617
219
167
175
206
176
156
479
293
19S
569
229
235
306
301
301
469
143
265
190

XX'*"'' '
S'-19I68-^

^f/ÏO/2005*
256
94
155
427
138
257
372
183
83

320
555
272
618
2 1 1
168
148
205

; • E" *
292
442
290
188
573
218
212
350
288
271
455

' V "

175

fö*489ïSfv

J/iO/2006^
257
96
152
423
140
298
416
176
97

319
515
287
622
219

134
212
. . E ^:

265
420
304
165
589
183
220
490
252
257
446

i ] \»" : -

". '. j ;i * -
156

-.18663; .3
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Speciaal basisondenvijs

fe&p^^s^
Henry Dunant
Heuven Goedhart, van
Kring, de
SBO Hoogvliet
Leeflang, C
Sonnevanck

r 1Iotaal;i>< w, '''"'.'•:"" , . . '"

&:A £10/2003

85
100
127
109
103
115

^•-•-:639;-'-.;

:Wl'o/2()04w

75
105
134
103
89
104

^ óici ":" "

v.l/lÖ/2005
72
110
118
98
88
111

-^.;59^:-^

l/iO/2006
71
102
86
78
86
107

X"53'(T ":

Overige scholen voor speciaal onderwijs (REC/WEC)

Schooi . , , ,/ . ' ̂ --^ :'~"S^r"''}-
leRotterdamse
Openhichtschool
Archipel
Brug, de
Piloot, de
Reconvalescenten
Tyltylschool
Voorthuysen. dr. A van (SO)
Willeboer, A

•~r •• ' • .-r,"^"v. . "-fgfVf • "vO1? " '
^Totaal-:';'- ' " 'f.^P^- -~'i%"?''

Totalen basisonderwijs en

;9«s^pf̂ ,.;: ^
Regulier basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Overig speciaal onderwijs
(ree/ wee)

*j> r.?,;". ••;.;-, -;cv ;' , . , ; , . , , . , , •,-'J?-$X

'i$K\ïfG/2WSf

97
71
299
239
110
99

289
170

1374

- '"^B?^1^"
^Ó&C'" -'/

y 1/1 0/2004 :

109
81
296
272
115
101
286
171

,. «i.«TQf~"- '

14^15

WÏ 0/2005

110
82

305
334
132
102
287
186

„J'538-r:i8i

m 0/2006 -t

100
89

319
339
139
101
302
195

jOl •' -' ••.'".. ! ; '

8x1584 • ,

speciaal ondenvijs

dO^C' ?ötfl
S^l/10/2003i

19605
639

1374

?;£38^6j;fe

W/\ 0/2004';
19168

610

1431

tf< 21209^

fSÜS"
18904

597

1538

S??^2I039-:

1/IO/200Ö
18663

530

1584
v:"v2()WrJ
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Voortgezet onderwijs

Einstein Lyceum 847 880 871 779 694
Erasmiaans Gymnasium 902 938 984 1022 1030
Libanon Lyceum 1382 1285 1208 1162 1132
Nieuw Zuid 1881 1772 1699 1683 1674
Thorbccke 1798 1794 1872 1924 2047
Wolfert van Borssclen 1784 1838 1903 1928 2074
Praktijkschool Noord 123 147 161 163 132

^Totaal .: "' ^;^;^^T;y^^l^;>:^:-x:'8654.:' --^8704 ...... 866Ï' •$$£" 8^83 :
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Bijlage 2 Uitkomsten telefonische interviews basisonderwijs

Gegevens over leerlingenpubliek en uit inspectierapporten

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. Van 2002-2005 nam het leerlingenaantal af met ongeveer 30%. De school
bestaat uit meer dan 90% 1.9 leerlingen, dit is in de afgelopen vier jaren nauwelijks
gewijzigd. Van 2005-2006 nam het leerlingenaantal verder af met ruim 10%.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. Het inspectierapport maakt onder andere
melding van vele directiewisselingen waardoor geen verstrekkende beleidsbeslissingen
genomen konden worden ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en de versterking van de onderwijspositie van de school in de wijk.
Daarnaast wordt melding gemaakt van een hoog ziekteverzuim en een dalend
leerlingenaantal. De inspectie geeft aan dat op de school hard wordt gewerkt aan
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De leraren zijn in staat gebleken de
kwaliteit van het primaire proces op voldoende niveau te houden, de intern begeleiders
hielden de kwaliteit van zorg en begeleiding op peil.
School 2. Op deze school nam het leerlingenaantal van 2002-2005 af met ruim 20%.
Ongeveer drie kwart van het leerlingenpubliek bestaat uit 1.90 leerlingen en rond de
15% uit 1.25 leerlingen. In de afgelopen vier schooljaren hebben zich hierin geen
sterke veranderingen voorgedaan. Van 2005-2006 nam het leerlingenaantal verder af
met ruim 12%.
hispectiegegevens over uitgangssituatie. Het inspectierapport meldt onder andere dat
de school in een wijk staat die op de nominatie staat om te worden gesloopt. Dat dit
nog niet is gebeurd, leidt tot een toenemende onveiligheid in de directe omgeving van
de school (drugsoverlast, overvallen). Samenhangend met de voorgenomen sloop van
een groot aantal woningen in de directe omgeving heeft de school te maken met veel
wisselingen in de leerlingenpopulatie. Veel leerlingen stromen tussentijds in en hebben
te maken met sociaal-maatschappelijke problemen.

ScJiolen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. Van 2002-2005 nam het leerlingenaantal licht af: met 3%. Het aandeel l .25
leerlingen op de school nam af van ruim 20 naar bijna 15%, het aandeel 1.90
leerlingen nam toe van ruim 10 tot bijna 20%.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. Het inspectierapport meldt onder andere dat
onlangs twee nieuwe directieleden zijn aangesteld. Daarnaast is door veel verhuizingen
sprake van een toenemend aantal zijinstromers. De school heeft twee gebouwen op
verschillende locaties. Aan de leerlingen van de groepen l tot en met 4 wordt in beide
gebouwen onderwijs aangeboden. De school heeft ook met het oog op versterking van
integratie gekozen voor deze herverdeling van leerlingen in de bovenbouw.
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School 4. Het leerlingenaantal van deze school nam van 2002-2005 licht af: met 5%.
Het aandeel 1.25 leerlingen bleef stabiel rond de 15%, het aandeel 1.90 leerlingen nam
licht af van ongeveer driekwart naar tweederde van het leerlingenpubliek. Van 2005-
2006 nam het leerlingenaantal licht toe met bijna l .5%.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. Het inspectierapport meldt onder andere dat
de school in de afgelopen jaren te maken kreeg met veranderingen binnen het team
door ziekte en personeelswisselingen. Daarnaast is de leerlingenpopulatie sterk
veranderd. Ook wordt gemeld dat de school te maken heeft met een teruglopend
leerlingenaantal en met veel verhuizingen in de wijk. De verblijfsduur van de
leerlingen wordt steeds korter en het aantal leerlingen dat 8 jaar op de school
doorbrengt neemt snel af wat hoge eisen stelt aan leraren en aan de zorgstructuur op
school. De school is bezig met verbetering van het imago en profilering ais "sportieve
basisschool". Dit werd met name vertraagd door een traag functionerend ambtelijk
apparaat van de deelgemeente. Een sterk punt van de school is het feit dat de
groepsleraren in deze moeilijke periode niet alleen in staat zijn gebleken toch een
aantal verbeteractiviteiten uit te voeren, zoals het invoeren van nieuwe methoden en
een nieuwe werkwijze in de onderbouw. Tevens is men erin geslaagd de kwaliteit van
het onderwijs in de groep te waarborgen in een voor leerlingen veilig pedagogisch
klimaat. Met de nieuwe directie is een stevige basis gelegd voor het realiseren van
duurzame schoolverbetering.

Scholen met een stijging van hel leerlingenaantal

School 5. Van 2002-2005 nam hel leerlingenaantal toe met ruim 20%. Het aandeel
1.25 leerlingen bleef vrij stabiel rond de 3% en het aandeel 1.90 leerlingen nam af van
bijna 50% naar ongeveer 35%. Er was dus sprake van een stijging van het aandeel 1.0
leerlingen. Het leerlingenaantal nam van 2005 tot 2006 verder toe met ruim 3.5%.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. De leerlingenpopulatie van de school is
gemêleerd, zowel wat etnische als wat sociaal-economische achtergrond betreft. Dat
komt omdat veel ouders voor deze school kiezen die in het centrum van de stad
werken, maar elders in Rotterdam of zelfs daarbuiten wonen. Daarnaast zit er ook een
flink aantal leerlingen van niet-Nederlandse herkomst uit omliggende wijken op de
school. Het aantal leerlingen neemt gestaag toe waardoor de school met gebrek aan
ruimte kampt. Er is een noodgebouw op korte afstand van het hoofdgebouw in gebruik
genomen, maar nog steeds moet met de beschikbare ruimte gewoekerd worden. Het
hoofdgebouw ziet er aantrekkelijk uit en wordt intensief gebruikt. Het schoolplein is
wellicht het fraaiste sieraad van de school. De openbare basisschool is een
kunstzinnige basisschool. Dit is duidelijk zichtbaar in de lessentabel, in bijzondere
activiteiten op dit gebied en ook wel in de aankleding en inrichting van de lokalen.
Daarnaast valt op dat de school in alle groepen het 'vak' filosofie aanbiedt, waarbij ook
sociale competenties als redeneren, discussiëren, naar elkaar luisteren en relativeren
van eigen opvattingen aan bod komen.
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School 6. Van 2002-2005 nam het leerlingenaantal op deze school toe met ruirn 15%.
Van 2005-2006 was er een verdere toename van maar liefst 40%. De school telde in
2005 3% 1.25 leerlingen en 73% 1.9 leerlingen. Het aandeel 1.90 leerlingen was in
2002 nog bijna 90%.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. De afgelopen twee jaren verliet bijna de helft
van de leraren de school. In de gebouwensituatie zal verandering optreden omdat met
nieuwbouw kan worden gestart. Vanuit de school zullen, omdat de verschillende
locaties in verschillende bunnen of wijken liggen, nog steeds de twee verschillende
voedingsgebieden worden bediend, maar wellicht zullen er tijdens de verbouwingen
hergroeperingen nodig zijn. Opvallend is de stijging van het percentage leerlingen
zonder extra gewicht. Aan het eind van het schooljaar 2000-2001 besloot een groep
autochtone ouders hun kinderen als leerling aan te melden op deze 'zwarte' school.

Recente ontwikkelingen

Scholen mei een daling van het leerlingenaantal

School 1. De laatste jaren heeft er zich een leerlingendaling voorgedaan, dit heeft te
maken met:

De komst van een islamitische school
Vier directiewisselingen de afgelopen 4 jaar

- De PC-school in de buurt timmert nogal aan de weg en heeft een
peuterspeelzaal, waardoor kinderen die de speelzaal bezoeken, eerder op deze
PC-school blijven.

School 2. De wijk waarin de school ligt wordt geherstructureerd (sloop gevolgd door
nieuwbouw). De huidige wijkbewoners kenmerken zich door grote onzekerheid over
hun woonsituatie, het zijn mensen die al vaker op verschillende plaatsen hebben
gewoond, met bijhorende problematiek (schulden, huisuitzettingen). De school heeft
door deze problemen veel te maken met het schoolmaatschappelijk werk en het
algemeen maatschappelijk werk. Als eerste van de oude bewoners zijn de autochtonen
vertrokken uit de wi jk , nu wonen er vooral Antillianen, Surinamers, Turken,
Marokkanen en vluchtelingen. De verhuizingen hebben tot gevolg dat de school te
maken krijgt met veel leerlingenwisselingen.
De school richt zich specifiek op de problematiek van de omgeving door gebruikte
onderwijsmethoden daartoe aan te passen (taal, maar ook rekenen en wereldoriëntatie).
Verder organiseert de school projecten waarbij men zich bijvoorbeeld richt op de
slechte voedingsgewoonten van de leerlingen en hun ouders: er wordt op school zowel
met de leerlingen als ouders gekookt.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. Het leerlingenaantal loopt enigszins terug, er komen wat minder kinderen in
de buurt al is nog niet helemaal duidelijk hoe dat proces verloopt. In de buurt
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verhuizen veel mensen met als gevolg dat veel kinderen (overigens vaak pas aan het
eind van het schooljaar) toch van school gaan en naar de school gaan in de nieuwe
buurt.
School 4. Het leerlingenaantal is de laatste jaren teruggelopen, omdat het aantal
gezinnen met kinderen in de wijk terugloopt. De huizen zijn voor de huidige normen te
klein voor gezinnen met kinderen. De buurtbewoners met kinderen verhuizen veelal
naar andere wijken. Gevolg is wel dat het aantal allochtonen in de wijk vermeerderd is.
Op school zijn veel leerlingenmutaties als gevolg van verhuizingen, maar ook als
gevolg van echtscheidingen van ouders of tijdelijk verblijf van ouders in een
opvanghuis. Er zijn nauwelijks mutaties als gevolg van het feit dan leerlingen van de
ene naar de andere school gaan binnen de wijk.

Scholen met een stijging van het leerlingenaantal

School 5. De school ligt in het centrum van de stad en heeft een functie als
'kantoorschool' (ouders brengen hun kinderen naar een school in de buurt van hun
werk). Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer kinderen van buiten de wijk komen en
steeds minder van binnen de wijk. Deze ontwikkeling heeft zich de laatste jaren
gefaseerd voorgedaan. Eén en ander heeft ook gevolgen dat zowel de autochtone als
allochtone ouders hoger opgeleid zijn, er minder gewichtenleerlingen zijn (allochtone
kinderen van hoger opgeleide ouders tellen voor 1.0). De school heeft al tijden meer
aanmeldingen dan het aan kan en hanteert daarom een wachtlijst.
School 6. De school heeft de laatste jaren een grote groei doorgemaakt. Dit heeft twee
belangrijke oorzaken:

de populariteit van school is vergroot, het wordt in de buurt steeds bekender dat
de onderwijskwaliteit op school verbeterd is. Eén en ander houdt ook in dat er
meer autochtone leerlingen komen en de school steeds gemengder wordt.
Een bijzondere school van de Evangelische Broedergemeente is opgeheven en
alle ruim 100 leerlingen zijn naar deze openbare school gekomen. Deze ouders
kozen voor het openbaar onderwijs vanwege de onderwijskwaliteit van deze
school.

Deze ontwikkelingen hebben niet tot gevolg gehad dat de school een wachtlijst moest
gaan hanteren en gebniïk moest gaan maken van andere lokalen.

Recente veranderingen in de samenstelling van het leerlingenpubliek

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. In de samenstelling van het leerlingenpubliek hebben zich niet zozeer
veranderingen voorgedaan: onderlinge verhoudingen zijn min of meer gelijk gebleven.
In de wijk ziet men overigens wel de tendens, dat ook al de hoger opgeleide
allochtonen de wijk uit vertrekken.
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School 2. Het huidige leerlingenpubliek is problematischer dan dat van een aantal
jaren geleden. Dit komt door het grote aantal verhuizingen met bijbehorende
leerlingenwisselingen. De huidige wijkbewoners vertonen weinig binding met de wijk,
minder dan de vroegere bewoners

Scholen wet een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. In de buurt verhuizen veel mensen (voornamelijk autochtonen) naar
duurdere koophuizen net buiten de stad. Gevolg: er komen nu meer hoger opgeleide
allochtonen in de buurt wonen en ook wel jongere autochtone gezinnen.
School 4. De school krijgt te maken met meer allochtonen en meer kinderen van
gescheiden ouders.

Scholen met. een stijging van het leerlingenaantal

School 5. Misschien zou men kunnen zeggen dat de school wat elitairder dreigt te
worden. Dit baart de school wel zorgen. De directeur vindt dat dit niet echt een
gunstige ontwikkeling voor de school is.
School 6. De school is gemengder geworden van 0% 1.O-leerlingen naar 30 a 40% nu.
De oorzaken waren dat autochtone ouders als gevolg van de groeiende populariteit van
de school, de school ook weer meer als een goede optie beschouwden.

Recente veranderingen marktaandeel

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. Een daling, vooral als gevolg van de komst van de islamitische school en de
wervende activiteiten van de PC-school (vooral de peuterspeelzaal wordt in dit
verband genoemd, kinderen die de speelzaal bezoeken blijven later vaak als leerling op
de school blijven).
School 2. Ten opzichte van de enige, in de buurt gelegen, bijzondere RK-school
hebben zich geen veranderingen in het marktaandeel voorgedaan. Deze RK-school
kampt met dezelfde problemen.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. Geen veranderingen in het marktaandeel.
School 4. Er zijn drie scholen in de wijk: openbaar, PC en RK. Openbaar en PC zijn de
laatste jaren iets gegroeid, RK is iets teruggegaan, maar heeft daarvóór juist een groei
meegemaakt. De drie scholen in de buurt werken veel samen, ze spreken met elkaar af
hoe ze zich profileren en verspreiden geen folders onder eikaars toekomstige ouders.
Verder zijn er afspraken over hoe ze volgend jaar de héle-dag opvang gaan aanpakken.
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De scholen hebben ook met elkaar afgesproken dat ze in principe tijdens het schooljaar
niet eikaars leerlingen overnemen. Dit gebeurt in de praktijk ook niet.

Scholen niet een stijging van het leerlingenaantal

School 5. In het centrum groeit het openbaar onderwijs juist ten opzichte van het
bijzonder onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat de school te kampen heeft met
ruimtegebrek.
School 6. De openbare school profileert zich zeker niet als 'restonderwijs' (afvalbak),
daardoor kiezen ouders vaker voor deze openbare school dan voor bijzondere scholen
(PC, RK en bijzonder neutraal), die er ook voldoende in de buurt zijn. De school
profileert zich duidelijk op drie terreinen duidelijk:

cognitieve ontwikkeling
kunstzinnige ontwikkeling
sportieve ontwikkeling

Hierbij maakt de school volgens eigen zeggen niet de fout zich specifiek alleen op één
aspect (bijvoorbeeld alleen kunst of alleen sport) te richten.

Andere recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld organisatorische,
onderwijskundige)

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. De vele directiewisselingen hebben de school geen goed gedaan.
In het recente verleden profileerde de school zich vooral als een 'kunstzinnige''
basisschool. Dit slaat echter niet aan bij de wijkbevolking. De toevoeging
'kunstzinnig' is daardoor onlangs van de schoolgevel gehaald.
School 2. De school richt zich meer dan voorheen op zorgleerlingen. Men heeft V/2 fte
IB en werkt veel samen met (school) maatschappelijk werk. Om de problemen op te
lossen of om problemen te voorkomen richt men zich in het bijzonder op vergroting
van ouderbetrokkenheid.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. Br is sinds twee jaar een andere directie gekomen, die nu nog twee jaar
aanblijft.
School 4. Geen andere recente ontwikkelingen.

Scholen niet een stijging van het leerlingenaantal

School 5. De school profileert zich de laatste jaren op het gebied van:
adaptief leren
sociale competenties
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kunstonderwijs
De verwachting hiervan is verhoging van de onderwijskwaliteit.
School 6. De huidige directeur heeft de afgelopen jaren, eerst als interim, de directie
weer op poten gezet. Dat is nu voltooid. Verder is men overgeschakeld van een
klassikaal systeem naar meer adaptiefleren.

Profiel school

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. Sinds zeer recent heeft men een aantal ontwikkelingen in gang gezet:
De school profileert zich de laatste tijd als Brede School. Men doet dil o.a. met een
aanbod in het kader van de verlengde schooldag. Daarnaast heeft men een 'e-center
waarin PC-cursussen (incl. een taalaanbod) voor zowel leerlingen als ouders worden
georganiseerd. De school organiseert taalcursussen voor ouders.
Men is bezig de ouderbetrokkenheid te vergroten en daarvoor is een ouderconsulent
aangesteld om 'het vertrouwen bij de ouders te herstellen'. Men wil de opvoeding door
de ouders meer bij de schoolactiviteiten betrekken, bijvoorbeeld door bepaalde regels
ten aanzien van hun kinderen met deze ouders af te spreken. Ook is men bezig met het
organiseren van meer contactbijeenkomsten (bijvoorbeeld koffieochtenden) op school.
Men overweegt daarnaast huisbezoeken, maar dat vormt wel een zware belasting voor
de teamleden. Nu vinden huisbezoeken alleen plaats bij problemen met de leerlingen.
De school is bezig met de introductie van een methode voor sociale competentie. De
school profileert zich als 'meerkansen school' d.w.z. dat leerlingen op deze school
verder komen dan leerlingen op andere scholen, omdat leerlingen hier meer onderwijs
op maat krijgen.
School 2. De school profileert zich uitdrukkelijk als een multiculturele school met een
optimale leerlingenzorg (zo werkt men momenteel samen met een Caesartherapeut en
heeft men op het schoolplein een 'zonepark1). Grootste belemmering: het lukt
waarschijnlijk niet op tijd de nieuwbouw van de school te realiseren. De wijk is bezig
met sloop en nieuwbouw en wil op deze manier meer hoger opgeleide bewoners de
wijk binnen halen met duurdere koopwoningen. Ook de school krijgt nieuwbouw,
maar als die niet op tijd gerealiseerd is, zullen deze ouders wellicht uitwijken naar
scholen buiten de wijk. De school dient in te spelen op de wensen van de ouders uit de
wijk.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. De school is bezig zich te profileren op een aantal gebieden, maar men is
daar nog niet helemaal mee klaar. De geïnterviewde directeur wil de school hiermee
pas echt gaan profileren als de veranderingen volledig zijn doorgevoerd. In de school
moet ook echt te zien zijn dat de school zich als zodanig profileert 'walk the talk', dwz
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wat men pretendeert, moetje ook waar kunnen maken in hoe de school eruit ziel. Het
gaat om de volgende gebieden:

De school profileert zich als digitale school, men werkt bijvoorbeeld veel met
smartboards en reikt de leerlingenrapporten digitaal uit.
De school gaat Engels geven aan kleuters, ook is er voor groep l en 2 een
nieuw taaiprogramma geïntroduceerd., dat beter bij het Engels aansluit en meer
ingaal op woordenschat. Men wil met dit nieuwe programma ook anticiperen
op de verwachte grotere groep allochtone kinderen.
De school staat bekend als een traditionele klassikale school, maar men wil
meer Dalton elementen introduceren, zonder een echte Daltonschool te worden.
Per 1/8/2007 begint men met voor- en naschoolse opvang.

Belemmering: hoe moetje een markaandeel verdedigen als je, zoals afgesproken
binnen de deelgemeente, je geen reclame mag maken.
Voor de voor- en naschoolse opvang werkt men samen met een bedrijf. Probleem is
dat het schoolbestuur de lokalen die voor deze activiteiten nodig zijn, alleen wil
verhuren voor een prijs die boven de begroting gaat. Verder vindt geïnterviewde het
een probleem dat de school nu 30% allochtonen heeft. Hij wil de school graag
gemengd houden, maar weet ook dat als het aantal allochtonen steeds verder stijgt er
een omslagpunt komt waarop het niet meer tegen te houden is dat de school 'zwart1

wordt. Hij wil een antwoord hebben op de vraag hoe hij dat kan voorkomen.
Bevorderend werkt dat de school een goede naam heeft in de buurt, daardoor hebben
ze veel mond-op-mond reclame, daar moeten ze het vooral van hebben.
School 4. De school profileert zich als een goede buurtschool met een sportief
karakter: men doet veel aan sport. Dit heeft gevolgen voor de houding van de
leerlingen, die worden hierdoor meer sociaal redzaam en sociaal vaardiger, waardoor
de leerlingen ook rustiger worden. De leerlingen spelen meer met elkaar. In het kader
van het sportieve karakter is ook het schoolplein opgeknapt (zonepark).
De school profileert zich ook als een school met een goede zorgstructuur, vooral hel
aanbod RT. Er zijn op school geen rugzakleerlingen.
Belemmering: de school heeft twee locaties en dal geeft problemen, bijvoorbeeld het
heen en weer lopen, lastigere overlegsituaties, maar ook dubbele kosten (energie,
telefoon etc.). Men denkt wel aan nieuwbouw, maar die is nog niet gepland.

Scholen met een stijging van het leerlingenaantal

School 5. De school richt zich vooral op kunst en cultuureducatie. De school ligt in de
buurt van de musea en theaters. Omdat veel ouders hun kinderen naar deze school
sturen omdat zij daar in de buurt werken, heeft dat ook tot gevolg dat veel kinderen
ouders hebben die bij musea of theaters werken. De andere centrumscholen liggen in
een andere buurt, vaak net op de grens met woonwijken. De enige belemmerende
factor hierbij is de gemeente, die de school dwarsboomt bij het vinden van geschikte
huisvesting. Ze maken wel gebruik van noodlocaties, maar de gemeente anticipeert
niet goed genoeg op de groei van de school.
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School 6. De school profileert zich nadrukkelijk op drie terreinen:
cognitieve ontwikkeling
kunstzinnige ontwikkeling
sportieve ontwikkeling

Daarnaast profileert de school zich als gemengde school met een goede en veilige
sfeer. Bij de introductie van nieuwe ouders vertelt men hierover een consistent verhaal.
Dal dit verhaal ook werkelijk zo is, zien de ouders wel in zaken als de inrichting van
de school. De introducliegesprekken met nieuwe ouders zijn overigens altijd
persoonlijke gesprekken. Bij de introductie zijn er nooit groepsbijeenkomsten voor
ouders. Vanuit het bestuur alsook vanuit de ouders krijgt men de volledige
medewerking. Ouders doen veel aan activiteiten op school (bijvoorbeeld voor eten
zorgen).

Visie op algemene toegankelijkheid

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School L De school weigert geen leerlingen, dat mag het openbaar onderwijs ook niet.
Men is wel op de hoede met zorgleerlingen als die bijvoorbeeld een duidelijke
verwijzing naar speciaal onderwijs hebben. Bij twijfelgevallen worden deze leerlingen
alleen toegelaten onder bepaalde voorwaarden, die de ouders moeten onderschrijven.
Schoolwisseling en vooral 'shoppende' ouders in de buurt gaat men tegen door dit te
bespreken met de andere (bijzondere) scholen. Met PC en RK scholen verloopt het
contact hierover al heel goed, met de islamitische school wordt het langzaam beter.
Het is overigens niet zo dat gedurende het schooljaar leerlingen nooit zouden mogen
wisselen van school: dat zou moeten kunnen bij een echte vertrouwensbreuk met de
ouders. Met de ouders bespreekt men echter wel dat het niet goed voor de leerling is
als deze te vaak van school wisselt.
School 2. Alle ouders en leerlingen zijn welkom, er zijn geen wachtlijsten. De school
presenteert zich als een school met veel verschillende ouders. Men heeft één leerling
met een rugzakje.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. In principe zijn alle leerlingen welkom, al heeft de school liever geen
kinderen van ouders die van mening zijn dat de opvoeding geheel aan de school
overgelaten moet worden. Dit zijn ouders, vaak van allochtone afkomst, die zich slecht
aan afspraken houden. Hen wordt dan wel het advies gegeven naar een andere school
uit te kijken. Het betreft ouders die zich slecht aan afspraken houden, maar als het erop
aan komt wel gelijk geholpen (kind geplaatst) willen worden.
School 4. Alle leerlingen kunnen op school terecht, er is geen wachtlijst. Er zijn geen
nigzakleerlingen, op één locatie zou een rolstoel ook moeilijk zijn.
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De school wil een veilige plaats zijn voor de leerlingen, leerlingen die er overigens
gemiddeld slechts 3 jaar blijven op de school in verband met de vele
leerlingenmutaties als gevolg van de verhuizende ouders.

Scholen niet een stijging van het leerlingenaantal

School 5. Zowel in de ouderraad als in de MR zitten ook allochtonen. Dit zijn vaak
wel hoger opgeleiden. In de ouderraad zitten meer allochtonen dan in de MR
Wat de algemene toegankelijkheid betreft: de school dient aan te sluiten bij de wensen
van de ouders. Op zich zijn kinderen van alle ouders welkom, al hanteert de school een
wachtlijst. Dit geeft de school de gelegenheid niet alle kinderen op te nemen. Het gaat
dan vooral om kinderen die op de algemeen bijzondere collega-school niet mee blijken
te kunnen komen. Ouders wijken dan als tweede keus vaak uit naar het openbaar
onderwijs. Er wordt wel gezegd dat deze openbare school een lager niveau zou hebben
dan het algemeen bijzonder onderwijs. Geïnterviewde is het daar in het geheel niet
mee eens. De andere (bijzondere) scholen richten zich te weinig op remedial teaching
etc. De kinderen van de andere, bijzondere scholen, kan de school dus weigeren
vanwege de wachtlijst.
School 6. Alle leerlingen zijn welkom, er is geen wachtlijst. Huisvesting: men krijgt
nieuwe lokalen en daarbij is ook een lift, zodat rugzakleerlingen ook kunnen komen.
Ouders kunnen altijd terecht in de school, het team is een goed team dat met veel
plezier op deze school werkt.

Visie op actieve pluriformiteit

Scholen met een daling van het leerlingenaantal

School 1. Alle gezindten zijn welkom op school. De school heeft levensbeschouwing
niet op het rooster slaan, vroeger was er wel een leerkracht voor de Islam, maar die is
nu weg. Dit heeft mede te maken met de komst van de islamitische school.
School 2. De school houdt rekening met alle levensbeschouwingen. Zo kookt men bij
de kooklessen met ritueel geslacht vlees.

Scholen met een ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal

School 3. Ouders kunnen kiezen uit een aanbod levensbeschouwelijk onderwijs:
godsdienstonderwijs (incl. islamitisch) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). De
school profileert zich hierop echter niet nadrukkelijk.
School 4. Onder de inwoners van de wijk bestaat nauwelijks belangstelling voor zaken
als levensbeschouwing, met uitzondering van de Islam, maar ook daaraan wordt op
school in de praktijk weinig gedaan.
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Scholen met een stijging van liet leerlingenaantal

School 5. Levensbeschouwelijk is er wel een aanbod, maar onder de ouders beslaat
weinig belangstelling voor religie.
School 6. Ouders vinden levensbeschouwing niet echt belangrijk.
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Bijlage 3 Uitkomsten telefonische interviews voortgezet onderwijs

Gegevens over leerlingenpnblïek en uit inspectierapporten

School met daling leerlingenaantal. Van 2002-2005 nam het leerlingenaantal af met
ruim 15%. Van 2005-2006 was er een verdere afname van ruim 2.5%. Het gaat om een
scholengemeenschap met vmbo-t, havo en vwo. Het percentage cumi-leerlingen neemt
af naarmate het niveau toeneemt: in het vmbo is dit in 2003 bijna 40% en in het vwo
bijna een kwart.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. In de uitgangssituatie van de school hebhen
zich veranderingen voorgedaan, met name in de samenstelling van de
leerlingenpopulatie. Deze ontwikkelingen kunnen de kwaliteit van het onderwijs
beïnvloeden. Het leerlingenaantal is teruggelopen en zal naar verwachting verder
dalen. De leerlingen zijn afkomstig uit de stad Rotterdam, alle maatschappelijke lagen
zijn vertegenwoordigd. De school bestaat voor meer dan de helft uit leerlingen van
allochtone afkomst12, dit percentage varieert per afdeling.
Door de terugloop van het leerlingenaantal krimpt het team, wat met name gevolgen
heeft voor de jongere docenten. De managementstructuur is veranderd, er is gekozen
voor uitbreiding van het middenmanagement. De school is gehuisvest op drie locaties
in dezelfde wijk. Twee van de drie gebouwen staan op de monumentenlijst. De school
heeft in haar omgeving met stevige concurrentie te maken.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. Er heeft een interview
plaatsgevonden met directie van de Iwoo (opdc)-vestiging van een grote
scholengemeenschap met Iwoo, vmbo, havo en vwo. Van 2002-2005 nam het
leerlingenaantal van deze vestiging licht af met 4%. In 2002 was het aandeel cumi-
leerlingen 15%, in 2003 ruim 20%.
Inspeel iegegeve.ns over uitgangssituatie. Hel gebouw waarin deze locatie is gehuisvest
is een voormalige basisschool uit de zeventiger jaren, ook worden wat lessen in een
dislocatie verzorgd. De totale scholengemeenschap heeft te maken met concurrentie
van vier andere scholen.
School met stijging leerlingenaantal. De totale scholengroep waartoe de
geïnterviewde directie behoort heeft meerdere afdelingen. Het interview belrof Iwee
afdelingen in Rotterdam met een reguliere vmbo-t, havo en vwo en een afdeling met
tweetalig havo en vwo-onderwijs. Het leerlingenaantal van de hoofdvestiging nam van
2002-2005 toe met ruim 10%13. Van 2005-2006 was er een verdere toename van ruim
2.5%. Het aandeel cumi-leerlingen is alleen bekend voor alle afdelingen samen, dus
niet apart bekend voor deze vestiging.
Inspectiegegevens over uitgangssituatie. De school heeft leerlingen in de reguliere
afdelingen en het TSK en in het tweetalig onderwijs. De reguliere afdelingen zijn multi-
emisch samengesteld. De tweetalige afdelingen worden overwegend bezocht door een

* Het percentage allochtone leerlingen is hoger omdat de definitie voor cumi-leerling 'strenger1 is.
13 Hierbij zijn de isk-leerlingen niet meegeteld.
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autochtone populatie. Door natuurlijk verloop zijn er veel nieuwe docenten
ingestroomd. De gemiddelde leeftijd van het learn Ligt hoger dan landelijk het geval is.
De huisvestingssituatie van de locatie heeft enkele wijzigingen ondergaan. Het gebouw
is van binnen opgeknapt en ruimtelijk wat anders ingedeeld. De marktpositie van de
school verschilt per afdeling. Het tweetalig onderwijs groeit, de reguliere afdeling
krimpt. Er is in de omgeving een groot aanbod aan vmbo-theoretische leerweg., havo
en vwo scholen. Tweetalig onderwijs is er in de omgeving weinig .

Recente ontwikkelingen

School met daling leerlingenaantal. De afgelopen 5 jaar is het leerlingenaantal
duidelijk gedaald. Dit had te maken met de geografische ligging van de school én het
feit dal de toenmalige schoolleiding te weinig oog had voor de ontwikkelingen (daling
leerlingenaantal) die plaats vonden. De school ligt op de grens van een rijkere en een
armere wijk. De (geïnterviewde) huidige directeur heeft als voorganger een interim
directeur. Tn de tijd van de interim en de tijd daarvóór zijn de witte havo/vwo-
leerlingen weggebleven en daardoor zijn er (relatief) meer allochtone vmbo-leerlingen
gekomen (vrij gechargeerd gezegd). Voor de wilte havo/vwo-leerlingen zijn er genoeg
alternatieve scholen, iets verder weggelegen, maar de ouders kiezen wel voor deze
andere scholen. 'Deze scholen passen nu beter bij hun milieu.'
Overigens merkt geïnterviewde in dit verband terloops op dat er nauwelijks witte
vmbo-leerlingen zijn en dat is toch vreemd; 'de witte vmbo-leerling lijkt wel
uitgestorven'. Veel witte leerlingen lijken toch vaker boven hun niveau geplaatst te
worden. De vcrzwarting van de school is op gang gekomen tijdens een vorige directie.
De toenmalige directie van deze school zag de impact van een dergelijk proces niet
goed onder ogen. Het verzwarten van een dergelijke school gaat erg snel, het is een
ingewikkeld mechanisme, dat moeilijk te stoppen is.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. Tn de heterogene
samenstelling van de groepen is vrijwel niets veranderd. In het niveau van de
leerlingen is wel het een en ander veranderd. Er worden sleeds meer kinderen
aangemeld met een grotere leerachterstand en steeds meer kinderen bevinden zich in
het overgangsgebied van praktijkonderwijs en Iwoo. Speciaal voor de kwetsbare
groepen met grote leerachterstanden heeft de school een voortraject opgezet, waarin
meer aandacht is voor het wegwerken van de achterstanden. Er is niet één reden aan te
wijzen, waarom meer kinderen niet een grote leerachterstand worden aangemeld. Dat
kan te maken hebben met meer allochtonen maar ook het hoge aantal echtscheidingen
of het vaker voorkomen van hersenbeschadigingen.
School met stijging leerlingenaantal. De school heeft de afgelopen decennia
ontwikkelingen doorgemaakt van groei, krimp en nu weer groei. Deze locatie
kenmerkt zich de laatste jaren door een groei en dat is voornamelijk het gevolg van
profilering:
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1 Er in een afdeling, internationale school, waarbij alle lessen in het
Engels worden gegeven (speciaal bedoeld voor leerlingen van
buitenlandse ouders).

2 Er is een tweetalige havo/vwo dat zich richt op leerlingen die tweetalig
willen worden opgeleid, meer academische diepgang wensen. Deze
school heeft daarnaast 'een high school profiel', dat min of meer
aansluit bij een 'brede* school gedachte. Men denkt erover deze
tweetalige opleiding uit te breiden met mavo (vmbo-t).

Door hun profilering op deze locatie (internationale school en tweetalig onderwijs) is
het leerlingenaantal gestegen. De school is nu qua etniciteit een gemengde school. Een
aantal jaren geleden waren er vooral zwarte vmbo-leerlingen. Toen de nieuwe
profilering werd doorgevoerd, hebben ouders uit de betere buurten ook hun kinderen
naar deze school gestuurd. De school is in staat geweest deze ouders te overtuigen van
de kwaliteit.

Recente veranderingen in de samenstelling van het leerlingenpublick

School met daling leerlingenaantal. Heel gechargeerd gezegd zijn de witte
havo/vwo-leerlingen weggebleven en daardoor zijn er (relatief) meer allochtone vmbo-
leerlingen gekomen. De school heeÜ daardoor meer het karakter van een zwarte school
gekregen.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. Geen andere veranderingen
dan al besproken.
School met stijging leerlingenaantal. De school is de laatste jaren gemengder
geworden, doordat er meer leerlingen van witte en hoger opgeleide ouders zijn bij
gekomen.

Recente veranderingen marktaandeel

School met daling leerlingenaantal. Veel van de witte havo/vwo-leerlingen zijn
uitgeweken naar bijzondere scholen in de buurt. In de omgeving ligt een aantal PC en
RK-scholen waar de leerlingen het naar de zin hebben, die goed georganiseerd zijn en
die een betere naam in de buurt hebben.
Geïnterviewde heeft wel eens het idee dat deze scholen de situatie (een witte school)
consolideren door bepaalde mechanismen te hanteren als wachtlijsten, voorrang voor
broertjes en zusjes en bij leerlingen uit hetzelfde postcodegebied als de school. Ook
zijn er scholen bij zonder vmbo en dan kan je in ieder geval geen zwarte vmbo-ers
krijgen. Deze van-huis-uit christelijke scholen profileren zich niet heel duidelijk als
een christelijke school.
Hoewel ouders het waarschijnlijk niet hardop zeggen kiezen ze voor de bijzondere
scholen, omdat 1) het daar veiliger is en 2) vanwege het niveauverschil. Wat betreft
veiligheid is de school van geïnterviewde net zo veilig als de andere. Op de school van
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geïnterviewde is wel sprake van niveauverschil als gevolg van taalachterstand vooral
van allochtone leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. De aanmeldingen vanuit het
speciaal basisonderwijs is bij deze school voor Kvoo/praktijkonderwijs gedaald. De
leerlingen komen nu veel vaker uit het reguliere basisonderwijs. Dit komt door WSNS.
De instroom vanuit het vmbo is beperkt. Hiervoor is geen verklaring te geven.
School met stijging leerlingenaantal. Verandering in het marktaandeel is moeilijk
vast te stellen. De school betrekt leerlingen vanuit 65 PO-scholen. Het is niet te zeggen
dat de winst van deze school specifiek te maken heeft met een verlies van een andere
bijzondere school. Geïnterviewde vindt meer in het algemeen dat scholen vaker een
dergelijke ontwikkeling meemaken, een cyclus in schommelingen in leerlingenaantal,
van populair naar minder populair etc.

Andere recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld organisatorische,
onderwijskundige)

School met daling leerlingenaantal. Zo'n 5 jaar geleden heeft er een kentering plaats
gevonden. Er is een interim aangesteld en men heeft gekozen voor de mogelijkheid
van vernieuwend onderwijs (gestoeld op Montessori, Dalton, Jenaplan). Ouders
kunnen nu kiezen uit traditioneel onderwijs óf het vernieuwend onderwijs dat wordt
aangeboden. Over deze onderwijsvernieuwing is men (school en ouders) zeer
enthousiast. Bedoeling van deze vernieuwing is een strategie te ontwikkelen om de
leerlingenpopulatie meer in balans te krijgen, meer gemengd in allochtoon -
autochtoon en in verschillende sociaal economische achtergronden. Dit schijnt nu te
lukken, vooral voor de nieuwe instroom. Wel blijft het zo dat er meer allochtone
leerlingen in het vmbo zijn en meer autochtonen in de vwo-wereldklas.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. De school heeft hard gewerkt
aan de vorming van kleine verantwoordelijke teams., zodat er minder handen vóór de
klas zijn. D.w.z. dat de leerlingen gedurende de dag minder te maken krijgen met
docentwisselingen. Deze aanpak met kernteams werpt zijn vruchten afin de
waardering voor de school, de docenten en het onderwijs, zowel door leerlingen als
door ouders. Daarnaast is de lesmethode Leefstijl geïntroduceerd, zodat er beduidend
beter gestructureerd aandacht is voor nonnen en waarden en voor de omgeving bij de
leerlingen. Leefstijl is een lesmethode gericht op het aanleren van normen en waarden
evenals op het aanleren van respect voor elkaar. De methode hanteert dramalessen
bijvoorbeeld om stress te hanteren. Alle docenten op school zijn in deze methode
geschoold (anders zou die niet werken). De methode gaat ook pesten tegen.
School met stijging leerlingenaantal. De school is de laalste jaren gefuseerd met een
ander school die slechter liep. Voor die school was het van levensbelang zich te
fuseren met een goedlopende school.
De hele scholengemeenschap heeft nu vijf locaties, ieder met een eigen profiel. De
locatie van geïnterviewde profileert zich als

internationale school en
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tweetalige school met high school profiel

Profiel school

School met daling leerlingenaantal. De school profileert zich de laatste jaren
duidelijk als:

een gemengde school
een school met vernieuwend onderwijs

De school ondervindt hierbij geen belemmeringen van gemeente of bestuur. Iedereen
van het bestuur en de gemeente staat achter deze initiatieven.
Wel zijn er autochtone ouders die blijven kiezen voor een witte school onder het motto
'sooit zoekt soort'. Het werven van autochtone leerlingen blijft een blokkade vormen.
Geïnterviewde vindt het belachelijk dat er in een stad als Rotterdam nauwelijks plaats
is voor een gemengde school, maar dat er bijna alleen maar witte of zwarte scholen
zijn, terwijl de stad toch een gemengde zou moeten zijn. Het is onzin dat autochtone
ouders deze school voorbij lopen, bijvoorbeeld in verband met vermeende
onveiligheid: er zijn nog nooit incidenten geweest.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. In het nieuwe schoolplan heeft
de school de profielen helder omschreven zodat eenieder (ouders van toekomstige
leerlingen of aanleverende scholen) kan zien met welke doelgroepen / profielen de
school het meest bekend is en waar ze de beste resultaten behalen. Er is een sterke
expertise aanwezig voor het werken aan de leerachterstanden en minder sterke
expertise in het "behandelen" van gedragsproblemen. De afschaffing van het SVO-
LOM en het wegstrepen van de voormalige i-leerlingen of leerlingen op het oude A-
niveau vmbo hebben geleid tot een groep leerlingen die niet in staat is om op welk
niveau van het vmbo dan ook een diploma te behalen. Deze 'vergeten groepen1 leiden
ook tot problemen als zij eenmaal het derde leerjaar bereikt hebben en niet meer
schakelbaar zijn naar een bovenbouw van het vmbo om een diploma te behalen. Bij
deze school heeft men geen mogelijkheden tot het behalen van een vmbo-diploma.
60% van de leerlingen gaat voor een diploma voor het 3e en 4e jaar naar een ander
vmbo, 40% stroomt anders door bijv. direct naar het ROC (niveau 1), sociale
werkplaats of jobcenter etc.
School met stijging leerlingenaantal. De locatie van geïnterviewde profileert zich
als:

internationale school en
tweetalige school met high school profiel.

Als 'nevenprofielen' heeft de locatie 'sport' en 'kunst'.
De initiatieven voor ontwikkeling naar deze profielen en nevenprofielen zijn geheel
autonoom vanuit de school ontstaan, het bestuur heeft dit alleen ter kennisgeving
aangenomen.
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Visie op algemene toegankelijkheid

School met daling leerlingenaantal. De school weigert niemand, toch zou
geïnterviewde wel willen laten onderzoeken of het juridisch niet mogelijk is leerlingen
te weigeren met als doel een gemengde school te krijgen. Nogmaals hij vindt het
vreemd dat in een stad als Rotterdam het zo moeilijk lukt een meer gemengde school
te maken. Ouders maar ook wel directies van andere scholen verwijt hij hypocrisie:
iedereen is voor een gemengde school/samenleving, maar als het te dichtbij komt, kiest
men toch voor soort zoekt soort.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. De ouders zijn actiefin de MR
en nu ook weer in een ouderraad in oprichting. Van het personeel verwacht de school
een positieve grondhouding ten opzichte van de doelgroep maar ook ten aanzien van
de werktijden; de werkdag houdt bij de school niet op met het uit zijn van de
leerlingen. Het gebouw is voor minder validen moeilijk toegankelijk door trappen,
drempels en lastige entree.
School met stijging leerlingenaantal. Alle leerlingen, alle etnische groepen zijn
welkom, ook zijn er leedingen met rugzakjes.

Visie op actieve pluriformiteit

School met daling leerlingenaantal. De school neemt bewusl allochtonen, moslims
aan om zo een bijdrage te leveren aan de integratie.
School met ongeveer gelijkblijvend leerlingenaantal. De school heeft een open
schoolklimaat, als gevolg van de invoering van de methode Leefstijl.
School met stijging leerlingenaantal. Men richt zich nauwelijks op actieve
pluriformiteit. Men houdt zich vooral bezig met

internationalisering
academische breedte en diepte

- onderwijskwaliteit.
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MOTIE

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen, op 27 april 2006,

Constaterende dat:
• het marktaandeel van het Openbaar Onderwijs terugloopt,
• dit deels het geval is door de aantrekkingskracht van Islamitische scholen,

Overwegende dat:
• het Openbaar Onderwijs aantrekkingskracht zou moeten hebben op alle ouders van

schoolgaande kinderen ongeacht religie, afkomst of etniciteit,
• het Openbaar Onderwijs van groot belang is voor de integratie van de verschillende

bevolkingsgroepen in Rotterdam,

Draagt het college op:
• zo spoedig mogelijk een onderzoek te doen naar de oorzaak van het feit dat het

Openbaar Onderwijs klaarblijkelijk niet in staat is om ouders van schoolgaande
kinderen te bewegen voor het Openbaar Onderwijs te kiezen,

• zodat adequate maatregelen door hef Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
(BOOR) genomen kunnen worden om de teruggang van het Openbaar Onderwijs in
Rotterdam te keren in een groei,

• het onderzoek dient binnen een half jaar te hebben plaatsgevonden en de eventuele
aanbevelingen dienen derhalve ook binnen een half jaar te verschijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leefbaar Rotterdam Partij van de Arbeid

Anit


