
10 punten voor een praktische aanpak 

segregatie in het onderwijs.  
 

Hieronder presenteren wij 10 punten die als doel hebben de 

toenemende segregatie in het onderwijs tegen te gaan.  Deze 

voorstellen sluiten aan bij de motie Dijsselbloem c.s. die 

vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierin werd het 

kabinet gevraagd gemeenten en scholen te stimuleren om te 

komen tot niet vrijblijvende afspraken over het tegengaan van 

segregatie en een verbeterd toelatingsbeleid van scholen.  

 

Deze afspraken zijn bedoeld om alle ouders gelijke kansen op 

vrijheid van onderwijskeuze te geven. De urgentie van het 

tegengaan van segregatie in het onderwijs is bevestigd in het 

rapport van de commissie Blok en deze week opnieuw in het 

onderwijsrapport van de OESO. Er is in het afgelopen jaar veel 

te weinig door het kabinet aan gedaan. Als gemeenten zelf met 

concrete voorstellen kwamen, zoals in Rotterdam, dan heeft het 

kabinet hier niet eensluidend positief op gereageerd (Van der 

Hoeven versus Verdonk).  

 

Daarom komen wij nu met een aantal concrete voorstellen die 

scholen en gemeenten zo kunnen overnemen en helpen. Wij zij 

van mening dat de beste en kortste weg naar een effectieve 

aanpak van segregatie in het onderwijs verloopt langs de lijn 

van lokale afspraken tussen de gemeente en de scholen. Dat 

sluit goed aan bij het vertrouwen dat wij willen geven aan het 

lokale niveau en aan de scholen (en ouders). Wij geven daar 

een concrete set van ideeën voor aan.  

 

Bij onze voorstellen hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 

- Zwarte scholen zijn op zichzelf vaak niet de oorzaak van het 

ontstaan van segregatie omdat zij meestal een afspiegeling is 

van de wijk/stadsdeel waarin ze staan. Als de wijk eenzijdig 

is samengesteld qua inkomensniveau en etniciteit dan moet dat 

probleem in de sfeer van de woningbouw en het huurbeleid 

worden doorbroken. Toch moet ook deze school werken aan 

kontakten tussen kinderen met andere culturen. Zie hier het 

initiatiefwetsvoorstel over de aanpak van integratie in het 

onderwijs dat de PvdA (Hamer en Dijsselbloem) samen met de LPF 

(Kraneveldt) heeft ingediend.  

 

- Er is vooral sprake is van impliciete mechanismen die 

segregatie bevorderen. Wij denken niet dat er sprake is van 

grootschalig opzettelijk weigeren van leerlingen, ook niet in 

het bijzonder onderwijs. 

 

- Wanneer er op lokaal niveau géén afspraken komen tussen de 

gemeenten en de gezamenlijke schoolbesturen om verdere 



segregatie tegen te gaan, is de PvdA van mening dat een 

wettelijke acceptatieplicht achter de hand gehouden moet 

worden om zonodig het gezamenlijk wegwerken van achterstanden 

af te dwingen. De PvdA heeft hiervoor een wetsvoorstel klaar 

liggen, maar wij willen eerst weten of scholen en gemeenten 

zelf in staat zijn dit op te lossen. 

 

- Wanneer moslim ouders een school willen oprichten dan is dat 

in de huidige wetgeving evenzeer hun recht als dat van alle 

ouders die hen voorgingen in ons land. Dat wil niet zeggen dat 

de PvdA enthousiast is over het ontstaan van een nieuwe 

onderwijszuil op levensbeschouwelijke grondslag. Ook maken we 

ons zorgen over de effecten op de sociale integratie van de 

kinderen. Alle scholen hebben op dit punt een 

verantwoordelijkheid. Ook dit is verwoord in het 

initiatiefwetsvoorstel “integratie in het onderwijs van de 

PvdA”. 

 

10 acties om segregatie tegen te gaan:  

 

1. Verbeter de voorlichting aan ouders: veel allochtone ouders 

hebben geen of onvoldoende kennis over het Nederlandse 

onderwijssysteem. Zij kennen onvoldoende de verschillen in 

richting en de pedagogische methoden die scholen gebruiken. 

Zij weten niet hoeveel keuzevrijheid ouders hebben. 

 

2. Verbeter de transparantie van inschrijving en toelating. 

Voor heel veel ouders is het volstrekt onduidelijk waar, 

wanneer en hoe ze hun kind kunnen inschrijven en wat hun 

kansen op toelating bepaalt. Scholen kunnen daarmee sterk 

sturen in welke kinderen kansrijk zijn in de toelating en 

welke niet. Gemeenten kunnen ouders hierbij goed helpen door 

voorlichting en praktische hulp.  

 

3. Maak afspraken met autochtone ouders tot gezamenlijke 

inschrijving. In zowel Rotterdam als Amsterdam zijn 

initiatieven geweest van groepjes autochtone  ouders die 

groepsgewijs  zich weer inschreven in de zwarte buurtschool. 

Initiatieven die op lokaal niveau ook gestimuleerd kunnen 

worden. 

 

4. Verplicht wijkgebonden inschrijving: lokaal kan overwogen 

worden om wijken in te delen (of stadsdelen) en af te spreken 

dat kinderen uit de wijk voorrang krijgen. Dit om het 

toenemende fenomeen van het kinderen-de-wijk-uit-rijden aan te 

pakken. 

 

5. Bevorder gezamenlijke inschrijving van meerdere scholen:  

Wanneer meerdere scholen op wijkniveau gezamenlijk inschrijven 

waarbij de ouders hun voorkeur kenbaar kunnen maken voor een 



van de scholen, kunnen scholen samen kijken naar een betere 

verdeling van achterstanden.  

 

6. Zoek naar meer gezamenlijke huisvesting van verschillende 

scholen: het samenvoegen van accommodaties in wijken waar 

nieuwbouw van scholen aan de orde is, kan kunstmatig grenzen 

tussen verschillende wijkscholen opheffen. Gezamenlijke 

huisvesting, gezamenlijke voorzieningen kan synergie 

opleveren, leiden tot inhoudelijke samenwerking in het 

wegwerken van achterstanden, en sociale integratie bevorderen. 

 

7. Stop het accommoderen van “witte vlucht”. De witte vlucht 

leidt tot accommodatieproblemen bij de populaire scholen. Deze 

kloppen vervolgens aan bij het gemeentebestuur voor nieuwe 

accommodaties. Terwijl tegelijkertijd bij een andere school 

lokalen leeg staan en of zelfs gebouwen worden afgestoten. Een 

onverantwoorde kapitaalvernietiging. Het niet langer 

accommoderen van de witte vlucht is ook een concreet  

sturingsinstrument van de gemeenten om scholen te brengen tot 

samenwerking. 

 

8. Maak vaste inschrijfleeftijden of vaste inschrijfmomenten: 

veel lager opgeleide of allochtone ouders zijn onbekend met de 

mogelijkheid om je kind al vanaf 0 of 1 in te schrijven bij de 

school van je voorkeur. Sommige ouders weten zelfs niet dat je 

je kind moet inschrijven. Waarom niet als vast inschrijfmoment 

“vanaf de derde verjaardag” af spreken. De gemeente kan alle 

ouders op de derde verjaardag van het kind aanschrijven om hen 

hierop te wijzen. Waarom niet een vast inschrijfmoment waarop 

alle ouders van driejarigen zich kunnen inschrijven. Ook 

hierbij is voorlichting geboden.  

 

9. Wachtlijsten zetten altijd “nieuwkomers” op een 

achterstand. Het beste is geen wachtlijsten. Laat alle ouders 

hun kinderen ruim voor aanvang van het schooljaar hun eerste 

(en tweede) voorkeur kenbaar maken en wanneer er meer 

aanmeldingen dan plaatsen zijn, kunnen scholen en ouders in 

overleg tot een gewogen verdeling tussen allochtone en 

autochtone kinderen, waarbij ook naar achterstand kan worden 

gekeken. Komt men hier in overleg niet uit dan wordt door een 

loting beslist. Dat is de meest eerlijke manier om ongewenste 

selectie te voorkomen.  

 

10. Verbeter de voorschoolse opvang vanaf 2,5 jaar. Dat kan 

door ouders een recht te geven op een aantal dagdelen 

voorschoolse voorzieningen bij de kinderopvang of de 

peuterspeelzalen. Voor allochtone kinderen is de voorschool 

belangrijk ivm, met vroegtijdige aanpak van taalachterstand. 

Voor alle kinderen is de voorschool belangrijk omdat kinderen 

er leren gezamenlijk te spelen. De motie Hamer c.s. hierover 

is bij de onderwijsbegroting aangenomen. Hierin wordt het 



kabinet gevraagd binnen een jaar met voorstellen hierover te 

komen. Verbeter ook de aansluiting tussen de voorschool en de 

basisschool en geef kinderen die de voorschoolse opvang hebben 

gevolgd voorrang bij de toelating van de hierop aangesloten 

basisschool.  

 

Voor ouders zijn deze afspraken bedoeld om alle ouders 

gelijkere kansen op vrijheid van onderwijskeuze te geven. 

 

Duidelijk is dat dergelijke afspraken de nu bestaande grote 

vrijheid van scholen kan beperken, maar de scholen krijgen 

hier ook wat voor terug.  

 

Niet de inhoud maar wèl het feit dát er dergelijke afspraken 

komen op lokaal niveau moet door de Minister worden 

afgedwongen in wetgeving.  

 

De onderwijsinspectie moet actief gaan toezien op het tot 

stand komen van deze afspraken. 

 

Onze insteek is nu vooral een praktische. Lukt deze weg niet 

dan ligt een wettelijke verankering van de acceptatieplicht 

voor alle scholen voor de hand. 


