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Verantwoording 
 
Er zijn steeds meer onbekende anderen is het eerste deel van een driedelige explainer over onderwijssegregatie. Je kunt deze 
explainer lezen zonder voorkennis. Mocht een begrip nieuw voor je zijn, dan kun je een uitleg vinden in de begrippenlijst. Goed om 
te weten: we leggen de algemene trends uit – er zijn altijd scholen die de uitzondering op de regel zijn. Daarbij baseren we ons op 
wetenschappelijke onderzoeken, onderwijsjournalistiek en beleidspublicaties. Heb je de smaak te pakken gekregen na het lezen? 
Neem dan een kijkje in de in de literatuurlijst om je nog verder te verdiepen. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Mail 
mij gerust op emmie@bureaucommonground.nl.    
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1 Introductie  
 
Nederland is een land van bubbels. We hebben steeds 
minder contact met mensen die een andere achtergrond, 
mening of levenswijze hebben – er zijn steeds meer 
onbekende anderen. Ook op scholen lijken leerlingen steeds 
meer op elkaar. De onderwijssegregatie in Nederland is 
verontrustend hoog, extremer zelfs dan in de VS 1, en neemt 
toe 2. 
 

 
1 Ladd and Fiske, “Parental Choice in the Netherlands: Growing Concerns about Segregation.” 
2 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 

Onderwijssegregatie: “De ongelijke verdeling over scholen 
van leerlingen met verschillende etnische, sociale of andere 
individuele kenmerken.3” 
 
Overal in Nederland zien we hetzelfde patroon. Er zijn scholen 
met overwegend kansrijke leerlingen met theoretisch 
opgeleide ouders en er zijn scholen met een concentratie van 
relatief kansarme leerlingen met praktisch opgeleide ouders 4. 
Tegelijkertijd zien we dat de kansenongelijkheid in het 

3 Inspectie van het Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2016/2017. Technische rapportage 
onderwijskansen en segregatie.  
4 Inspectie van het Onderwijs. De Staat van het Onderwijs 2016/2017. Technische rapportage 
onderwijskansen en segregatie. Inspectie van het Onderwijs. 
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onderwijs stijgt 5. Dat betekent dat het gezin waarin je wordt 
geboren steeds meer invloed heeft op het verloop van je 
schoolcarrière, terwijl je talent en inzet bepalend zouden 
moeten zijn. Op scholen zet deze trend zich voort: 
onderwijssegregatie versterkt kansenongelijkheid.  
 
Het thema kansenongelijkheid krijgt veel aandacht in media 
en politiek. De meesten van ons weten echter weinig af van 
onderwijssegregatie. Kennis over oorzaken en gevolgen is 
onvolledig en er is sprake van mythevorming. Bijvoorbeeld, er 
is - onterecht - angst voor radicalisering op zogenaamde 
‘zwarte’ scholen 6. Ook wordt gevreesd dat kinderen slechter 
presteren en vaker gepest worden op gemengde scholen. 
Hier is echter geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor 
7. 
 
Niet kleur of religie, maar sociaaleconomische factoren liggen 
daarentegen ten grondslag aan het probleem van 
onderwijssegregatie8. Met name ouders met een hoge 
sociaaleconomische status versterken met hun keuze voor 
woonplaats en school de segregatie in wijken en in het 

 
5 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2014/2015. Technisch Rapport 
Onderwijskansen.” 
6 Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. 
7 Elk, Steeg, and Webbink, “The Effect of Early Tracking on Participation in Higher Education”; 
Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom Te 
Bestrijden”; Van Gaalen, “Kind Beter Af Op Brede School”; Van Rooijen et al., “Overgangen En 
Aansluitingen in Het Onderwijs: Deelrapportage 2: Empirische Studie Naar de Cognitieve En Niet-
Cognitieve Ontwikkeling van Leerlingen Rondom de Po-vo Overgang.” 

onderwijs 9. Zo versterken misvattingen over 
onderwijssegregatie de bubbelvorming op scholen. 
  
Bewustwording is daarom een krachtig wapen tegen 
onderwijssegregatie en kansenongelijkheid. Een goed 
geïnformeerd publiek debat begint namelijk niet in Den Haag, 
maar aan de keukentafel, op het schoolplein en bij de 
koffieautomaat op werk. Met deze explainer komen we tot de 
kern van de problematiek rondom onderwijssegregatie in 
Nederland.  
 
In dit eerste deel van een serie over onderwijssegregatie 
vertalen we de belangrijkste inzichten uit wetenschappelijke 
onderzoeken en onderwijsjournalistiek naar herkenbare 
voorbeelden. Zo verklaren we dit complexe probleem op een 
overzichtelijke en toegankelijke manier. Met die kennis kijken 
we in het volgende deel van deze serie kritisch naar beleid: 
wat werkt wél en niet in de strijd tegen onderwijssegregatie, 
en waarom?  
 

8 Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental Choice Context of 
Dutch Cities”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch 
Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.” 
9 Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom 
Te Bestrijden”; Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental 
Choice Context of Dutch Cities”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 
2016/2017. Technisch Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.”; Vink, Witte Zwanen, Zwarte 
Zwanen; Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten Steeds Minder Vaak Bij Elkaar in de Klas (En Daar Is 
Wat Aan Te Doen).” 
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Daarover later meer. Nu wil ik je voorstellen aan Floris en Kim, 
twee scholieren uit Amsterdam. Via de beschrijving van hun 
reis door het Nederlandse onderwijs illustreren we: de aard 
van onderwijssegregatie (hoofdstuk 2); waarom het een 

probleem is (hoofdstuk 3); de oorzaken (hoofdstuk 4) en de 
effecten op kansenongelijkheid (hoofdstuk 5). 
 

 Met wie zat jij in de klas? 
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Floris 
Floris woont met zijn gezin in Amsterdam-
Oost. Zijn ouders zijn theoretisch opgeleid, 
net zoals de ouders van de kinderen uit de 
buurt. Toen hij nog maar twee jaar was, 
schreven zijn ouders Floris al in bij een 
populaire Montessorischool aan de andere 
kant van de stad. Floris’ moeder brengt hem 
altijd op de bakfiets. Of hij rijdt met de 
ouders van zijn buurjongens en -meisjes 
mee, want bijna iedereen gaat buiten de wijk 
naar school. Op school heeft Floris moeite 
met taal. Thuis geven zijn ouders daarom 

extra aandacht aan voorlezen, huiswerkbegeleiding en 
toetsstraining. Door die hulp scoort Floris havo op de Cito-
toets. De juf heeft hoge verwachtingen van zijn werkhouding 
en adviseert havo/vwo. Op aandringen van Floris’ ouders 
wordt dat uiteindelijk een vwo-advies, want zo kan hij naar een 
categorale vwo-school die extra aandacht besteedt aan kunst 
en cultuur. In 6-vwo zakt Floris voor zijn eindexamen 
Nederlands, ondanks twee examentrainingen. In een 
tussenjaar haalt hij toch zijn vwo-diploma op de privéschool 
Luzac, op kosten van zijn ouders. Floris gaat bestuurskunde 
studeren, wordt lid van het studentencorps en regelt zijn 
eerste baantje in het bedrijf van zijn oom. Zijn startsalaris is 
€2.900 bruto per maand. 

Kim 
Kim woont samen met haar moeder in een 
galerijflat in de Bijlmer. Haar vader heeft ze 
nooit gekend. Kim heeft moeite met 
Nederlands. Haar moeder werkt 10 uur per 
dag om rond te komen en kan Kim daardoor 
niet zelf extra ondersteunen. Daarom gaat 
Kim naar de peuterschool met vroegschoolse 
educatie (vve) twee straten verderop. Ze 
stroomt door naar de basisschool in hetzelfde 
gebouw. Lekker makkelijk en dichtbij. Taal 
blijft Kim moeilijk vinden. Ze werkt hard en 
scoort havo op de Cito-toets. De juf vindt dat 

toch te hoog gegrepen en wil haar vmbo-advies niet bijstellen 
naar havo. Uiteindelijk is het schooladvies leidend. De lesstof 
op het vmbo vindt Kim goed te doen, al zijn de lessen erg 
chaotisch en is er veel lesuitval door burn-outs van docenten. 
Ook thuis heeft Kim het moeilijk, waardoor ze onder haar 
niveau presteert. Na het behalen van haar diploma voor vmbo 
en, later, voor mbo-niveau 4 durft Kim zich niet aan te melden 
voor de lerarenopleiding op het hbo. Ook al is het haar 
droom om juf te worden, ze wil geen studieschuld en weet dat 
ze de taaltoets waarschijnlijk niet haalt. Nu is ze 
onderwijsassistent. Haar startsalaris is €1.635 bruto per maand.
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2 Wat is onderwijssegregatie?  
 
Segregatie betekent, simpel gezegd, scheiding. 
Onderwijssegregatie is “de ongelijke verdeling over scholen 
van leerlingen met verschillende etnische, sociale of andere 
individuele kenmerken” 10. De leerlingen op school A 
verschillen dus sterk van de leerlingen op school B. Het 
tegenovergestelde van gesegregeerde scholen zijn 
gemengde scholen. Leerlingen met verschillende etnische, 
sociale of andere individuele kenmerken zitten dan op 
dezelfde school en/of schoolniveau (zie het artikel van Anja 

 
10 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 

Vink in De Correspondent voor een duidelijke uitleg van de 
berekening van onderwijssegregatie11). 
 
Er zijn twee invloedrijke gedachtes over onderwijssegregatie 
(voor bronnen zie: Hoe ontstaat onderwijssegregatie?). Ten 
eerste wordt een school vaak pas als gesegregeerd gezien als 
deze geen afspiegeling meer is van de buurt. Deze 
interpretatie kan misleidend zijn wanneer ook buurten sterk 
gesegregeerd zijn. Ten tweede wordt onderwijssegregatie 

11 Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten Steeds Minder Vaak Bij Elkaar in de Klas (En Daar Is Wat Aan 
Te Doen).” 
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geframed als het bestaan van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen 12, 
terwijl sociaaleconomische status (SES) de drijvende kracht 
achter segregatie is 13. We zíen daarentegen segregatie naar 
cultureel-etnische afkomst, omdat Nederlanders met een 
niet-westerse migratieachtergrond zijn 
oververtegenwoordigd in de lagere sociaaleconomische 
klassen en daarom ook in de armere buurten. Figuur 1 
verduidelijkt deze relatie. 
 
 
 
 
 

 

 

 
12 Altinyelken et al., “Wetenschappers: Stop Met de Termen ‘zwarte’ En ‘Witte’ School.” 13 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 

Onderwijskansen En Segregatie.” 
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3 Waarom is onderwijssegregatie een probleem? 
 
Onderwijssegregatie veroorzaakt en versterkt 
kansenongelijkheid 14. Niet je talent of inzet, maar je 
sociaaleconomische afkomst bepaalt steeds meer je 

toekomstige opleidingsniveau. Dit heeft grote gevolgen voor 
het individu en de Nederlandse samenleving: 

 
  

 
14 Inspectie van het Onderwijs; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2014/2015. 
Technisch Rapport Onderwijskansen.” 
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Onderwijssegregatie verkleint individuele 
welvaart en bedreigt bestaanszekerheid. 
Vooral praktisch en middelbaar opgeleiden 
zijn vatbaar voor financiële problemen en 
veranderingen op de arbeidsmarkt.  

Onderwijssegregatie leidt tot ongelijke 
kansen op een lang, gezond en gelukkig 
leven. Theoretisch opgeleiden hebben een 
hogere levensverwachting, minder 
gezondheidsproblemen en zijn gelukkiger dan 
praktisch opgeleiden. 

Onderwijssegregatie leidt tot ongelijkwaardig 
burgerschap en onevenredige politieke 
participatie.  
Theoretisch opgeleiden participeren meer in 
de politiek en hebben meer machtsmiddelen 
om hun belangen te behartigen. 

Onderwijssegregatie belemmert opwaartse 
sociale mobiliteit en het verkrijgen van een 
hogere sociaaleconomische status. Een 
dubbeltje kan minder makkelijk een kwartje 
worden dan voorheen.  

Onderwijssegregatie belemmert integratie en 
sociale cohesie. De sociale kwaliteit 
verslechtert en er is weinig contact tussen 
verschillende sociale groepen. Op school en, 
later, in de samenleving. 

Onderwijssegregatie is slecht voor onze 
economie. De mondiale kenniseconomie 
vraagt om een steeds beter opgeleide 
arbeidsmarkt. Ongelijke kansen belemmeren 
bovendien maximale talentontwikkeling op 
alle niveaus. 

Onderwijssegregatie is in strijd met de 
waarden van onze democratische rechtstaat. 
In Nederland hechten we belang aan 
gelijk(waardig)heid, rechtvaardigheid en 
(politieke) vertegenwoordiging voor iedereen.    

Onderwijssegregatie draagt bij aan groeiende 
maatschappelijke ongelijkheid. De kloof 
tussen rijk en arm groeit, met 
maatschappelijke spanningen tot gevolg.  

Individuele gevolgen Maatschappelijke gevolgen 

Figuur 2. Individuele en maatschappelijke gevolgen van onderwijssegregatie. 
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Onderwijssegregatie versterkt kansenongelijkheid. Jongeren 
van een lage sociaaleconomische afkomst zien hun kansen op 
een hoge mate van welvaart, financiële zekerheid en welzijn 
verkleinen 15. Bovendien concentreren de kennis en 
vaardigheden voor maatschappelijke betrokkenheid en 
politieke invloed zich bij diegenen die al een hoge 
maatschappelijke positie hebben 16. Door ongelijke kansen 
wordt opwaartse sociale mobiliteit een stuk moeilijker en is 
meritocratie - een samenleving waarin je positie wordt 
bepaald door je kwaliteiten en inzet, niet door je afkomst – 
een ideaal dat we steeds minder vaak kunnen waarmaken 17.  
 
Deze individuele gevolgen zien we terug in het leven van 
Floris en Kim. In het begin van hun schoolloopbanen 
verschillen hun prestaties niet veel van elkaar: beiden hebben 
moeite met taal. De verschillen in uitkomsten zijn echter wél 
groot. Kim eindigt met een praktisch opleidingsniveau, 
waardoor zij minder verdient, ongezonder en korter leeft, 
minder politiek-maatschappelijk betrokken is en een lager 
algemeen welzijnsniveau heeft dan Floris. De verschillen in 
capaciteiten waren klein, die in sociaaleconomische positie 

 
15 Van Gaalen and Brugt, “Kwaliteit van Leven in Nederland”; Inspectie van het Onderwijs, “De 
Staat van Het Onderwijs 2019. Technisch Rapport.” 
16 Netjes et al., “Onderwijsstelsels En Non-Cognitieve Uitkomsten van Onderwijs: Burgerschap, 
Deviant Gedrag En Welzijn in Landenvergelijkend Perspectief”; Centraal Bureau voor de Statistiek, 
“Politieke Betrokkenheid in Nederland.” 
17 Van Liempt, De Nederlandse Droom; Schimmelpenninck and Van Zwieten, Elite Gezocht; Wolbers 
and Tolsma, “Onderwijs Als Nieuwe Sociale Scheidslijn? De Gevolgen van Onderwijsexpansie Voor 
Sociale Mobiliteit , de Waarde van Diploma ’ s En Het Relatieve Belang van Opleiding in 

groot. Door onderwijssegregatie worden verschillen echter 
versterkt. Kim heeft hierdoor een kleinere kans dan Floris om 
via het onderwijs hoog op de sociaaleconomische ladder te 
klimmen - met een beter salaris, gezonder leefpatroon, 
enzovoorts.  
 
Floris staat er weliswaar beter voor dan Kim, maar óok hij 
heeft last van de maatschappelijke gevolgen van 
onderwijssegregatie. Een gesegregeerde samenleving is 
namelijk een samenleving met meer ongelijkheid en 
maatschappelijke spanningen. Onderwijssegregatie 
belemmert integratie en verslechtert de sociale cohesie 18. 
Daar heeft iedereen last van. Slechts bij uitzondering wordt de 
integratie van een cultureel-etnische minderheidsgroep 
bevorderd door het hebben van een homogene, 
gesegregeerde school als ‘veilige uitvalsbasis’19. Voor de 
ouders van Floris is het kiezen van een gesegregeerde school 
echter een kwestie van comfort 20.  
 
Er hangt - letterlijk - een prijskaartje aan deze voorkeur voor 
‘ons soort mensen’. Floris is namelijk ook in economisch 

Nederland”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2014/2015. Technisch 
Rapport Onderwijskansen.” 
18 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 
19 Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. 
20 Cohen, Boterman, and van Spijker, “Monitor Diversiteit in Het Basisonderwijs”; Vink, Witte 
Zwanen, Zwarte Zwanen; Lucassen, “Meta-Analyse Naar Afstudeeronderzoeken Naar 
Onderwijssegregatie.” 
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opzicht beter af in een samenleving zónder gesegregeerde 
scholen, want onderwijssegregatie belemmert maximale 
ontwikkeling van alle talent 21. Zo groeit het tekort aan zowel 
hoogopgeleide kenniswerkers als middelbaar opgeleide 
vakmensen 22. Met andere woorden, als kinderen zoals Kim de 
kans krijgen om zich te ontwikkelen, draagt dat bij aan 
economische groei en dus (indirect) aan meer welvaart en 
welzijn – ook voor Floris 23. 

Samengevat is onderwijssegregatie een probleem doordat 
een hieruit voortvloeiende vergroting van kansenongelijkheid 
zowel individu als samenleving schaadt. Bovendien gaan 
individuele voordelen op de korte termijn ten koste van de 
welvaart en het welzijn van de ander en van de maatschappij. 
Onderwijssegregatie heeft dus een negatief netto-effect. Hoe 
komt het dan dat de segregatie in het Nederlandse onderwijs 
zo hoog is? Anders gezegd, hoe ontstaat 
onderwijssegregatie? 

 
 
  

 
21 Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid; Van Liempt, De Nederlandse Droom. 
22 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2019. Technisch Rapport.” 

23 Van Liempt, De Nederlandse Droom; Schleicher, “The Economics of Knowledge: Why Education 
Is Key for Europe’s Success.” 
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4 Hoe ontstaat onderwijssegregatie?  
 
Onderwijssegregatie is als een ijsberg (figuur 3). De top is 
slechts een klein deel van het totaalplaatje. ‘Onder water’ 

verklaren meerdere oorzaken de ‘zichtbare’ 
onderwijssegregatie naar kleur.  

  

14 

 



 

Sociaaleconomische status (SES) is de belangrijkste 
verklarende factor van onderwijssegregatie. De werking van 
de directe oorzaken van onderwijssegregatie – selectie in het 
Nederlandse schoolsysteem, woonsegregatie en keuzegedrag 
van ouders – wordt namelijk indirect verklaard door 
sociaaleconomische verschillen.24 
 
Verschillen in sociaaleconomische status leiden tot een 
ongelijke verdeling van kansen. Al vanaf de peuterspeelzaal 
dragen scholieren rugzakjes mee met privileges of juist met 
achterstanden die zijn bepaald door je sociaaleconomische 
afkomst (Figuur 4) 25. Dus: bij dezelfde intelligentie en inzet 
heeft een kind van theoretisch opgeleide ouders automatisch 
meer onderwijskansen dan een kind van praktisch opgeleide 
ouders. ‘Zelfde talenten, verschillende uitkomsten’, zo luidde 
de conclusie van de Onderwijsinspectie26.  
 
 
 
 
 

 
24 Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom 

Te Bestrijden”; Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental 
Choice Context of Dutch Cities”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 
2016/2017. Technisch Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.” 

 
 

  

25 Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten Steeds Minder Vaak Bij Elkaar in de Klas (En Daar Is Wat Aan 
Te Doen)”; Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid. 
26 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 

Onderwijssegregatie  

• Onderwijssysteem 
• Woonsegregatie 
• Keuzegedrag van ouders  

Sociaaleconomische verschillen 
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Figuur 3. Segregatie als ijsberg 



 

“Het gaat niet over ras, kleur of cultuur. Het gaat over 
kinderen uit chaotische, vaak kansarme milieus, die 
nooit enige structuur in hun leven hebben gehad en 
met elkaar in school worden gepropt.” 27 

 
Zo vatte onderwijsjournaliste Anja Vink haar analyse van een 
‘zwarte’, minder goed presterende school samen. Niet kleur, 
maar sociaaleconomische verschillen liggen ten grondslag aan 
onderwijssegregatie. Waarom is bovenstaande school dan 
‘zwart’? Dit leggen we uit met een voorbeeld (zie ook: Wat is 
onderwijssegregatie?). 
 
Floris is wit en heeft witte ouders met een hoge 
sociaaleconomische positie. Stel dat de moeder van Floris niet 
met vader Jan, maar met de afro-Amerikaanse hoogleraar 
John was getrouwd. In dit geval is Floris gekleurd, maar heeft 
hij nog steeds dezelfde privileges en onderwijskansen die 
voortvloeien uit de sociaaleconomische status van zijn ouders. 
Overigens is er geen bewijs dat discriminatie naar huidskleur 
een rol speelt in ongelijke onderwijskansen; de invloed van 
sociaaleconomische afkomst is daarentegen meerdere malen 
bevestigd 28.  
 

 
27 Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. 
28 Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental Choice Context of 
Dutch Cities”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch 
Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het 

Sociaaleconomische status verklaart echter nog niet hoe 
verschillende leerlingen op verschillende scholen 
terechtkomen. Samengevat is segregatie het resultaat van 
keuzes en beleid, vormgegeven door:   
 

1. Het onderwijssysteem. Vergeleken met andere landen, 
worden Nederlandse scholieren op relatief jonge 
leeftijd in verschillende onderwijsniveaus geplaatst. 
Hoe eerder dit selectiemoment, hoe groter de invloed 
van de sociaaleconomische afkomst van de ouders. De 
relatieve achterstand die kinderen van lagere 
sociaaleconomische afkomst hebben, heeft al vroeg 
een beslissende invloed. Met andere woorden, als deze 
leerlingen pas op latere leeftijd in verschillende niveaus 
worden verdeeld, zullen zij vaker doorstromen naar het 
vwo. Bovendien zien we dat steeds meer scholen in 
Nederland slechts één niveau aanbieden (categorale 
scholen). Ook worden er minder dubbele 
schooladviezen gegeven en neemt het aantal brede 
brugklassen af. Door deze versmalling worden de 
mogelijkheden om door te stromen naar een hoger 

Onderwijs 2014/2015. Technisch Rapport Onderwijskansen”; Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten 
Steeds Minder Vaak Bij Elkaar in de Klas (En Daar Is Wat Aan Te Doen)”; Vink, Witte Zwanen, Zwarte 
Zwanen; Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid. 
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niveau kleiner en is de selectie na groep 8 dus nog 
bepalender voor de toekomst van het kind. 29 

 
2. Woonsegregatie. Kinderen gaan in de buurt naar 

school. Als wijken al gesegregeerd zijn – denk aan 
Amsterdam-Oost versus de Bijlmer – dan vloeit 
onderwijssegregatie daaruit voort. Sociaaleconomische 
onderwijssegregatie is dus deels het resultaat van 
ruimtelijke segregatie. De relatief arme wijken hebben 
daardoor scholen met een concentratie aan relatief 
kwetsbare, kansarme leerlingen. Ook hier worden 
verschillen in kleur weer verklaard door verschillen in 
sociaaleconomische afkomst. 30 

 
3. Keuzegedrag van ouders. Kleine verschillen in het 

gedrag tussen ouders uit verschillende 
sociaaleconomische klassen hebben grote gevolgen 
voor onderwijssegregatie. Zo melden ouders met een 
hoge sociaaleconomische positie hun kinderen 
gemiddeld een half jaar eerder aan bij de populaire 

 
29 Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom 

Te Bestrijden”; Onderwijsraad, “Doorgeschoten Differentiatie in Het Onderwijsstelsel”; Inspectie 
van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2014/2015. Technisch Rapport Onderwijskansen”; 
Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.”; Ladd and Fiske, “Parental Choice in the Netherlands: Growing 
Concerns about Segregation.” 
30 Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom 
Te Bestrijden”; Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental 

basisscholen, waardoor hun kroost hoger op de 
wachtlijst terechtkomt. Bovendien zijn deze ouders 
meer bereid om hun kind naar een school buiten de 
eigen buurt te brengen om zo de minder goed 
presterende scholen in de eigen omgeving te 
vermijden. Dit fenomeen wordt ook wel witte vlucht 
genoemd. De overwegend witte Montessorischolen, 
zoals de school van Floris, dragen dan ook 
disproportioneel bij aan onderwijssegregatie 31. 
Bovendien vragen ouders van hogere 
sociaaleconomische klassen de leerkracht van groep 8 
vaker om het schooladvies naar boven bij te stellen, wat 
bijdraagt aan feit dat kinderen met ouders met een 
hoge sociaaleconomische status vaker worden 
overgeadviseerd dan kinderen met een lage 
sociaaleconomische positie. Ten slotte hebben deze 
ouders door hun relatief invloedrijk sociaal netwerk 
meer informele middelen om hun kind een populaire 
middelbare school in te lobbyen 32. Zo versterkt het 
gedrag van (met name) theoretisch opgeleide ouders 

Choice Context of Dutch Cities”; Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten Steeds Minder Vaak Bij 
Elkaar in de Klas (En Daar Is Wat Aan Te Doen).” 
31 Boterman, “The Role of Geography in School Segregation in the Free Parental Choice Context of 
Dutch Cities”; Broekhuizen, Jansen, and Slot, “Segregatie in Het Amsterdamse Basisonderwijs”; 
Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2019. 
Technisch Rapport.” 
32 Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen; Schimmelpenninck and Van Zwieten, Elite Gezocht; 
Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 
2016/2017. Technisch Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.” 
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de onderwijssegregatie mede veroorzaakt door 
woonsegregatie en de selectiemomenten in het 
Nederlandse onderwijssysteem.  

 
Op deze drie manieren verklaren sociaaleconomische 
verschillen de segregatie in het Nederlandse onderwijs. 

Eenmaal op gesegregeerde scholen worden verschillen in 
onderwijskansen (privileges en/of achterstanden) versterkt. Zo 
leidt kansenongelijkheid tot segregatie, en segregatie tot 
verdere kansenongelijkheid. 
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5 Wat is het verband tussen onderwijssegregatie en kansenongelijkheid?  
 
De kinderen met de meest kansrijke rugzakjes komen vaker 
terecht op de goed presterende scholen. Kwetsbare 
leerlingen worden verdrongen naar de minder goed 
presterende scholen. Zo ontstaat een virtueuze en een 

vicieuze cirkel: goede scholen worden steeds beter, slechte 
scholen steeds slechter. Hierdoor komen kwetsbare leerlingen 
in een neerwaartse spiraal terecht en zien ze hun kansen 
verder verslechteren. 33  

 
33 Onderwijsraad, “Het Bevorderen van Gelijke Onderwijskansen En Sociale Samenhang”; Dronkers, 
Ruggengraat van Ongelijkheid; Vink, “Wat Kunnen We Doen Aan de Toenemende Ongelijkheid in 
Het Nederlandse Onderwijs?” 
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Figuur 4. De zelfversterkende effecten van onderwijssegregatie op goed presterende en minder goed presterende scholen. 

20 



 

Kwalitatief goed onderwijs is cruciaal voor het maximaal 
benutten van je kansen en talent. De kwaliteit van onderwijs 
wordt weer bepaald door de onderwijscondities, ofwel alle 
factoren die goed onderwijs mogelijk maken. De 
leerlingenpopulatie heeft een grote invloed op deze factoren. 
34  
 
Zo is er een direct verband tussen segregatie en 
onderwijskwaliteit. Onderwijssegregatie veroorzaakt namelijk 
concentraties van kansarme leerlingen van lagere 
sociaaleconomische afkomst op de minder populaire scholen. 
De rugzakjes van deze leerlingen zitten vaker vol met ballast 
(figuur 3) die de onderwijscondities verslechteren en zo de 
kwaliteit van het gegeven onderwijs bedreigen. Bijvoorbeeld, 
onderwijstijd gaat verloren aan het bijwerken van taal- en 
leerachterstanden. Ook kunnen externe factoren zoals 
problemen thuis, armoede en de aantrekkingskracht van de 
straatcultuur doorwerken in de klas. Op scholen met 
voornamelijk leerlingen uit de hogere sociaaleconomische 
klassen spelen deze factoren niet of minder; deze scholen 
hebben betere onderwijscondities en daardoor een hogere 
onderwijskwaliteit. Leerlingen hebben vervolgens meer 
mogelijkheden om zichzelf volledig te ontplooien. 35 

 
34 Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid. 
35 Dronkers; Van Liempt, De Nederlandse Droom; Onderwijsraad, “Het Bevorderen van Gelijke 
Onderwijskansen En Sociale Samenhang”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het 
Onderwijs 2014/2015. Technisch Rapport Onderwijskansen.” 

Zie hier de virtueuze en vicieuze cirkels: scholen met kansrijke 
leerlingen presteren beter, zijn populairder en trekken zo 
makkelijker leerlingen aan uit de hogere sociaaleconomische 
klassen, die weer beter presteren, enzovoorts. Kwetsbare 
leerlingen concentreren zich echter op de al minder goed 
presterende scholen; zij komen de andere scholen immers 
niet binnen (zie: Hoe ontstaat onderwijssegregatie?). Scholen 
met overwegend kwetsbare leerlingen uit de lagere 
sociaaleconomische klassen leveren een slechtere 
onderwijskwaliteit en presteren slechter. Ze zijn hierdoor 
minder populair en trekken minder leerlingen aan, waardoor 
hun financiering in gevaar komt en de onderwijskwaliteit 
verder wordt bedreigd (de financiering van scholen is sterk 
afhankelijk van de leerlingenpopulatie). 36 
 
Het lerarentekort versterkt deze neerwaartse spiraal. Ook 
docenten geven namelijk de voorkeur aan de populaire 
scholen, want daar is de werkdruk vaak lager en de algemene 
werksfeer vaak beter dan op de minder presterende scholen. 
Hierdoor hebben zwakkere scholen extra last van het 
lerarentekort. Ze hebben een grotere vraag naar nieuw 
personeel door het relatief hoge ziekteverzuim, maar vinden 
onvoldoende gekwalificeerde docenten. Zo draagt segregatie 

36 Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid; Vink, “Wat Kunnen We Doen Aan de Toenemende 
Ongelijkheid in Het Nederlandse Onderwijs?” 
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bij aan nóg slechtere onderwijscondities op de al minder 
presterende scholen. 37 
 
Zo reproduceert onderwijssegregatie kansenongelijkheid. De 
verschillen tussen Floris en Kim worden elk schooljaar groter. 
Kim gaat gebogen onder de ballast die zij vanuit huis uit 
meedraagt. Op de minder goed presterende scholen waarop 
zij terechtkomt, kan zij haar talenten niet optimaal 
ontwikkelen. Hierdoor is het lastig om door te stromen naar 

een hoger niveau. Floris komt daarentegen met een rugzak 
vol privileges op een goed presterende basisschool. De hoge 
kwaliteit van zijn lessen vergroot zijn kans om een populaire 
middelbare school binnen te komen. Met een nog vollere 
rugzak doorloopt hij de middelbare school. De wereld ligt 
voor hem open. Al lijkt Floris geen individuele last te 
ondervinden van onderwijssegregatie, op maatschappelijk 
niveau wordt óók hij geschaad (zie: Waarom is 
onderwijssegregatie een probleem?).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
37 Kneyber and Zevenbergen, De Sluipende Crisis; Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid; Van 
Haperen, Het Bezwaar van de Leraar; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 
2014/2015. Technisch Rapport Onderwijskansen.” 
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6 Nawoord 
 
En… met wie zat jij in de klas?  
 
Het zal waarschijnlijk door je hoofd zijn geschoten: Nee hè, 
niet wéér zo’n stereotiepe beschrijving van een welgesteld 
gezin uit Amsterdam-Oost en een kwetsbaar gezin uit de 
Bijlmer… Maar vraag jezelf af: zijn de verhalen van Floris en 
Kim wel echt zo overdreven?  
 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen: de leerling die vanuit het 
vmbo opklimt naar de universiteit, of de dochter van twee 

 
38 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.”; Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 
2014/2015. Technisch Rapport Onderwijskansen”; Vink, “Arme En Rijke Kinderen Zitten Steeds 
Minder Vaak Bij Elkaar in de Klas (En Daar Is Wat Aan Te Doen)”; Ladd and Fiske, “Parental Choice 

gastarbeiders die nu tot de sociaaleconomische top behoort. 
Toch is het de pijnlijke realiteit dat dit uitzonderingen zijn, die 
bovendien steeds zeldzamer worden. De trends zijn duidelijk: 
onderwijssegregatie en kansenongelijkheid nemen toe. De 
onderwijskwaliteit en leerprestaties nemen af. Het platteland 
doet het niet beter of slechter dan de stad, ook al zijn er zeker 
regionale verschillen. We scoren laag bij internationale 
vergelijkingen van segregatie, kansengelijkheid en 
burgerschap, en zakken op de ranglijsten waarin wij eerst tot 
de top behoorden. Onderwijssegregatie draagt hieraan bij 38. 

in the Netherlands: Growing Concerns about Segregation”; Munniksma et al., “Burgerschap in Het 
Voortgezet Onderwijs - Nederland in Vergelijkend Perspectief.” 

 

22 



 

Dat is een probleem voor Nederlanders in álle bubbels, voor 
onze economie en voor onze maatschappij.  
 
Onderwijssegregatie is een complex en ongestructureerd 
maatschappelijk vraagstuk, vergelijkbaar met een veelkoppig 
monster. De verhalen van Floris en Kim zijn realistisch, maar 
het blijven versimpelingen van de werkelijkheid. Veel meer 
factoren beïnvloeden namelijk hun schoolloopbanen - elk met 
hun eigen oorzaken, gevolgen en interacties. Bovendien zijn 
er vele partijen betrokken. Denk aan leerlingen, docenten en 
ouders, maar ook aan politici, schoolleiders, schoolbesturen, 
inspecteurs, bijlesinstituten, enzovoorts. Er is geen één 
schuldige.  

 
Natuurlijk schuilt er een gevaar in de versimpeling in deze 
explainer. Een complex probleem vraagt immers om een 
ingenieuze oplossing. Daarom presenteren we in het 
volgende deel een kritische analyse van het beleid dat 
desegregatie en gelijke kansen zegt te bevorderen. Wat werkt 
wél, en wat niet, in de strijd tegen onderwijssegregatie? En 
waarom?  
 
Want als we dat weten, kunnen ook iets met die kennis gaan 
doen.  
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7 Begrippenlijst 
 
Brede brugklas (ook wel dakpan- of heterogene brugklas). 
Brugklas met meerdere verschillende onderwijsniveaus in één 
klas.  
 
Breed schooladvies. Een schooladvies bestaande uit 
meerdere onderwijsniveaus, bijvoorbeeld havo/vwo.  
  
Categorale school. Een school die slechts één type of niveau 
onderwijs aanbiedt.  
 

 
39 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 

Cultureel-etnische achtergrond (ook wel 
migratieachtergrond). Hier: de achtergrond van de leerling 
bepaald door zijn/haar geboorteland en dat van de ouders 39. 
  
Gemengde school. Niet-gesegregeerde school.  
 
Kansenongelijkheid in het onderwijs. De ongelijke kans van 
leerlingen, afkomstig uit verschillende maatschappelijke 
lagen, op de ontwikkeling van kennis en ontplooiing van 
talent en het bereiken van een hoog onderwijsniveau 40. 
 

40 Dronkers, Ruggengraat van Ongelijkheid. 
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Onderwijscondities. Alle voorwaarden voor effectief en 
kwalitatief goed onderwijs 41. 
 
Onderwijssegregatie. De ongelijke verdeling, over scholen 
van leerlingen met verschillende etnische, sociale of andere 
individuele kenmerken42. 
 
Overadvisering. Een schooladvies hoger dan het 
eindtoetsniveau (het tegenovergestelde van 
onderadvisering).43  
 

Ruimtelijke segregatie. De ruimtelijke uitwerking van 
ongelijkheid en verschillen tussen groepen: de ongelijke 
verdeling van mensen over de ruimte langs een bepaalde 
dimensie.  
 
Sociaaleconomische status. Hier: De maatschappelijke positie 
van het kind bepaald door het inkomen en/of 
opleidingsniveau van de ouders44. 
 
Woonsegregatie. Zie ruimtelijke segregatie.  
   

 
  

 
41 Dronkers. 
42 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 

43Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 
44 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. Technisch Rapportage 
Onderwijskansen En Segregatie.” 
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