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Verantwoording 
 
Bruggen bouwen is het derde en laatste deel van een driedelige explainer over onderwijssegregatie. Deze serie bundelt de kennis 
uit wetenschap, beleid en de dagelijkse praktijk tot een toegankelijke uiteenzetting van dit complexe probleem. Deel I, Er zijn 
steeds meer onbekende anderen, behandelt de oorzaken en gevolgen van onderwijssegregatie. Deel II, We willen wel, maar..., en 
III verkennen de weg naar een oplossing door de totstandkoming en impact van het Nederlands segregatiebeleid kritisch te 
evalueren. Waar deel II eindigt, gaat deel III verder. In Bruggen Bouwen wordt ruimte gegeven aan de inzichten van deskundigen 
van vrijwel alle betrokken partijen, waardoor nóg scherpere probleemanalyses en concrete handelingsperspectieven een podium 
krijgen. 
 
Vind jij ook dat het maatschappelijk debat over onderwijssegregatie beter geïnformeerd moet zijn? Deel deze explainer dan met 
vrienden en collega’s. Neem een kijkje in de literatuurlijst om je nog verder te verdiepen. Op onze LinkedIn-pagina en website 
houden we je bovendien op de hoogte van het laatste nieuws over onderwijssegregatie. Heb je daarnaast nog vragen, 
opmerkingen of toevoegingen? Mail mij gerust op emmie@bureaucommonground.nl.    
 
Tot slot wil ik graag de ouders, docenten, beleidsmedewerkers, wetenschappers, journalisten, beleidsadviseurs en bestuurders 
bedanken die – anoniem of op persoonlijke titel – een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van Bruggen 
Bouwen. Jullie betrokkenheid is hartverwarmend en stemt mij hoopvol: er zijn nog zoveel kansen om de toenemende segregatie in 
het Nederlandse onderwijs een halt toe te roepen.   
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1 Introductie  
 
Onderwijssegregatie versterkt kansenongelijkheid en verhardt 
de sociale scheidslijnen in de samenleving.1 Daarom verkende 
ik in deel II, We willen wel, maar, de weg naar een oplossing. 
Succesvolle segregatiebestrijding vereist een samenspel van 
afzonderlijke maatregelen en betrokken partijen. Voor zo’n 
gecoördineerde aanpak is een sturende, niet- vrijblijvende 
houding van de rijksoverheid cruciaal.2 Zonder zo’n 
voortrekkersrol zal er namelijk onvoldoende draagvlak en 
kennisopbouw plaatsvinden om een segregatiebeleid te 

 
1 Sociaal Cultureel Planbureau, “Samen of Gescheiden Naar School.” 
2 Spape, “We Willen Wel, Maar.... Een Explainer over Onderwijssegregatie 
- Deel II.” 

realiseren (de twee basisvoorwaarden). Zo zagen we dat 
onderwijssegregatie alleen maar is toegenomen na 2008, 
toen een uitsluitend lokaal gecoördineerde aanpak dominant 
werd.3  
 
Het moet dus anders. De vicieuze cirkel waarin het ontbreken 
van draagvlak het moeilijk maakt om voldoende kennis op te 
bouwen, en vice versa, moet een virtueuze cirkel worden 
(figuur 1). Drie hefbomen kunnen zo’n opwaartse spiraal 

3 Ledoux, Felix, and Elshof, “Bestrijding van Segregatie in Het Onderwijs in 
Gemeenten: Verkenning van Lokaal Beleid Anno 2008”; Walraven et al., 
“Quick Scan Toelatingsbeleid Funderend Onderwijs.” 
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realiseren: het vergroten van prioriteit, kennis (effectiviteit) en 
middelen (capaciteit).4  

 
Toch bleef het de vraag hoe dit verbeterplan er concreet uit 
zou zien. Er is nu eenmaal vrij weinig onderzoek gedaan naar 
de bestrijding van onderwijssegregatie in Nederland. 
Bovendien is het een ontzettend gevoelig thema om aan te 
kaarten: 
 

 
4 Spape, “We Willen Wel, Maar.... Een Explainer over Onderwijssegregatie 
- Deel II.” 
5 Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021 

“Als je wilt dat je hoofd [als politicus of bestuurder] eraf gaat, 
moet je het over onderwijssegregatie hebben”. 5 
 
Samen met het gebrek aan kennis over wat werkt legt de 
gevoeligheid van dit debat de totstandkoming van effectieve 
oplossingen lam. Daarom bundelt deze explainer de inzichten 
uit tien interviews met deskundigen die zich buigen over de 
vraag hoe deze impasse te doorbreken is.  
 
Keer op keer benadrukken de deskundigen het belang van 
maatschappelijk draagvlak voor segregatiebestrijding. Publiek 
en politiek mandaat is de motor achter niet-vrijblijvend 
overheidsoptreden dat de drie genoemde hefbomen kan 
realiseren. Dat blijkt ook uit het succes van gemengde 
scholen in delen van Londen en de VS dat op een relatief 
goed geïnformeerde, mondige middenklasse berust. Deze 
middenklasse ziet een gemengde school van hoge kwaliteit 
als de beste optie voor hun kind én handelt daarnaar.6   
 
Die overtuiging wordt niet gedeeld in Nederland. Een 
gemengde school wordt vaak wel gezien als een 
maatschappelijk ideaal, maar niet als een keuze die het 
eigenbelang van de ouders en het kind zelf dient. Zolang 

6 Johnson, “Segregation or ‘Thinking Black’?: Community Activism and the 
Development of Black-Focused Schools in Toronto and London, 1968-
2008”; Gerrard, “Self Help and Protest: The Emergence of Black 
Supplementary Schooling in England.” 

Veel experimenten Meer zekerheid  

Voldoende draagvlak  

Opbouw van kennis 
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ouders zo’n grote kloof tussen eigenbelang en 
maatschappelijk belang ervaren, zal publiek en politiek 
mandaat voor krachtig optreden uitblijven. Een beroep op 
desegregatie uit solidariteit is namelijk gedoemd te falen; 
politici en beleidsmakers weten maar al te goed dat ze de 
belangen van hun achterban (ouders) zullen moeten 
behartigen. Hierdoor zal er uit Den Haag niet snel een roep 
om dwingend top-down beleid komen. In We willen wel, 
maar zagen we echter ook dat alleen lokaal segregatiebeleid 
enkele perverse prikkels in het onderwijssysteem niet kan 
wegnemen.7 
 
“Je kan het niet zonder de steun van de ouders.”8 
 
In het maatschappelijk debat komt de beeldvorming over 
onderwijssegregatie niet overeen met de realiteit. Er valt veel 
te winnen als we dat weten te corrigeren. Door 

 
7 Spape, “We Willen Wel, Maar.... Een Explainer over Onderwijssegregatie 
- Deel II.” 

misinterpretaties of onwetendheid is het draagvlak voor 
veelbelovende maatregelen tegen segregatie namelijk kleiner 
dan wenselijk.  
 
Daarom laat deze explainer zien hoe we de kloof tussen 
eigenbelang en maatschappelijk belang kunnen verkleinen. 
Daarbij nemen we de gevoeligheid van het thema 
onderwijssegregatie serieus (hoofdstuk 2). Vervolgens 
behandelen we twee misverstanden die het draagvlak voor 
segregatiebeleid onnodig ondermijnen: de nadruk op de 
kwalificerende functie van het onderwijs (hoofdstuk 3) en de 
interpretatie van Grondwetsartikel 23 als een vrijwel 
ongelimiteerde vrije schoolkeuze van ouders (hoofdstuk 4). 
Hoofdstuk 5 vat samen hoe dit de kloof tussen eigenbelang 
en maatschappelijk belang verkleint en de impasse in het 
beleid doorbreekt. Zo bouwen we bruggen naar een 
onderwijssysteem waar Nederland trots op mag zijn. 

8 Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021  
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2 Schoolkeuze: een kwestie van levensbelang, toch?    
 
Het kiezen van een school is voor ouders een belangrijke en 
emotionele zaak – het gaat ten slotte om de toekomst van je 
kinderen. De ene ouder hecht waarde aan een school met een 
christelijke visie, de ander kijkt uitsluitend naar 
slagingspercentages. Ondanks de grote diversiteit in de 
voorkeuren van ouders, zijn er twee eisen die de meeste 
ouders delen: kwaliteit en sociale veiligheid.  
 
“Je wilt niet dat je kind een sociaal proefkonijn is.”9  
 

 
9 Ouder A, persoonlijke communicatie, 5 februari 2021; Ouder B, 
persoonlijke communicatie, 8 februari 2021  

In hun zoektocht naar de beste, leukste school laten ouders 
zich echter niet alleen leiden door rationele argumenten. 
Emotie speelt een grote rol. Bij onderwijssegregatie wordt het 
maatschappelijke hyperpersoonlijk.  
 
Juist dat laatste maakt desegregatie extra uitdagend: het 
onderbuikgevoel luistert niet naar data-analyses en 
wetenschappelijke conclusies. Zo baseren ouders hun 
schoolkeuze nog steeds op hun associaties met ‘witte scholen’ 
en ‘zwarte scholen’, ondanks dat onderzoek al meerdere 
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malen heeft aangetoond dat kleur niets zegt over de kwaliteit 
of de sociale veiligheid van een school. Ouders willen wel 
handelen in overeenstemming met hun maatschappelijke 
idealen, maar kiezen uit veiligheid toch voor de school die 
‘goed voelt’. Vaak is de leerlingenpopulatie van deze school 
een afspiegeling van de cultureel-etnische identiteit van de 
ouders.10   
 
“Je wilt de kans dat je kind een gelukkige schooltijd 
doormaakt op de basisschool en middelbare school, en de 
beste kansen heeft voor de toekomst, zo hoog mogelijk 
maken. Je probeert je te baseren op statistiek en kennis, maar 
associaties spelen een grote rol. Uiteindelijk maak je je keuzes 
ook op beeldvorming, of die nu juist is of niet.”11   
 
De consequentie hiervan is dat de kloof tussen eigenbelang 
en maatschappelijk belang onverminderd groot lijkt en 
onderwijssegregatie in stand houdt. De incongruentie tussen 
het denken en handelen van ouders creëert bovendien 

 
10 Denessen, Driessen, and Sleegers, “Segregation by Choice? A Study of 
Group-Specific Reasons for School Choice”; Eeles, “Parental School 
Choice and the Desire for ‘People like Us’: Do Parents of the Same Feather 
Flock Together?”; Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het 
Onderwijs: Achtergronden, Oorzaken En Waarom Te Bestrijden”; Fanny, 
Houtte, and Stevens, “Etnische Discriminatie Door Leerkrachten En Zich 
Thuis Voelen Op School. Ervaringen van Vlaamse Jongeren Met Een 
Migratieachtergrond.”; Boterman, “Dealing with Diversity: Middle-Class 

gevoelens van ongemak, schaamte en hypocrisie. Deze 
emotionele spanningen maken het debat over 
onderwijssegregatie extra beladen. 12  
 

Wat betekent dit voor segregatiebeleid?  
Kortom, schoolkeuze is niet louter rationeel. Maar, door de 
emotie in het schoolkeuzeproces te erkennen en als gegeven 
te nemen, kan de schoolkeuze wél zo rationeel mogelijk 
worden gemaakt. Dit betekent concreet dat segregatiebeleid 
een tegengewicht moet bieden voor associaties en 
vooroordelen die incorrect zijn. Via voorlichting aan ouders, 
leraren en leraren-in-opleiding, bijvoorbeeld, of via het 
gedeeltelijk reguleren van het schoolkeuzeproces door 
middel van een centraal aanmeldsysteem (zie ook hoofdstuk 
4).  
 
De noodzaak hiervoor blijkt uit onderzoek in binnen- en 
buitenland. In 2005 concludeerde de Onderwijsraad dat een 
school in Rotterdam die werkte met dubbele wachtlijsten – 

Family Households and the Issue of ‘Black’ and ‘White’ Schools in 
Amsterdam.” 
11 Ouder A, persoonlijke communicatie, 5 februari 2021 
12 Ouder A; Ouder B; persoonlijke communicatie, 8 februari 2021; Docent 
A, persoonlijke communicatie, 8 februari 2021; Guuske Ledoux 
(wetenschapper), persoonlijke communicatie, 9 februari 2021; Guido 
Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 februari 2021; 
Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021  
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één voor ouders met, en één voor ouders zonder 
migratieachtergrond – om tot een betere spreiding van 
leerlingen over scholen te komen de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling overtrad.13 Daarnaast heeft het toelatingsbeleid 
van enkele Utrechtse basisscholen geleid tot een 
systematische achterstelling van mensen met een migratie-
achtergrond door toe te staan dat ouders hun kind al voor het 
derde levensjaar (de wettelijke minimumleeftijd14) 
aanmeldden. Via informele netwerken, zoals het hockeyveld 
en verjaardagsfeestjes, wisten vooral witte, academisch 
opgeleide ouders van deze regeling te profiteren. Praktisch 
opgeleide ouders en ouders met een migratieachtergrond 
visten achter het net.15 Tot slot concludeert Vlaams en Brits 
onderzoek dat er daar sprake is van etnische discriminatie in 
het onderwijs.16 Nederlands onderzoek staaft deze conclusie 
nog niet, maar anekdotisch bewijs doet vermoeden dat 
vooroordelen ook hier leiden tot ongelijke kansen bij 
schoolplaatsing en in de klas zelf.17  

 
13 Onderwijsraad, “Bakens Voor Spreiding En Integratie.” 
14 Wet Primair Onderwijs (WPO) 
15 Walraven et al., “Naar Een Gelijk Speelveld Voor Ouders in Het 
Basisonderwijs ? Onderzoek Naar de Toelating Op Basisscholen in 
Utrecht.” 
16 Fanny, Houtte, and Stevens, “Etnische Discriminatie Door Leerkrachten 
En Zich Thuis Voelen Op School. Ervaringen van Vlaamse Jongeren Met 
Een Migratieachtergrond.”; Okolosie, “Discrimination at School: Is a Black 
British History Lesson Repeating Itself?”; Agirdag, Onderwijs in Een 
Gekleurde Samenleving. 

Om mogelijke vooroordelen te helpen doorbreken, worden 
er in Nederland scholentochten en voorlichtingscampagnes 
voor ouders georganiseerd18. Bovendien klinkt de roep om 
meer aandacht voor multiculturele klassen in de 
lerarenopleidingen steeds luider.19 Ook experimenteren 
enkele gemeenten met centrale aanmeldsystemen die 
informele toelatingsprocedures of schaduwpraktijken zoals in 
Utrecht helpen voorkomen.20 Maar ook hier is de grootste 
winst te behalen bij het overtuigen van ouders dat kwaliteit 
en sociale veiligheid prima samengaan met de keuze voor 
een gemengde school. Het volgende hoofdstuk laat zien 
waarom.  
 
 
 
 
 
 

17 van den Bergh et al., “The Implicit Prejudiced Attitudes of Teachers: 
Relations to Teacher Expectations and the Ethnic Achievement Gap.” Anja 
Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021; Docent A, 
persoonlijke communicatie, 8 februari 2021 
18 Brink and Bergen van, “Tegengaan Segregatie in Het Basisonderwijs: 
Monitoring van de Ocw-Pilots.”; Gelijke Kansen Alliantie 
19 Anja Vink; Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 
12 februari 2021 
20 Gelijke Kansen Alliantie, “GKA Voortgangsrapportage 2020.” 
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3 Op school zit je om te presteren, toch? 
 
Het beste onderwijs is te vinden in homogene klassen (op de 
basisschool) of in middelbare schoolklassen met slechts één 
onderwijsniveau. Althans, die overtuiging zien we steeds 
vaker bij ouders. Toch zijn deze onderwijsbubbels minder in 
het belang van het kind dan ouders denken. Stap af van de 
nauwe focus op presteren; juist gemengde scholen bereiden 
je kind het beste voor op de toekomst. 
 

 
21 Sociaal Cultureel Planbureau, “Samen of Gescheiden Naar School.” 

Heilig huisje: de nauwe focus op prestatie  
Onderwijs heeft meerdere functies, die vaak worden verdeeld 
in de categorieën kwalificeren, socialiseren en 
persoonsvorming.21 Samen vormen deze drie functies de 
maatschappelijke opdracht van het onderwijs.  
 
We zien dat ouders in hun schoolkeuzeproces een steeds 
grotere nadruk leggen op de kwalificerende functie van het 
onderwijs. Zij geven veel gewicht aan cijfers, diploma’s en 
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cognitieve vaardigheden. 22 Natuurlijk is daar niets mis mee – 
de zorgwekkende berichten over de dalende taalvaardigheid 
van leerlingen laten zien dat zulke aandacht gerechtvaardigd 
is.23 Helaas krijgen de twee andere functies van het onderwijs 
– socialisatie en persoonsvorming – bij de schoolkeuze 
minder aandacht. Dat is jammer, want de discussie over 
segregatie is gebaat bij een bredere blik op onderwijs en 
onderwijskwaliteit.  
 
De nadruk op de kwalificerende functie van onderwijs komt 
terug in een aantal aannames van ouders die het 
schoolkeuzeproces vormgeven. Bijvoorbeeld dat klasgenoten 
met een lager onderwijsniveau een negatief effect hebben op 
de prestaties van hun eigen kind. Als gevolg daarvan mijden 
vooral academisch opgeleide ouders basisscholen met een 
groot aandeel leerlingen uit de lagere sociaaleconomische 
klassen, die vaker een taal- of leerachterstand hebben en 
gemiddeld een lager schooladvies krijgen.24 In het voortgezet 
onderwijs zijn categorale scholen en brugklassen met maar 
één onderwijsniveau populair.25 Dan is het moeilijker om af te 
zakken naar een lager niveau, zo is de gedachte. 

 
22 Onderwijsraad, “Doorgeschoten Differentiatie in Het Onderwijsstelsel. 
Stand van Educatief Nederland 2019”; Sociaal Cultureel Planbureau, 
“Samen of Gescheiden Naar School.” 
23 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2020.” 
24 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2015/2016. 
Technisch Rapport Gelijke Kansen.” 

Het effect van segregatie op cognitieve prestaties 
Voor deze aannames is echter geen duidelijk 
wetenschappelijk bewijs. De sociale samenstelling van een 
school heeft in Nederlands onderzoek nauwelijks effect op de 
prestaties van de leerlingen. We weten wel dat scholen 
waarop veel leerlingen met een achterstand zitten moeite 
hebben om een verrijkte onderwijsomgeving te creëren. Juist 
kinderen die al een leerachterstand hebben, worden zo 
minder gestimuleerd om hun cognitieve vaardigheden te 
oefenen. Anders gezegd, in een gesegregeerd 
onderwijssysteem wordt onderwijsongelijkheid in stand 
gehouden, maar onderzoekers zijn er nog niet over uit of dit 
komt door de achtergrondkenmerken van de leerling of door 
de compositie van de klas (segregatie).26  
 
De oplettende lezer kan concluderen dat het dus nog steeds 
in het eigenbelang van academisch opgeleide ouders is om 
hun kinderen naar scholen te sturen met een kansrijke 
leerlingenpopulatie, zoals categorale gymnasia. Dat klopt 
gedeeltelijk, want in de praktijk is de onderwijskwaliteit op 
scholen met veel achterstandsleerlingen kwetsbaar, 

25 Sociaal Cultureel Planbureau 
26 Marreveld, “Vergroot de Wereld van Je Leerlingen”; Driessen, Agirdag, 
and Merry, “The Gross and Net Effects of Primary School Denomination on 
Pupil Performance.” Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke 
communicatie, 9 februari 2021 
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bijvoorbeeld omdat deze scholen meer moeite hebben om 
gekwalificeerde leraren aan te trekken (zie ook Er zijn steeds 
meer onbekende anderen).  
 
Toch is dit niet het hele verhaal, want ook hier geldt: de 
sociale samenstelling van een school heeft nauwelijks effect 
op de prestaties van leerlingen. Gemengde scholen of 
klassen zijn niet per definitie slechter. Bovendien zijn er ook 
onderzoeken die rapporteren dat slimme leerlingen minder 
snel afzakken naar een lager niveau in brede klassen dan 
wordt gevreesd. Zij kunnen zelfs beter gaan presteren 
doordat zij minder slimme klasgenoten helpen met de 
moeilijke stof. Zulke meta-cognitieve en sociale vaardigheden 
zijn bovendien erg gewild op de huidige arbeidsmarkt. Ten 
tweede kunnen minder slimme leerlingen zich juist optrekken 
aan hun slimme klasgenoten. Zo hebben leerlingen uit de 
lagere sociaaleconomische klassen meer kans om uit te 
stromen op een hoger onderwijsniveau als zij op een 
gemengde basisschool of brede brugklas zitten.  
 
Kortom, verschillen in onderwijskwaliteit zijn onvoldoende 
reden om de trend van groeiende categorale scholen en 

 
27 Bakker, “Cultureel-Etnische Segregatie in Het Onderwijs: 
Achtergronden, Oorzaken En Waarom Te Bestrijden”; Kruier, Van der 
Vegt, and wijleren.nl, “Zorgt Een Brede Brugklas Voor Een Effectieve 
Selectie?”; Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen; Agirdag, Van Houtte, and 
Van Avermaet, “Effecten van Segregatie: Cognitieve En Non-Cognitieve 

smalle brugklassen, bijvoorbeeld, te accepteren. Segregatie 
heeft geen duidelijk aantoonbaar effect op cognitieve 
vaardigheden. Daarentegen kan segregatie wel belemmeren 
dat andere essentiële vaardigheden goed kunnen worden 
aangeleerd.27 

 

Het effect van segregatie op persoonsvorming en 
socialisatie 
Door de nadruk op de kwalificerende functie van het 
onderwijs in de beeldvorming van ouders, wordt het belang 
van de andere functies van het onderwijs – socialisatie en 
persoonsvorming – onvoldoende meegenomen in het 
schoolkeuzeproces. Wetenschappers vermoeden dat 
segregatie weinig verrijkend of zelfs schadelijk is voor deze 
twee functies.28  
 
Dat zit zo. Onderwijssegregatie verkleint de kans op 
ontmoetingen tussen leerlingen met verschillende 
achtergronden en opvattingen. Juist die ontmoetingen 
creëren een prikkelende omgeving voor de persoonsvorming 
van leerlingen. Bovendien zijn deze ontmoetingen cruciaal 

Uitkomsten van Mechanismen.” Guuske Ledoux (wetenschapper), 
persoonlijke communicatie, 9 februari 2021; Guido Walraven 
(wetenschapper), persoonlijke communiciatie, 12 februari 2021; Anja Vink 
(journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021 
28 Guuske Ledoux; Guido Walraven 1 
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voor het realiseren van goed burgerschapsonderwijs en het 
aanleren van de sociale vaardigheden die van pas komen in 
een pluriforme, multiculturele arbeidsmarkt en samenleving.29 
Het aanleren van de sociale codes van andere 
sociaaleconomische en sociaal-culturele klassen of het inleven 
in de perspectieven van anderen, bijvoorbeeld, is onmogelijk 
uit een schoolboek te leren: 
 
“Ervaringsgericht onderwijs is onvervangbaar”30  
 
Dus, zelfs als een gesegregeerde school in haar 
kwalificerende functie dezelfde kwaliteit kan bieden als een 
gemengde school, dan nog is je kind beter af op een 
gemengde school. In dit geval kan de gemengde school 
namelijk iets extra’s bieden op het gebied van socialisatie en 
persoonsvorming.31 De gemengde school dient daarmee het 
eigenbelang van álle ouders beter dan een gesegregeerde 
school. Het doorbreken van de eenzijdige focus van ouders 

 
29 Merry, Boterman, and Merry, “Educational Inequality and State-
Sponsored Elite Education : The Case of the Dutch Gymnasium”; Netjes et 
al., “Onderwijsstelsels En Non-Cognitieve Uitkomsten van Onderwijs: 
Burgerschap, Deviant Gedrag En Welzijn in Landenvergelijkend 
Perspectief”; Agirdag, Van Houtte, and Van Avermaet, “Effecten van 
Segregatie: Cognitieve En Non-Cognitieve Uitkomsten van 
Mechanismen.”; Sociaal Cultureel Planbureau, “Samen of Gescheiden 
Naar School.”; Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke 
communicatie, 9 februari 2021; Guido Walraven (wetenschapper), 

op de kwalificerende functie van het onderwijs heeft hierdoor 
de potentie om het draagvlak voor segregatiebestrijding ruim 
te vergroten.  
 
Maar, ouders willen dat hun kind gegarandeerd goed 
onderwijs geniet en in cultureel-etnisch opzicht geen 
uitzondering is op de gemengde school. Daarom wordt een 
tweesporenbeleid – bestaande uit kwaliteitsverbeteringen en 
segregatiebestrijding – gezien als een kansrijk instrument om 
ouders te laten ervaren dat gemengde scholen hun 
eigenbelang dienen.32 Overigens is er volgens senior 
onderzoeker Guuske Ledoux en onderzoeksjournalist Anja 
Vink voor (met name) academisch opgeleide ouders nu al 
weinig reden om gemengde scholen koste wat kost te 
mijden:  
 

persoonlijke communiciatie, 12 februari 2021; Anja Vink (journalist), 
persoonlijke communicatie, 11 februari 2021 
30 Guido Walraven 
31 Murray et al., “‘We’re in This Together’: Bridging and Bonding Social 
Capital in Elementary School PTOs”; “Ethnically Mixed Schools Lessen 
Hostility - BBC News”; Burgess and Platt, “Inter-Ethnic Relations of 
Teenagers in England’s Schools: The Role of School and Neighbourhood 
Ethnic Composition.”; Sociaal Cultureel Planbureau, “Samen of 
Gescheiden Naar School”; Anja Vink; Guido  
32 Vink, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen.; Anja Vink; Guido Walraven  
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“Niet zo bang zijn, jouw kind komt er echt wel.”33 
 
“Met jouw kind komt het echt wel in orde. Het hele systeem 
is op jou gericht. Maak er niet zo’n halszaak van.”34 
 
Figuur 2 op de volgende pagina geeft een samenvatting van 
de belangrijkste misverstanden in de publieke opinie en een 
correctie daarvan. Een tweesporenbeleid lijkt een waardevol 
instrument om de kloof tussen eigenbelang en 
maatschappelijk belang te overbruggen. Het voordeel van 
zo’n beleid is dat het de gewaardeerde keuzevrijheid van 
ouders intact laat. Tegelijkertijd is de relatief grote 
keuzevrijheid van ouders een belangrijke oorzaak van 
onderwijssegregatie (zie ook Er zijn steeds meer onbekende 
anderen). Deze invloedrijke positie is een gevolg van de 
inrichting van ons onderwijssysteem. Grondwetsartikel 23 
speelt hierin een rol, maar níet de rol die veel ouders denken. 
Het volgende hoofdstuk legt dit uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
33 Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 9 februari 
2021 

34 Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 2021 
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Beeldvorming 

“Een gemengde school bereidt mijn kind 

minder goed voor op de toekomst.” 

1. Leerlingen presteren slechter op een 

gemengde school. 

2. In een brede klas zakken leerlingen 

sneller af naar een lager niveau.  

3. Op categorale scholen is de 

onderwijskwaliteit per definitie beter.  

Realiteit 

“Een gemengde school biedt iets extra’s.”  

1. Gemengde scholen en klassen hebben 

geen bewezen schadelijk effect op 

cognitieve prestaties.  

2. Brede en gemengde klassen bieden 

leerlingen de kans om op te klimmen 

naar een hoger niveau.  

3. Gemengde scholen kunnen, via 

ontmoetingen, de kwaliteit van 

socialiserend en persoonsvormend 

onderwijs verhogen.  

Bruggen bouwen: Gemengde scholen en de drie functies van het onderwijs 

Figuur 2.  
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Vrije schoolkeuze is mijn recht, toch?  
 
Het schoolkeuzegedrag van ouders is een belangrijke oorzaak 
van onderwijssegregatie en een hardnekkig obstakel voor 
desegregatiebeleid. Wetenschappers zijn het erover eens: 
om meer menging te krijgen op scholen, móet je iets doen 
aan de keuzevrijheid van ouders. Te veel vrijheid werkt 
segregatie alleen maar in de hand.35 
 

 
35 Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 9 februari 
2021; Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 

Het recht van de beste 
Concurrentie speelt hierin een hoofdrol. Zo beconcurreren 
met name theoretisch opgeleide ouders elkaar om de 
felbegeerde plekjes op populaire scholen te bemachtigen. 
Strategisch schoolkeuzegedrag is eerder regel dan 
uitzondering.36 Schoolbesturen voeren een concurrentiestrijd 
om de kinderen van deze ouders, want met zo’n kansrijke 
leerlingenpopulatie verklein je de kans op dalende 

februari 2021; Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 
2021.  
36 Walraven et al., “Quick Scan Toelatingsbeleid Funderend Onderwijs.” 
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slagingspercentages of ‘probleemleerlingen’.37 Het idee dat 
onderlinge concurrentie goed zou zijn voor 
segregatiebestrijding doordat dit de onderwijskwaliteit op 
alle scholen zou vergroten, is bovendien omstreden. In 
Zweden, Engeland en de VS heeft onderlinge concurrentie 
geleid tot meer segregatie, terwijl de onderwijskwaliteit niet 
significant is toegenomen.38 
 
“Concurrentie leidt tot een grotere kans op gesegregeerde 
scholen.”39 
 
Zolang ons onderwijssysteem is gebaseerd op de grote 
vrijheid van ouders om een school te kiezen, zullen deze 
concurrentieprikkels blijven. Een inperking van de vrije 
schoolkeuze en de autonomie van schoolbesturen – 
bijvoorbeeld door een (gedeeltelijke) plaatsing van leerlingen 
via een centraal aanmeldsysteem – is echter voor veel ouders, 
schoolbesturen en politici taboe. Daarbij beroepen ze zich op 
Artikel 23 uit de Grondwet, waarin dit recht op vrije 

 
37 Vink, “Wat Kunnen We Doen Aan de Toenemende Ongelijkheid in Het 
Nederlandse Onderwijs?”; Guuske Ledoux; Guido Walraven; Anja Vink  
38 Perry, “How Charter Schools Are Prolonging Segregation”; Vink, “De 
Scholen Zijn Weer Begonnen. Een Wijze Les Komt Uit Zweden”; Böhlmark, 
Holmlund, and Lindahl, “School Choice and Segregation: Evidence from 
Sweden”; Waslander and Thrupp, “Choice, Competition and Segregation: 
An Empirical Analysis of a New Aealand Secondary School Market, 1990-
93”; Webbink, “Marktwerking in Het Onderwijs.” 

schoolkeuze beschreven staat. Althans, dat is het heersende 
idee in de publieke opinie. 
  

Heilig huisje: Artikel 23 
Maar dit klopt niet. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat 
Artikel 23 niet over de ongelimiteerde keuzerechten van 
ouders. Wat er wél in Artikel 23 is vastgelegd, is de vrijheid 
van oprichting. In principe mag iedereen een school 
oprichten, die dan door de overheid wordt gefinancierd. 
Hierdoor hebben wij in Nederland een pluriform 
scholenaanbod met openbare scholen en allerhande 
bijzondere scholen, zoals Montessorischolen of scholen met 
een religieuze of levensbeschouwelijke richting.40  
  
Dat dit Grondwetsartikel het bestaan van zoveel soorten 
scholen mogelijk maakt, betekent echter niet dat ouders het 
wettelijke recht hebben om altijd uit al deze mogelijkheden 
een keuze te mogen maken. ‘Vrije schoolkeuze’ is bovendien 
een wat ongelukkig gekozen term – ook nu is de keuze niet 

39 Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 9 februari 
2021 
40 Vink, “Waarom de Vrijheid van Onderwijs Niet Heilig Is”; Vink, Witte 
Zwanen, Zwarte Zwanen; Denederlandsegrondwet.nl, “Artikel 23: Het 
Openbaar En Bijzonder Onderwijs.”; zie 
https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/204-artikel-23 
voor een uitgebreide toelichting  
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100% vrij. De voorkeursschool kan volzitten, of is te ver uit de 
buurt. Lang niet iedereen woont in een grote stad als 
Amsterdam, bijvoorbeeld, waar het scholenaanbod net zo 
pluriform is als de stad zelf.  
 
Voorstanders van segregatiebeleid pleiten dan ook vaak voor 
een inperking van de vrije schoolkeuze en stellen dit gelijk 
aan een modernisering of afschaffing van Artikel 23. Deze 
vergaande maatregel roept echter veel weerstand op in de 
politiek. Christelijke partijen zullen een volledige afschaffing 
van Artikel 23, die hen de vrijheid biedt om christelijke 
scholen op te richten, dwarsbomen. Bovendien wijzen zij erop 
dat katholieke en protestantse scholen gemiddeld minder 
bijdragen aan onderwijssegregatie dan Montessorischolen, 
bijvoorbeeld. 41 Ook liberale en linkse partijen zullen Artikel 
23 niet snel willen afschaffen om het deel van hun achterban 
tevreden te stellen dat juist de Montessorischolen wil 
behouden. 
 
Kortom, Artikel 23 ter discussie stellen staat gelijk aan 
politieke zelfmoord. Toch hoeft dit niet zo te zijn, want 
segregatiebestrijding is mogelijk zonder een afschaffing of 
modernisering van Artikel 23. Het verharde politieke debat 

 
41 Inspectie van het Onderwijs, “De Staat van Het Onderwijs 2016/2017. 
Technisch Rapportage Onderwijskansen En Segregatie.”; Boterman and 
de Wolf, “Woonsegregatie Bepaalt in Grote Mate Schoolsegregatie.” 

berust echter op een valse tegenstelling, die sterk is 
beïnvloed door de onjuiste interpretatie van Artikel 23.   
 

De gulden middenweg 
Een inperking van de keuzevrijheid van ouders is een krachtig 
en noodzakelijk instrument om onderwijssegregatie te helpen 
voorkomen.42 Zo’n inperking is bovendien goed te 
verenigingen met het behouden van de vrijheid van richting 
in Artikel 23 en ons pluriforme scholenaanbod. Dit lichten we 
toe met drie argumenten, die laten zien dat een inperking 
van de vrije schoolkeuze van ouders niet in strijd is met het 
eigenbelang van de betrokken partijen, met name van 
ouders. Deze gulden middenweg heeft de potentie het 
draagvlak voor segregatiebestrijding te verhogen door het 
explosieve debat over Artikel 23 te omzeilen.  
 

1. Artikel 23 voorkomt de groei van onderwijssegregatie 
via privéonderwijs en ruimtelijke segregatie.  

We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Een 
volledige afschaffing van Artikel 23 zou segregatie juist 
kunnen versterken. Zonder Artikel 23 zal namelijk alleen het 
openbaar onderwijs door de overheid worden gefinancierd. 
Het privéonderwijs neemt hierdoor toe, want dat is dan nog 

42 Guuske Ledoux (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 9 februari 
2021; Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 
februari 2021; Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 
2021 
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de enige manier om een school met een eigen 
levensbeschouwing of pedagogische visie te stichten. Alleen 
welgestelde ouders zullen nog vrij kunnen kiezen tussen 
gratis openbaar onderwijs en duur privéonderwijs. Dit zal 
onderwijssegregatie naar sociaaleconomische status doen 
vergroten. 
 
Bovendien biedt de keuzevrijheid van ouders juist de 
mogelijkheid om een minder presterende school in 
(overwegend) armere buurten te ontwijken. Wanneer een 
afschaffing van Artikel 23 de schoolkeuze beperkt tot de 
eigen buurt, kan dit leiden tot een onderwijssysteem waarin 
ouders van lagere sociaaleconomische klassen gevangen 
worden gehouden in hun buurt. De ouders die het zich 
kunnen veroorloven, zullen de (dure) huizen kopen in buurten 
met de populaire scholen. De prijs van je huis zal je kansen 
op school gaan bepalen. Hierdoor wordt niet het 
keuzegedrag van ouders, maar ruimtelijke segregatie de 
belangrijkste oorzaak van onderwijssegregatie. Het probleem 
krijgt dus slechts een andere vorm. Het onderwijssysteem in 
de VS is hier een goed voorbeeld van. Daar versterkt het 
gebruik van schooldistricten de onderwijssegregatie via 
ruimtelijke segregatie. Bovendien worden grenzen van 

 
43 Reeves, Joo, and Whitehurst, “How School District Boundaries Can 
Create More Segregated Schools.” Guido Walraven (wetenschapper), 
persoonlijke communicatie, 12 februari 2021; Anja Vink (journalist), 
persoonlijke communicatie, 11 februari 2021 

schooldistricten dusdanig getrokken of verlegd, dat de beste 
scholen slechts toegankelijk zijn voor de bewoners van de 
meest geprivilegieerde wijken (zoning).43  
 
Kortom, voorstanders van Artikel 23 kunnen rustig 
ademhalen. Tegenstanders van Artikel 23 ook – er is een 
betere en makkelijkere weg naar meer gemengde scholen:  
 

2. Uit de praktijk blijkt dat een inperking van de vrije 
schoolkeuze van ouders tot tevredenheid bij ouders, 
schoolbesturen en gemeenten heeft geleid.  

Verschillende groepen ouders, gemeenten en schoolbesturen 
hebben in de praktijk kunnen ervaren dat een inperking van 
de keuzevrijheid van ouders, in de vorm van een centraal 
aanmeldsysteem, positieve resultaten heeft geboekt. Zo 
creëert een centraal aanmeldsysteem een gelijk speelveld, 
waardoor ouders in Nijmegen, Den Haag en Amsterdam het 
schoolkeuze- en plaatsingsproces als eerlijker ervaren. Zorgen 
voor het ontbreken van een juridische basis voor een centraal 
aanmeldsysteem bleken ongegrond; in bovenstaande steden 
is het centraal aanmeldsysteem niet in strijd met Artikel 23 of 
Artikel 1 (gelijke behandeling).44  
 

44 Brink and Bergen van, “Tegengaan Segregatie in Het Basisonderwijs: 
Monitoring van de Ocw-Pilots”; Walraven et al., “Quick Scan 
Toelatingsbeleid Funderend Onderwijs.” 
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Ook gemeenten en schoolbesturen zijn tevreden over de 
intensieve samenwerking die een centraal aanmeldsysteem 
vereist. In Den Haag was de vrijwillige inperking van de 
keuzevrijheid van ouders, bijvoorbeeld, grotendeels 
gebaseerd op vertrouwen tussen de gemeente en betrokken 
schoolbesturen. Segregatiebestrijding was zelfs geen apart 
criterium in het centraal aanmeldsysteem, maar toch nam 
zowel de menging als de tevredenheid onder de betrokken 
partijen toe.45  
 
Ondanks het feit dat de effecten van deze initiatieven op 
segregatie nog moeilijk hard zijn te maken (zie ook We willen 
wel, maar...), is wél aantoonbaar dat de praktijkkennis en 
ervaringen in bovenstaande pilots hebben geleid tot meer en 
ambitieuzere samenwerkingen in andere gemeenten. 
Succesverhalen stemmen de betrokken partijen gerust en 
welwillend. Zo neemt de gemeente Utrecht gerichtere 
maatregelen om gemengde scholen te stimuleren in hun 
centraal aanmeldsystem dat in september 2021 van start 
gaat, geïnspireerd door de kennis en ervaringen uit lopende 
initiatieven46. Ook stellen steeds meer gemeenten een 
beleidsagenda tegen kansenongelijkheid en 

 
45 Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 
februari 2021 
46 Redactie, “Vier Vragen over Het Nieuwe Aanmeldbeleid van Utrechtse 
Basisscholen.” 

onderwijssegregatie op, of zijn van plan dat te doen in 
2021.4748 Hier zien we de virtueuze cirkel uit figuur 1 realiteit 
worden.  
 

3. Veelbelovende alternatieve instrumenten voor 
segregatiebestrijding hebben meer impact wanneer de 
vrije schoolkeuze wordt ingeperkt.  

Schoolbesturen hebben een grote mate van autonomie in het 
Nederlands onderwijssysteem. De grote keuzevrijheid van 
ouders en de daaruit volgende concurrentieprikkel plaatst 
hen echter in een keurslijf waardoor de welwillendheid van 
schoolbesturen om mee te werken aan segregatiebestrijding 
afneemt. Als je namelijk als enige school de keuze van ouders 
beperkt, is de kans groot dat je school minder leerlingen trekt 
(zie ook We willen wel, maar...).  
 
Toch is concurrentie ook schadelijk voor het eigenbelang van 
de school. Bijvoorbeeld, de verwachte leerlingendaling door 
bevolkingsafname zou scholen juist moeten stimuleren om 
samen te werken, want scholen moeten voldoen aan een 

47 Gelijke Kansen Alliantie, “GKA Voortgangsrapportage 2020”; Slob, 
“Kamerbrief over de Beleidsagenda Tegen Segregatie in Het Funderend 
Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.” 
48 Houd voor meer informatie de websites van de Gelijke Kansen Alliantie 
en het Kenniscentrum Gemengde Scholen in de gaten.   
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wettelijk minimumaantal leerlingen.49 Deze positieve prikkel 
wordt echter pas op middellange termijn relevant. Vrijwillige 
medewerking van schoolbesturen aan segregatiebestrijding is 
dan ook slechts in enkele gemeenten van de grond gekomen 
– al zien we dat door de huidige aandacht voor 
kansengelijkheid en segregatiebestrijding steeds meer 
gemeenten een beleidsagenda opstellen, vaak in 
samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie50. De kans dat 
zo’n beleidsagenda in een groot aantal gemeenten wordt 
gerealiseerd, kan worden vergroot door de 
concurrentieprikkel van scholen te verzachten en zo meer 
ruimte voor samenwerking te creëren.  
 
Naast een centraal aanmeldsysteem en het stimuleren van 
samenwerking tussen schoolbesturen, kan het 
huisvestingsbeleid van scholen slimmer worden ingezet om 
segregatie te beperken. De gemeente bepaalt namelijk waar 
nieuwe scholen worden gebouwd en beslist of en hoeveel 
geld scholen krijgen voor uitbreidingen. In een 
gesegregeerde gemeente zullen populaire scholen beroep 
doen op gemeentegeld, terwijl andere scholen te maken 
krijgen met leegstand. Hierdoor dient segregatiebestrijding 
het eigenbelang van zowel gemeentes als schoolbesturen, 

 
49 Beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
persoonlijke communicatie, 25 januari 2021; Beleidsadviseur gemeente 
Utrecht, persoonlijke communicatie, 16 februari 2021 
50 Gelijke Kansen Alliantie, “GKA Voortgangsrapportage 2020.”; Slob 

want een gelijkmatigere spreiding van leerlingen drukt de 
financiële last voor de gemeente en voorkomt problemen 
met onderwijshuisvesting bij schoolbesturen.51 
  
Het taboe dat ligt op het afschaffen van Artikel 23 is dus 
geen reden meer om het niet over segregatiebestrijding te 
hebben. Alle bovenstaande maatregelen zijn mogelijk zonder 
Artikel 23 aan te hoeven passen. Bovendien laten deze 
voorbeelden zien dat de kloof tussen het eigenbelang van 
ouders - in de vorm van ‘vrije schoolkeuze’ - en het 
maatschappelijk belang in realiteit minder groot is dan 
gedacht. Figuur 3 op de volgende pagina geeft een 
samenvatting van de belangrijkste misverstanden uit dit 
hoofdstuk en een correctie daarvan. 
 
Er blijft nog één stap over. In onze vorige explainers hebben 
we het gehad over de elementen die succesvol 
segregatiebeleid niet kan missen: basisvoorwaarden, 
hefbomen en een cruciale voortrekkersrol van de rijkoverheid. 
Deze explainer voegt de rol van correcte beeldvorming 
daaraan toe. Hoofdstuk 5 laat zien hoe het segregatiebeleid 
dat al deze ingrediënten bevat eruit kan zien.  

51 Ledoux, Felix, and Elshof, “Bestrijding van Onderwijssegregatie in 
Gemeenten – Verkenning Lokaal Beleid.”; Beleidsadviseur gemeente 
Utrecht, persoonlijke communicatie, 16 februari 2021; Guido Walraven 
(wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 februari 2021 
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Beeldvorming 

“Inperking van de vrije schoolkeuze is nooit in 

mijn belang.” 

1. Om segregatie te bestrijden, moet Art. 

23 drastisch worden aangepast. 

2. Inperking van de vrije schoolkeuze is 

juridisch onhaalbaar. 

3. Vrije schoolkeuze is goed voor de 

onderwijskwaliteit. 

4. Bij volledig vrije schoolkeuze zijn ouders 

het meest tevreden. 

 

Realiteit 

“Inperking van de vrije schoolkeuze kan en 

heeft meerwaarde voor mij.” 

1. Segregatiebestrijding is mogelijk zonder 

aanpassing van Art. 23 

2. Inperking van de vrije schoolkeuze is 

juridisch haalbaar. 

3. Vrije schoolkeuze geeft geen garantie 

voor goede onderwijskwaliteit. 

4. Een gedeeltelijke inperking van de 

keuzevrijheid van ouders heeft tot meer 

tevredenheid geleid over 

schoolplaatsing.  

Bruggen bouwen: Artikel 23 en de ‘vrije’ schoolkeuze 

Figuur 3.  
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4 Een ontwerp voor beter segregatiebeleid 
 
Het is tijd om de balans op te maken en de 
handelingsperspectieven uit onze drie explainers te 
verenigen. Figuur 4 visualiseert dit ontwerp voor succesvol 
segregatiebeleid. De kracht van dit model bestaat uit twee 
delen. Ten eerste is het haalbaar. Het geschetste 
onderwijssysteem vereist geen radicale veranderingen, maar 
verschilt slechts van de status quo doordat de 
basisvoorwaarden voor succesvol segregatiebeleid worden 
vervuld. Dit komt doordat er rekening is gehouden met de 
belangen van en machtsverhoudingen tussen alle betrokken 
partijen. Ten tweede kan het model zichzelf verbeteren – het 
is een lerend stelsel. Positieve resultaten van het 

segregatiebeleid zullen toekomstig segregatiebeleid verder 
verbeteren. Dit leggen we stapsgewijs uit:  
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Figuur 4.  



 

Stel dat de academisch opgeleide ouders van Floris – ons 
voorbeeld uit Er zijn steeds meer onbekende anderen – deze 
serie explainers hebben gelezen en hun schoolkeuze zouden 
baseren op de juiste kennis en associaties. Zij zien een 
gemengde school in de buurt inmiddels als de beste optie 
voor hun kind, mits deze school voldoende kwaliteit kan 
bieden en de ouders van Floris zich er ‘thuis voelen’. Deze 
mening delen zij met andere ouders uit de hogere 
middenklasse, wat bijdraagt aan een hoger niveau van het 
maatschappelijk debat over onderwijssegregatie. Voor 
sommige ouders zal de gecorrigeerde beeldvorming 
voldoende reden zijn om nu al voor een gemengde school 
kiezen of, bijvoorbeeld, een ouderinitiatief starten52 (pijl 1). 
Daarnaast zal de positievere kijk op segregatiebestrijding in 
de publieke opinie de politieke agenda beïnvloeden (pijl 2). 
Hierdoor ontstaat er een groter draagvlak voor een niet-
vrijblijvend tweesporenbeleid, bijvoorbeeld. Dit draagvlak is 
voldoende voor beleidsmakers om meer te gaan 
experimenteren met segregatiebestrijding. Politici voelen zich 
gesteund door hun achterban om zich aan dit thema te 
wagen. Bovendien is de angel uit het debat over Artikel 23 en 
kan een inperking van de grote keuzevrijheid van ouders op 
bredere steun rekenen. In samenwerking met het 

 
52 Zie We willen wel, maar… voor meer informatie.   
53 Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 
februari 2021; Anja Vink (journalist), persoonlijke communicatie, 11 februari 
2021; Beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

onderwijsveld – want ook schoolbesturen durven meer te 
experimenteren door het vergrote draagvlak – komt er een 
constructieve aanpak van onderwijssegregatie tot stand. De 
rijksoverheid heeft een voortrekkersrol waarin zij succesvol 
beleid faciliteert. Bijvoorbeeld door pilots en 
wetenschappelijke onderzoeken te financieren (pijl 3), 
waardoor gemeenten, schoolbesturen en de overheid zelf hun 
beleid kunnen blijven verbeteren met nieuwe inzichten (pijl 4) 
en ouders hun schoolkeuze op deze kennis kunnen baseren 
(pijl 5). Of door (een deel van) de lumpsumfinanciering voor 
schoolbesturen en gemeenten om te zetten naar een 
geoormerkt budget voor segregatiebestrijding, waardoor de 
prikkel om lokaal beleid op te stellen wordt vergroot (pijl 6, 7 
en 8). Meerdere deskundigen geven namelijk aan dat op 
gemeentelijk niveau veel potentieel onbenut blijft, 
bijvoorbeeld omdat kennis van de lokale context beter kan 
worden verwerkt in gemeentelijke beleidsmaatregelen.53 Ook 
is het denkbaar dat de rijksoverheid direct via dwingende 
maatregelen onderwijssegregatie bestrijdt, bijvoorbeeld door 
de leeftijd waarop kinderen worden onderverdeeld naar 
onderwijsniveau te verhogen naar vijftien jaar of de 
keuzevrijheid van ouders wettelijk in te perken (pijl 9).  
 

Wetenschap, persoonlijke communicatie, 25 januari 2021; Beleidsadviseur 
gemeente Utrecht, persoonlijke communicatie, 16 februari 202; 
Schoolbestuurder te Utrecht, persoonlijke communicatie, 24 februari 2021 
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Door het gerealiseerde segregatiebeleid worden gemengde 
scholen zoals die in de buurt van Floris of ‘zwarte scholen’ in 
minder populaire buurten steeds aantrekkelijker voor ouders 
uit alle sociaaleconomische klassen. Tegelijkertijd voorkomt 
dit beleid dat een populaire school doorschiet naar een 
volledig witte school voor kinderen uit de hogere 
sociaaleconomische klassen. Steeds meer ouders ervaren de 
voordelen (of de afwezigheid van nadelen) van een 
gemengde school. Dit vertaalt zich in nog meer draagvlak 
voor gemengde scholen en niet-vrijblijvend segregatiebeleid 
(terug naar pijl 1 en 2). 
 
 Zo verbetert het segregatiebeleid in cycli. Bijvoorbeeld, stel 
dat de rijkoverheid in 2021 een nieuwe studie naar de effecten 
van gemengde scholen op cognitieve prestaties financiert. En 
stel dat deze studie wél bewijs vindt dat een gemengde 
school de cognitieve prestaties van kinderen vergroot en hen 
de beste kansen biedt voor de toekomst. Deze inzichten 
zullen veel van de onzekerheid over dit onderwerp (zie 
hoofdstuk 3) wegnemen en het draagvlak voor 
segregatiebestrijding verder vergroten – dit is een voorbeeld 
van een virtueuze cirkel zoals in figuur 1.  
 
Kortom, het segregatiebeleid in elke cyclus is gebaseerd op 
de kennis en het draagvlak op dat moment. Op deze manier 
blijft het beleid synchroon lopen met het belang van de 
betrokken partijen, waardoor we structureel en stapsgewijs 

een meerjarige beleidsagenda tegen onderwijssegregatie 
kunnen realiseren. 
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5 Nawoord  
 
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze serie over 
onderwijssegregatie. In drie explainers werkten we toe naar 
een oplossing voor het veelkoppige segregatiemonster. Een 
oplossing die per definitie complex is, zoals 
onderwijssocioloog Thijs Bol treffend omschrijft:  
 
“De olifant in de kamer is misschien wel dat er niet één olifant 
in de kamer is. Alle genoemde oorzaken voor ongelijkheid zijn 
op hun eigen manier belangrijk. En als we écht kans willen 
maken om ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs te 

 
54 Bol, “Nakijken – Aflevering 7 (Slot): De Mythe van de Meritocratie.” 

verkleinen, zullen we moeten nadenken over hoe we de 
verschillende problemen structureel aan kunnen pakken.”54 
 
Daarom zal er ook geen einde komen aan de zoektocht naar 
de meest kansrijke oplossingen. Gelukkig maar, want er is nog 
veel dat we nog niet (zeker) weten. Bijvoorbeeld, welke 
werkzame elementen uit buitenlands segregatiebeleid kunnen 
het Nederlandse beleid inspireren?55 Kan 
segregatiebestrijding geïnterpreteerd worden als wettelijke 
verplichting van de rijksoverheid, bijvoorbeeld vanuit haar 

55 Guido Walraven (wetenschapper), persoonlijke communicatie, 12 
februari 2021 
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verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel of zelfs vanuit 
de wet Gelijke Behandeling?56 En is er een manier om 
wetenschappelijk te bewijzen dat onderwijssegregatie een 
schadelijk effect heeft op de drie functies van het onderwijs, 
zoals nu het vermoeden is?  
 
In mijn explainers heb ik dicht bij de beschikbare kennis willen 
blijven, zodat ik concrete en haalbare 
handelingsperspectieven kon formuleren. Als ik daarentegen 
mag dromen van handelingsperspectieven op de langere 
termijn, zou ik – naast de hierboven genoemde vragen – 
willen onderzoeken hoe we de betrokken partijen uit figuur 4 
fysiek samen kunnen brengen, bijvoorbeeld in een denktank. 
We zien namelijk nu al dat een coalition of the willing de 
totstandkoming van segregatiebeleid kan versnellen, 
bijvoorbeeld in Groningen.57  
 
Stel, elke betrokken partij – ouders, leerlingen, leraren, 
wetenschappers, beleidsmakers, schoolleiders en 
schoolbestuurders – stuurt enkele woordvoerders naar een 
nationale denktank. De denktank heeft toegang tot alle kennis 
die op dat moment beschikbaar is en kan deskundigen 
raadplegen. De denktank brainstormt over mogelijke 
interventies tegen onderwijssegregatie. Een team van 

 
56 Beleidsadviseur rijksoverheid, persoonlijke communicatie,18 februari 
2021  

deskundigen selecteert de ideeën die niet-vrijblijvend zijn en 
structureel effect kunnen hebben. Deze selectie gaat terug 
naar de denktank, die bij haar achterban peilt voor welke 
interventie(s) er op dit moment het meeste draagvlak is. 
Nationale en lokale beleidsmakers nemen deze 
aanbevelingen over en ondersteunen in de uitvoering. 
Bovendien financiert de rijksoverheid wetenschappelijk 
onderzoek naar onderwijssegregatie. De denktank herhaalt 
zich wanneer er nieuwe onderzoeksresultaten of lessen uit de 
praktijk binnenkomen, eventueel met meerdere leden. Op 
deze manier berust een meerjarige beleidsagenda op het 
maximale niveau van kennis en draagvlak op elk moment. 
 
Ook enthousiast? Wie weet... misschien wordt zo’n 
geïntegreerde aanpak wel eerder gerealiseerd dan ik denk. 
Het allerbelangrijkste wat jij en ik zelf kunnen doen, is onze 
bijdrage leveren aan het publiek debat over 
onderwijssegregatie. Ik wil je daarom ontzettend bedanken 
voor je interesse in mijn explainers. Zo komen we al één stap 
verder in het creëren van een goed geïnformeerd publiek 
debat.  
  
Emmie

57 Gelijke Kansen Alliantie, “GKA Voortgangsrapportage 2020.” 
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