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Samenvatting 

 

Met dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: ‘met welke 

intenties en omstandigheden beginnen scholen aan een vriendschapsband met een 

andere school?’ Het verschil tussen Rotterdamse en Amsterdamse scholen was daarbij 

belangrijk. Er werden 16 scholen ondervraagd uit zowel Rotterdam als Amsterdam. In 

Rotterdam zijn vriendschapsscholen een onderdeel van het beleid van integratie, in 

Amsterdam zijn er vriendschapsprojecten die worden aangemoedigd naar aanleiding van 

het Convenant Kleurrijke Scholen. In beide steden wilden scholen graag meedoen om 

vooroordelen tegen te gaan, en bij te dragen aan integratie tussen bevolkingsgroepen. In 

Rotterdam was de samenwerking met de andere school belangrijk om de vriendschap te 

laten slagen, in Amsterdam kunnen de vriendschappen slagen omdat de 

projectorganisaties het werk uit handen van de scholen nemen. Positieve eerdere 

ervaringen golden voor scholen in de beide steden als enthousiasmerend en droegen bij 

aan een positief beeld van vriendschapsscholen. Voor de scholen in zowel Rotterdam als 

Amsterdam was de directe aanleiding om een vriendschap aan te gaan vaak het 

benaderd worden door een andere school of de gemeente.  
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Inleiding en onderzoeksvraag 

 

De laatste jaren is het mengen van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen een belangrijk thema in 

politiek, onderzoek en de maatschappij. Ouders zetten zich hiervoor in op de school van 

hun kind (www.kleurrijkescholen.nl) en ook scholen en gemeenten proberen zich in te 

zetten scholen meer gemengd te krijgen (Dijksma, 2008; www.gemengdescholen.nl). 

Om ouders, scholen, schoolbesturen en gemeenten hierin te ondersteunen is in mei 2007 

het Kenniscentrum Gemengde Scholen gelanceerd. Dit kenniscentrum verzamelt kennis 

door ervaring, onderzoek en uitwisseling van kennis met deskundigen. Om dit werk te 

kunnen doen wordt het kenniscentrum gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (Dijksma, 2008; www.gemengdescholen.nl). Niet altijd is het 

mogelijk om een school te mengen, door bijvoorbeeld de buurt waarin de school staat. 

Wanneer de buurt zelf helemaal zwart is, is het lastig de leerling-populatie te 

veranderen. Voor dit soort scholen is het idee van vriendschapsscholen bedacht. Bij 

vriendschapsscholen sluiten twee scholen met een verschillende leerling-populatie een 

vriendschap. Dit betekent dat er uitwisselingen plaatsvinden om de leerlingen met elkaar 

kennis te laten maken (JOS Rotterdam, 2005; www.vriendschapsscholen.nl). Het 

kenniscentrum Gemengde Scholen wil deze vriendschappen tussen scholen bevorderen.  

Over deze vriendschappen is nog weinig bekend, omdat het een betrekkelijk nieuw 

fenomeen is. Dat is de aanleiding geweest om dit onderzoek uit te voeren.  

 

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de redenen voor scholen om een vriendschap 

aan te gaan. Hiermee wordt het inzicht van het kenniscentrum in de motivatie van 

scholen vergroot, en kan het scholen, besturen en gemeenten begeleiden bij het 

implementeren van vriendschapsscholen. De onderzoeksvraag die wordt beantwoord 

luidt: “Hoe zien intenties, randvoorwaarden en omstandigheden eruit bij 

vriendschapsscholen in Amsterdam en Rotterdam?”. 
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Segregatiebestrijding in het onderwijs  

De Verenigde Staten 

 

Niet alleen in Nederland is men bezig met de problematiek rondom zwarte en witte 

scholen. In de Verenigde Staten is men al decennia lang bezig segregatie te bestrijden. 

In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam een rapport uit van Brown, een vooraanstaand 

onderzoeker op het gebied van onderwijs. Dit rapport verdedigde het belang van gelijke 

kansen op goed onderwijs voor iedereen (Brown, 1964). Door plaatsingsbeleid wilde men 

de scholen gemengd maken, wat inhield dat de vrije schoolkeuze werd beperkt. Vaak 

moesten kinderen in een andere buurt naar school, omdat ze dan op school kwamen met 

kinderen van een andere bevolkingsgroep. Bussen reden heen en weer tussen de 

verschillende wijken. Dit beleid van ‘busing’ werd hevig tegengewerkt door vooral de 

witte bevolkingsgroep. Door verhuizing probeerde deze groep de dans te ontspringen. De 

witte rijke gezinnen trokken naar de ‘suburbs’, zodat hun kinderen niet in een zwarte 

buurt op school konden gaan. In dit tijdperk werd de nu beroemde term ‘witte vlucht’ al 

geboren (Wells, 2004; Rutten, 2004).  

 

Na het tijdperk van Brown kwam James Coleman met een onderzoek waaruit bleek dat 

de school weinig invloed had op leerprestaties (Coleman et al, 1967). Niet de output van 

het onderwijs kreeg nu de aandacht, maar de input: de sociaaleconomische achtergrond 

van de leerlingen. Sociale klasse en opleiding van de ouders bleken belangrijker voor de 

uitkomst van onderwijs. (Coleman, et al. 1967; Wells, Holme, Revilla & Atanda, 2004; 

Moynihan, 1991). Iemand die dit zeer aansprak was Moynihan, een onderzoeker die 

werkte onder de toenmalige president Nixon. Nu kregen de ideeën van Coleman hun 

impact op het federaal beleid. Omdat kwaliteit van de school er weinig toe deed volgens 

Coleman, werd dit argument als vrijbrief gebruikt om weinig te investeren in de kwaliteit 

van onderwijs. Pas toen er meer kwalitatief onderzoek werd gedaan, verschoof die 

tendens. Er stond een beweging van ‘ effective schooling’ waarin de kwaliteit van 

onderwijs veel aandacht kreeg. Dit werd in het veld met veel enthousiasme ontvangen 

door frustraties van leerkrachten en directeuren over het eerdere beleid van Nixon (Wells 

et al, 2004). 

 

Onder de ‘effective schools’ ontstonden de zogenaamde ‘magnet schools’. Deze 

ontstonden vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw en boden speciale activiteiten in het 

curriculum aan om de school aantrekkelijker te maken. Magnet schools waren vooral 

openbare scholen met grote inschrijvingsaantallen, door inschrijvingsreglementen moest 

de raciale balans worden geregeld. Wettelijk bleek het niet mogelijk bij inschrijving 

voorrang te geven aan leerlingen met een bepaalde etnische achtergrond, daarom ging 
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de inschrijving vooral via inkomen (Goldring & Smrekar 2000; Reardon et al, 2006). Nu, 

30 jaar later, blijkt inschrijving via inkomen niet te helpen, omdat de inkomens tussen 

blank en zwart niet dusdanig verschillen. Door inschrijvingsreglementen op basis van 

inkomen wordt de integratie niet bevorderd (Reardon, Yun & Kurlaender, 2006). De 

magnet schools zelf lijken bij aanvang wel een gemengde populatie aan te trekken, na 

verloop van tijd neemt de witte vlucht juist zo sterk toe dat segregatie wordt versterkt 

(Reber, 2003). 

 

Een nieuwe trend om achterstanden weg te werken zijn de zogenaamde ‘partnerships’. 

Door het betrekken van de familie van leerlingen in het onderwijs en zich te richten op de 

gemeenschap, wil men achterstanden van alle leerlingen wegwerken. Men werkt samen 

met belangrijke partners om een zo compleet mogelijk aanbod van onderwijs en zorg te 

kunnen bieden.  Betrokkenheid van families geeft betere onderwijsresultaten en moet 

vooral aan kinderen met een achterstand betere kansen geven. Domeinen die aandacht 

krijgen zijn opvoeding, communicatie, vrijwilligerswerk, huiswerk of thuis leren, 

besluitvorming en participatie in de gemeenschap (Sanders & Simone 2002; Jarnson & 

Salinas; Epstein & Sanders, 2002) 

 

In de Verenigde Staten is de prioriteit in het debat rondom segregatie op school een 

aantal keer verlegd. Eerst wilde men per se ‘zwart’ en ‘wit’ samen naar school laten 

gaan, desnoods onder dwang. Na een impasse door het rapport van Coleman, gaat de 

discussie meer over kwaliteit van het onderwijs, en dus het inhalen van achterstanden in 

het algemeen. De magnet schools gaan voor deze kwaliteit, maar willen ook een 

evenwichtig opgebouwde schoolpopulatie bevorderen. Ten slotte zijn er de partnerships. 

Deze zijn gericht op verhoogde ontwikkelingskansen van het kind, het tegengaan van 

segregatie als doelstelling lijkt hier een beperkte rol te spelen.   

 

Nederland 

 

In Nederland is de discussie rondom ‘zwart’ en ‘wit’ op school langzaam op gang 

gekomen. De problematiek vindt zijn oorsprong in de jaren 70 van de vorige eeuw, met 

de komst van de eerste migrantenkinderen. Toen al gingen deze kinderen en 

Nederlandse kinderen veelal apart naar school. Toch was deze scheiding veel minder 

sterk dan in de jaren 80. Toen werd de scheiding tussen zwart en wit meer problematisch 

met de hoge toename van het aantal allochtone kinderen in het Nederlandse onderwijs.  

 

In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw werd daarom geïnvesteerd in scholen 

met veel achterstandsleerlingen. De heersende norm was dat vooral de kwaliteit van 
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onderwijs gewaarborgd diende te worden. Onder deze redelijk passieve houding van 

overheid is de segregatie sterk toegenomen. Tegenwoordig is de segregatie in het 

onderwijs niet meer alleen een gevolg van stedelijke segregatie, zoals dat eind vorige 

eeuw het geval was. Ook schoolkeuze van ouders is van invloed op de situatie zoals die 

nu is. Ouders kiezen voor een school waar ze ‘zich thuis voelen’, wat er op neerkomt dat 

witte scholen witter worden en zwarte scholen zwarter (Karsten, Roeleveld, Ledoux, Felix 

& Elshof, 2002).  

 

Waar men in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw vrij passief was in de 

bestrijding van onderwijssegregatie, lijkt dit nu voor velen een hoge prioriteit te hebben. 

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het 

onderwijs. Nu is niet alleen de kwaliteit, maar ook het mengen zelf een punt van 

aandacht. Overleg over het mengen van de scholen tussen gemeenten, scholen en 

schoolbesturen wordt ondersteund door het kenniscentrum Gemengde Scholen (Dijksma, 

2008; www.gemengdescholen.nl). Verder is er de stichting Kleurrijke Scholen die 

oudergroepen ondersteunt; zij ontvangt subsidie om dit werk te kunnen doen (Dijksma, 

2008; www.kleurrijkescholen.nl). Tenslotte krijgt ook de relatie tussen de school en 

allochtone ouders aandacht. Hiertoe is een landelijke werkgroep ouderparticipatie 

opgericht en een platform allochtone ouders en onderwijs. Deze verstrekken onder 

andere adviezen aan scholen en ouders (Kamerstuk Dijksma, 2008; www.forum.nl). 

Hiermee is de belangstelling voor ouderbetrokkenheid toegenomen (Onderwijsraad, 

2002). Naast oudergroepen en inzet op allochtonenparticipatie zijn vriendschapsscholen 

een belangrijk middel om onderwijssegregatie te bestrijden (kamerstuk Dijksma, 2008; 

www.vriendschapsscholen.nl).  
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Vriendschapsscholen in de theorie 

 

Of vriendschapsscholen daadwerkelijk het contact tussen kinderen van verschillende 

scholen verbetert, is nog niet bekend. Wel is het bekend dat contact tussen groepen 

zorgt voor een verminderde kans op conflict, minder vooroordelen tussen groepen en 

meer vriendschappen tussen leden van verschillende groepen. In 1954 introduceerde 

Allport de contacthypothese (in: Baerveldt; Van Duijn, Vermeij & Van Hemert, 2004; 

Baerveldt, Zijlstra, De Wolf, Van Rossem & Van Duijn, 2007; Brown, Eller, Leeds & Stace, 

2007; Espinoza & Garza, 1985; Gaetner;  Dovidio & Bachmen, 1996; Nesdale & Todd, 

2000), en sindsdien is er veel onderzoek verricht naar contact tussen verschillende 

groepen (Baerveldt et al, 2004; Baerveldt et al, 2007; Brown et al, 2007; Espinoza & 

Garza, 1985; Gaetner et al, 1996; Nesdale & Todd, 2000).  

De contacthypothese stelt dat gescheiden groepen door contact met elkaar een 

verminderde kans op onderlinge conflicten hebben, dat groepsleden minder vooroordelen 

hebben en dat groepsleden makkelijker vriendschappen leggen met iemand uit de andere 

groep. Het contact moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De groepen moeten 

dezelfde status genieten, aan een gezamenlijk doel werken en de interactie tussen de 

groepen moet worden aangemoedigd (in Baerveldt et al, 2004; Baerveldt et al, 2007; 

Brown et al, 2007; Gaertner et al, 1996). Een gezamenlijk doel om groepen beter contact 

met elkaar te laten hebben is vooral effectief wanneer het een ‘superordinate goal’ 

betreft. Een ‘superordinate’ goal is een doel dat alleen door samenwerking kan worden 

behaald, waarbij het behalen van dat doel een voordeel voor alle individuen uit alle 

groepen heeft. Het introduceren van een ‘superordinate goal’ blijkt een effectieve manier 

om groepen die eerder met elkaar in conflict waren toenadering tot elkaar te laten 

zoeken (Sherif, 1958). Een gelijke status voor de groepen die met elkaar in contact 

worden gebracht is volgens Hallinan (1982) zeer belangrijk. Zij stelt dat vooral de 

mogelijkheid tot contact belangrijk is. Deze wordt in de klas door de leraar geschapen. 

De leraar moet er vooral voor zorgen dat de statusverschillen worden opgeheven, en 

leerlingen met elkaar in een coöperatief klimaat veel samen doen. Hallinan (1982) gaat 

hierbij uit van de multi-etnische klas. Deze multi-etnische klas is nog geen werkelijkheid 

voor de vriendschapsscholen. Toch wordt er in de opzet van vriendschapsscholen wel aan 

genoemde voorwaarden voor het leggen van zinvol contact voldaan. Onderstaand wordt 

de opzet van vriendschapsscholen in Rotterdam en Amsterdam besproken, daarna wordt 

aangetoond dat vriendschapsscholen kunnen bijdragen aan het leren kennen van de 

leerlingen van de andere school.  
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Vriendschapsscholen in de praktijk: Rotterdam en Amsterdam  

 

In Amsterdam en Rotterdam zijn er al enkele scholen die een vriendschap met elkaar 

hebben gesloten. In beide steden heeft een vriendschap een verschillende vorm. In 

Amsterdam zijn er projecten die worden aangeboden waarbij scholen zich kunnen 

aanmelden. In Rotterdam is het onderdeel van het integratiebeleid. Scholen met een 

eenzijdige populatie sluiten daar een vriendschap met een andere school om deze 

integratie te bevorderen. 

 

Rotterdam 

 

In Rotterdam is het bestrijden van segregatie in het onderwijs onderdeel van het 

gemeentelijk beleid (Gemeente Rotterdam, 2003). Leerlingen dienen kennis te krijgen 

van de ander, op deze manier groeien zij op vrij van vooroordelen en wordt de sociale 

cohesie in de stad versterkt (JOS Rotterdam, 2006). Om deze doelen te bereiken werden 

in 2005 vijf maatregelen ingezet. 

 

- integrale aanpak van herstructureringsgebieden 

- initiatieven van ouders ondersteunen 

- dubbele wachtlijsten mogelijk maken 

- bevorderen van vriendschapsrelaties tussen witte en zwarte scholen 

- monitoring van ‘verkleuring’ van scholen 

(Geluk, 2005)  

 

Scholen worden dus geacht actief aan de gang te gaan met integratie op school.  

In 2003 zijn de vriendschapsscholen gestart. Er is toen door de dienst Jeugd, Onderwijs 

en Samenleving een pilot gestart naar deze manier van integratie op school. 

Vriendschappen met andere scholen werden en worden gesloten wanneer de school een 

eenzijdige populatie heeft. Dit kan komen doordat zij werken vanuit een bepaalde 

grondslag, dus bijvoorbeeld Islamitisch of gereformeerd zijn. Maar een school kan 

bijvoorbeeld ook een eenzijdige populatie hebben doordat de buurt een eenzijdige 

opbouw heeft (JOS Rotterdam, juni 2005). Op de site www.vriendschapsscholen.nl 

kunnen scholen elkaar vinden en vriendschap sluiten. Verschillende scholen zijn al 

vriendschappen met elkaar aangegaan en hebben regelmatig contact, zoals te zien is op 

de site (www.vriendschapsscholen.nl). Scholen die bevriend zijn kunnen bijvoorbeeld 

samen evenementen bezoeken, bij elkaar op bezoek en via chatprogramma’s en de e-

mail kunnen leerlingen contact met elkaar houden (JOS Rotterdam, juni 2005). 

 



 10 

Amsterdam 

 

In Amsterdam hebben gemeenten, stadsdeelbesturen, schoolbesturen en scholen in het 

convenant Kleurrijke Scholen (2007) afspraken vastgelegd ter bevordering van de 

integratie op school. Hiermee hoopt men dat de leerlingen zullen opgroeien zonder 

vooroordelen over leerlingen met een andere etnische achtergrond. Een van de 

maatregelen is dat vriendschappen tussen scholen actief worden ondersteund en 

aangemoedigd. (Gemeente Amsterdam, 2007). Er zijn projecten in het kader van 

vriendschapsscholen, waar scholen zich op vrijwillige basis bij aan kunnen melden. Een 

van die projecten heet ‘Welkom in mijn Wijk’ en laat leerlingen van verschillende 

basisscholen elkaar de eigen wijk zien. Ze voeren gezamenlijk activiteiten uit en een 

puzzel die samen opgelost moet worden is daarbij een centraal element. De gemeente 

Amsterdam en het Oranje Fonds financieren het project (bijlage 3; 

www.welkominmijnwijk.nl). Ook bestaat er het project Samenscholers. Hier werken 

leerlingen uit de bovenbouw van verschillende basisscholen aan een gezamenlijk 

muziekproject. Uiteindelijk komt er een voorstelling voor alle ouders en vrienden. Deze 

voorstelling wordt vastgelegd op film voor een herinnering aan het project (bijlage 3; 

www.samenscholers.nl).   
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De effectiviteit van vriendschapsscholen als instrument 

 

Uit de eerder behandelde  theorie is gebleken dat vriendschapsscholen effectief kunnen 

zijn wanneer: 

- Er samengewerkt moet worden, en daarnaast het te behalen einddoel aan het 

belang van elke leerling tegemoet komt 

- De statusverschillen worden opgeheven, door een actieve houding van de leraar.  

- De omgeving de samenwerking en het contact tussen groepen stimuleert; ook 

hier is een rol voor de leraar weggelegd.  

 

Bij de opzet van vriendschapsscholen lijkt het erop dat aan de bovengenoemde 

voorwaarden tegemoet wordt gekomen.  In Amsterdam lijkt dit duidelijker het geval dan 

in Rotterdam. De Rotterdamse scholen krijgen een subsidie van de gemeente, maar 

moeten vriendschapsactiviteiten zelf vormgeven. De vriendschap draait vaak om 

uitwisseling, en het gezamenlijk ondernemen van activiteiten (JOS Rotterdam, 2005). 

Een gezamenlijk activiteit ondernemen lijkt niet zo intensief als daadwerkelijk een 

gezamenlijk doel proberen te behalen, de eerst genoemde voorwaarde, waarin 

samenwerking voorop wordt gesteld, lijkt dus niet van toepassing op de Rotterdamse 

vriendschappen. Het opheffen van de statusverschillen – de tweede genoemde 

voorwaarde- kan plaatsvinden als beide leraren, of schoolteams, hierbij een actieve 

houding aannemen. Omdat de scholen subsidie aanvragen om een vriendschap aan te 

kunnen gaan, mag worden aangenomen dat de scholen graag willen dat de vriendschap 

slaagt, en dat de leerlingen contact met elkaar maken. Het is niet hard te maken dat de 

statusverschillen worden opgeheven, maar omdat de scholen graag contacten tussen hun 

leerlingen en de leerlingen van de andere school willen bevorderen, is opheffing van de 

statusverschillen wel waarschijnlijk. Tevens is het aannemelijk dat er aan de derde 

genoemde voorwaarde wordt voldaan. Deze luidt: ‘de omgeving stimuleert 

samenwerking en contact’. Omdat de scholen zich graag inzetten om een vriendschap op 

te zetten, en daarbij aan de gestelde voorwaarden van de subsidie willen voldoen, is het 

waarschijnlijk dat de docententeams van beide scholen zich inzetten om de vriendschap 

te laten slagen.  
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In Amsterdam neemt zowel bij het project Welkom in mijn wijk als bij het project 

Samenscholers het behalen van een gezamenlijk doel een centrale plaats in. Bij het 

Welkom in mijn Wijk project is het gezamenlijke doel het oplossen van een puzzel, welke 

een belangrijk element vormt. Bij het Samenscholersproject wordt toegewerkt naar een 

gezamenlijke muziekvoorstelling. Bij de twee Amsterdamse projecten worden 

statusverschillen verkleind doordat de uitwisseling tussen de scholen op beide 

deelnemende scholen plaatsvindt. De leerlingen zijn dus een keer op een vertrouwde 

plaats – de eigen school, en een keer op een nieuwe plaats- de school van de andere 

groep. Zowel Welkom in mijn Wijk als Samenscholers zijn op een dergelijke manier 

opgezet dat het contact tussen de leerlingen van de verschillende scholen wordt 

bevorderd, dus ook aan de voorwaarde die stelt dat de omgeving een stimulans moet zijn 

voor contact wordt voldaan.  

 

Wanneer twee groepen met elkaar in contact worden gebracht om vooroordelen te 

verminderen en vriendschappen te bevorderen- zoals bij vriendschapsscholen het geval 

is- moet aan een aantal voorwaarden tegemoet worden gekomen. Er moet 

samengewerkt worden, waarbij het bereiken van een gezamenlijk doel centraal staat, 

verder moeten de groepen een gelijke status hebben en moeten de contacten 

gestimuleerd worden door de omgeving. Aan deze voorwaarden lijkt voldaan te worden 

door de scholen die meedoen aan vriendschapsscholen. Vriendschapsscholen kunnen dus 

een effectief instrument zijn om contacten tussen groepen leerlingen van de 

deelnemende basisscholen te bevorderen 
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Het onderzoek, de hoofdvraag en subvragen 

 

Amsterdam en Rotterdam hebben een verschillende vorm van vriendschapsscholen. In 

Rotterdam is het onderdeel van het beleid. Scholen met een eenzijdige populatie sluiten 

een vriendschap met een andere school om integratie te bevorderen. In Amsterdam zijn 

er projecten die worden aangeboden waarop scholen zich op vrijwillige basis kunnen 

inschrijven. Voor scholen kunnen redenen om mee te doen met vriendschapsscholen dus 

nogal uiteenlopen. De hoofdvraag is daarom: Hoe zien intenties en omstandigheden eruit 

bij scholen die een vriendschap aangaan? Een tweede vraag is: Wat is het verschil tussen 

Rotterdamse en Amsterdamse scholen qua intenties en omstandigheden?  

De vragen worden beantwoord aan de hand van de volgende subvragen:  

- Wat is de attitude van de deelnemende scholen ten opzichte van 

vriendschapsscholen? 

- In hoeverre laten de vriendschapsscholen zich leiden door de sociale norm, de 

mening van anderen? 

- In hoeverre denken de scholen te kunnen slagen in de vriendschap?  

- Welke omstandigheden spelen een rol in het besluit om wel of niet mee te doen?  
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Het ASE-model voor gedragsverandering 

 

Over intenties en gedragsverandering bestaat het zogenaamde ASE-model van de Vries 

(De Vries, Dijkstra & Kuhlman, 1988)). Dit model wordt onder andere toegepast op 

stoppen met roken (Mudde en de Vries, 1998). Ook in dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van het ASE-model, omdat er een belangrijke overeenkomst is tussen het 

aangaan van een vriendschap en de gedragsverandering van een individu. Bij een 

gedragsverandering blijkt niet alleen de wil van het individu belangrijk, maar ook de 

steun van anderen, het geloven in zichzelf en andere factoren. Scholen die meedoen aan 

vriendschapsscholen hebben niet alleen de wil nodig om hieraan te beginnen, maar ook 

de steun van anderen: de gemeente of een aangeboden project. De wil om integratie op 

school te bevorderen was al bij veel scholen aanwezig, met de steun van de gemeente of 

het project wordt de wil daadwerkelijk omgezet in actie. Verder zijn omstandigheden 

vaak een belangrijke aanleiding om een vriendschap aan te gaan: er is al een bestaande 

samenwerking die verder wordt uitgediept, of de school kan zijn populatie niet 

beïnvloeden doordat zij bijvoorbeeld in een zwarte of witte buurt staat (JOS Rotterdam, 

juni 2005). Bij zowel individuele gedragsverandering als vriendschapsscholen zijn ofwel 

de motivatie ofwel de omstandigheden niet voldoende voorwaarde om het gewenste doel 

uiteindelijk te behalen. Deze gelijkenis is de reden geweest om het ASE-model in dit 

onderzoek toe te passen. Om het model te kunnen gebruiken, is er een vertaalslag 

gemaakt die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Onderstaand wordt het 

oorspronkelijke model behandeld.    

 

 

Het ASE-model legt uit hoe de motivatie om te veranderen daadwerkelijk tot 

gedragsveranderingen leidt. De mate van gemotiveerdheid wordt door Mudde en de Vries 

‘intenties’ genoemd. Intenties zijn voornemens om wel of niet het gedrag te veranderen. 

Ze worden gevormd door de attitude, de sociale invloed en de eigen effectiviteit. Attitude 

bestaat uit verwachte cognitieve en emotionele voor- en nadelen, de eigen norm is 

daarvoor bepalend. Sociale invloed heeft te maken met de heersende sociale normen, 

maar ook met de verwachte steun van anderen. Eigen effectiviteit is de mate waarin 

verwacht wordt dat de actie of bepaald gedrag zal slagen (Mudde en de Vries, 1998). 

Mudde en de Vries zijn zelf niet degenen geweest die deze begrippen hebben 

geïntroduceerd. Hun werk is grotendeels gebaseerd op publicaties van Fishbein en Ajzen. 
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Ook Fishbein (1997) en Ajzen (1985;1991) zien attitude, subjectieve norm en eigen 

effectiviteit als bepalend voor intenties. Attitude ten aanzien van een bepaald gedrag 

wordt beïnvloed door verwachtingen en kennis hierover. Het is een functie van 

overtuigingen, men denkt dat het gedrag zal tot bepaalde consequenties of uitkomsten 

leiden. De eigen mening over het gedrag is belangrijk in de attitude. Subjectieve norm 

gaat hier over de mate waarin men wil voldoen aan de verwachtingen van anderen. 

Eigen effectiviteit of waargenomen controle over het gedrag worden ook door Fishbein en 

Ajzen gezien als de mate waarin verwacht wordt dat de actie zal slagen (Fishbein, 1997; 

Ajzen, 1985; Ajzen, 1991). Intenties zijn samen met vaardigheden en mogelijkheden 

bepalend voor gedrag (Fishbein, 1997).   

 

Waar bij Mudde en de Vries dus alleen intenties bepalend zijn voor het gedrag (Mudde en 

de Vries, 1998), stelt Fishbein dat ook vaardigheden en mogelijkheden meetellen 

(Fishbein, 1997). Bij beide worden de intenties bepaald door de attitude, sociale of 

subjectieve  norm en de eigen effectiviteit (Fishbein, 1997; Mudde en de Vries, 1998).  

 

De definities van deze begrippen lopen niet ver uiteen. Attitude bevat bij zowel Mudde en 

de Vries als bij Fishbein en Ajzen de verwachtingen en de eigen mening over het te 

veranderen gedrag. Sociale norm gaat in de beide stromingen over de mate waarin men 

aan verwachtingen van anderen wilt voldoen. De eigen effectiviteit ten slotte wordt 

precies hetzelfde gedefinieerd door de auteurs. Het is de verwachting of een bepaalde 

actie voor gedragsverandering zal slagen. Voor dit onderzoek worden begrippen 

gebaseerd op beide benaderingen. Attitude is de houding ten opzichte van het gedrag en 

wordt beïnvloed door kennis en verwachtingen. Het bevat de verwachte voor- en nadelen 

van het gedrag. Sociale norm heeft te maken met de verwachte steun van anderen en de 

heersende sociale norm. De mate waarin men aan deze norm wilt voldoen valt ook onder 

de sociale norm. Eigen effectiviteit, de waargenomen controle over het eigen gedrag, 

geeft de verwachting aan dat een persoon de gedragsverandering kan laten slagen 

(Fishbein, 1997; Mudde en de Vries, 1998; Ajzen, 1985; Ajzen, 1991). 
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Het volgende model geeft een combinatie weer van De Vries & Mudde en Fishbein & 

Ajzen (Model 1).  

 

Model 1: het ASE-model voor gedragsverandering  

 

 

Dit model gaat uit van een combinatie van factoren die bepalen of de gedragsverandering 

zal plaatsvinden. Anders gezegd: als een van de factoren negatief is, zal het gedrag niet 

veranderen. Om een volledig beeld te krijgen van de besluitvorming voorafgaand aan 

bepaald gedrag is het dus nodig om alle onderdelen uit het model als 

onderzoeksvariabelen te gebruiken.  
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Het ASE-model in dit onderzoek 

 

Het eerder getoonde model (model 1) gaat over het gedrag van een individu. Wanneer 

we het hebben over de intenties, mogelijkheden en vaardigheden van een 

vriendschapsschool hebben we het over een organisatie. Begrippen als attitude krijgen 

dan een iets andere invulling. Een vertaling van de begrippen is nu dus noodzaak. Ook 

het model van gedragsverandering ziet er dan anders uit (model 2) 

 

 

 

 

Attitude blijkt ook bij de verandering van organisaties een belangrijke voorspeller. In een 

onderzoek in Ghana naar een project op scholen bleek attitude van leraren en 

directeuren een belangrijke voorspeller voor het wel of niet slagen van het project 

(Kuyini en Desai, 2007). Voor het meedoen aan vriendschapsscholen kan attitude dus 

een belangrijke factor zijn. ‘Verwachtingen van de vriendschap die schooldirecteuren van 

tevoren hadden’ maar ook ‘de mening van de schooldirecteuren over 

vriendschapsscholen’ worden hier gebruikt als operationalisatie van het begrip attitude. 

Sociale invloed of norm wordt volgens Ajzen en Fishbein niet alleen door vrienden 

bepaald, maar ook door de norm die heerst in de maatschappij (Fishbein, 1997; Ajzen 

1985;1991). Publieke opinie kan dus belangrijk zijn voor scholen in hun besluit met 

vriendschapsscholen mee te doen. Belangrijke actoren die voor een school deze opinie 

kunnen bepalen zijn het schoolbestuur, de gemeente, andere scholen, het docententeam 

en ouders. ‘De norm van belangrijke actoren’ en ‘het willen voldoen aan deze norm’ zijn 

operationalisatie van het begrip sociale norm. Eigen effectiviteit van de 

vriendschapsschool kan ingevuld worden als de ‘de verwachting of de school de 

vriendschap of het project kan laten slagen’.  
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Attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit vormen de intentie om mee te doen aan 

vriendschapsscholen. Deze intenties zijn niet genoeg om dit besluit te nemen. In model 1 

zijn vaardigheden en mogelijkheden de twee overige variabelen. Voor dit onderzoek zijn 

deze twee vertaald in de term ‘omstandigheden’. Omstandigheden gaan over de directe 

aanleiding om met een vriendschap te beginnen, maar ook om invloeden die al spelen 

voor of tijdens de vriendschap. Omstandigheden beïnvloeden pas het besluit om wel of 

niet een vriendschap aan te gaan nadat de intentie is gevormd. Omstandigheden is dus 

een medierende variabele in de stap van intenties naar het wel of niet meedoen aan 

vriendschapsscholen. In dit onderzoek worden alle variabelen in het model onderzocht. 

Alleen dan is een compleet beeld te verkrijgen van de redenen voor scholen om wel of 

niet mee te doen aan vriendschapsscholen.  
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Methode 

 

Onderzoek 

 

Voor het onderzoek zijn bij 16 scholen interviews afgenomen. Acht scholen in Rotterdam 

en acht in Amsterdam hebben meegewerkt. Van de Amsterdamse ondervraagde scholen 

deden er vier mee aan het project ‘Welkom in mijn Wijk’ en vier aan het project 

‘Samenscholen’. Op de scholen is de directeur, de adjunct-directeur of de betrokken 

leerkracht ondervraagd. Een interview vond plaats met beide betrokkenen in de 

vriendschap.  

 

De 16 respondenten werden ondervraagd over hun redenen met vriendschapsscholen te 

beginnen, dit aan de hand van het interviewprotocol dat als bijlage is toegevoegd (bijlage 

1). Het protocol ging uit van een halfopen interview, waarin de ondervraagden zoveel 

mogelijk hun eigen mening kwijt konden, zonder dat zij daarin teveel werden gestuurd 

(Baarda et al, 2005). De scholen waren divers qua type onderwijs, leerlingenpopulatie en 

bevonden zich in verschillende fasen in de vriendschap. Zo is geprobeerd een zo 

uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de intenties en omstandigheden. Van tevoren 

werd deze informatie opgezocht om een zo gevarieerd mogelijke groep respondenten te 

krijgen. De informatie staat weergegeven in onderstaande tabellen (tabel 1, 2) 

 

Tabel 1: de Rotterdamse ondervraagde scholen 

 

Rotterdamse 

scholen 

Bevriend met  Populatie Fase van vriendschap 

A1 A2 Gemengd Beginnend 
A2 A1 Gemengd Beginnend 
B1 B2 Openluchtschool: zieke kinderen Al langere tijd bezig 
B2 B1 Wit Al langere tijd bezig 
C1 C2 Zwart Eerste jaar gehad 
C2 C1 Wit Eerste jaar gehad 
D School wilde niet 

meewerken aan 
onderzoek 

Zwarter geworden Beëindigd 

E School werkte al 
mee aan een 
ander onderzoek 

Zwart  Al geruime tijd bezig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Tabel 2: de Amsterdamse ondervraagde scholen 

 

Amsterdamse 

Scholen 

Bevriend met  Populatie Fase van vriendschap 

Ww A1 Ww A2 Zwart Beginnend 
Ww A2 Ww A1 Wit  Beginnend 
Ww B1 Ww B2 Zwart Doet voor tweede jaar mee 
Ww B2 Ww B1 Wit Doet al langer mee 
Ss A1 Ss A2 Wit  Een keer meegedaan 
Ss A2 Ss A1 Nieuwe school, vrij wit Een keer meegedaan 
Ss B School x, wilde niet 

meewerken aan het 
onderzoek 

Zwart Beginnend 

Ss C Idem als Ss B, zelfde 
school 

Zwart  Gestopt  

 

 

In deze studie zijn validiteit en betrouwbaarheid op verschillende manieren gewaarborgd. 

De studie is navolgbaar en te reconstrueren gemaakt door de ingevulde protocollen te 

bewaren, aantekeningen te bewaren en interviews op te nemen. Het interviewprotocol is 

als bijlage toegevoegd. In dit protocol staat aangegeven welke variabelen in de vragen 

terugkomen. Deze acties vergroten de validiteit en de betrouwbaarheid (Braster, 2000). 

Er wordt nu zoveel mogelijk inzicht gegeven in op welke manier er aan informatie is 

gekomen. Maar betrouwbaarheid moet vooral gehaald worden uit de 

interviewtechnieken. In de interviews voor dit onderzoek is doorgevraagd wanneer 

antwoorden geen volledige helderheid gaven. Onderstaand een voorbeeld.  

 

INTERVIEWER: Waarom wilden jullie hieraan meedoen? 

 

LEERKRACHT: Nou, omdat ons wel interessant leek. Wij zijn inderdaad een zwarte school 

en we willen gewoon eens kijken hoe onze kinderen omgaan met een andere populatie. 

En muziek vinden we ook belangrijk bij ons op school dus dit is een goede combinatie. 

 

INTERVIEWER: waarom is die andere populatie belangrijk? 

 

LEERKRACHT:Nou, omdat de maatschappij niet wit of zwart is en ze moeten gewoon 

leren om met andere culturen om te gaan. Bij ons op school is het voornamelijk 

Marokkaans. Er zijn ook Turken, er zijn ook Nederlanders, er zijn ook Surinamers. En het 

is gewoon heel belangrijk dat je met andere culturen om kan gaan, en dat je daar iets 

leuks mee kan doen. Dus niet alleen maar over ‘die zwartjes’. 

 

INTERVIEWER: Wat voegt muziek daar aan toe? 
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LEERKRACHT: Nou, dat maakt de drempel wat lager. Als je alleen maar bij elkaar komt 

van ‘wie ben jij en wat doe jij’. We zijn leuk begonnen met meteen muziek maken, en 

dat leeft dan. Uiteindelijk moeten ze ook samen gaan dansen en ook muziek maken echt, 

dus ook echt samenwerken. Dus het is gewoon een goede opening denk ik. 

 

Dit voorbeeld toont aan dat ‘vage’ antwoorden specifiek zijn gemaakt. Door een vraag als 

‘waarom is die andere populatie belangrijk’ werd de respondent niet gestuurd, maar het 

antwoord werd wel verduidelijkt. Hiermee wisten zowel de respondent als de interviewer 

wat er met de vraag en met de antwoorden werd bedoeld, en werd de informatie dus zo 

‘nauwkeurig’ of zo ‘waar’ mogelijk.  

 

Analyse 

 

Na afname van de interviews werden de verzamelde data verwerkt. Braster beschrijft in 

zijn boek over casestudy’s (2000) dat kwalitatieve data visueel moeten worden 

weergegeven om inzicht te krijgen in processen en relaties (Braster, 2000). Ook in dit 

onderzoek is voor visuele weergave gekozen (bijlage 2). De ruwe data, zoals zinsdelen 

en tekstfrasen, zijn na het labelen van de uitgewerkte interviews onderverdeeld in 

tabellen die de gebruikte variabelen uit het onderzoek representeerden. Hiermee werd 

duidelijk in welke componenten variabelen onderverdeeld konden worden (bijvoorbeeld 

‘attitude’ werd onderverdeeld in verschillende tijdsfasen) en hoe de variabelen specifiek 

werden ingevuld. Vervolgens werden de ruwe data samengevat in versimpelde tabellen, 

waarin ook de onderverdeling (‘attitude’ – tijdsfasen) werd gebruikt. De tabellen in 

bijlage 2 zijn bijna gelijk aan de genoemde versimpelde modellen. Hier zijn alleen diverse 

onderverdelingen weer bij elkaar getrokken. Zo werd attitude eerst in 4 verschillende 

tijdsfasen weergegeven (van tevoren, gaandeweg, nu, altijd), terwijl in bijlage twee te 

zien is dat ‘attitude’ verdeeld is in ‘van tevoren’ en ‘nu’ (bijlage 2).   
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Resultaten 

 

In bijlage twee zijn de volledige tabellen weergegeven met bevindingen uit het onderzoek 

(bijlage 2). In deze sectie worden de gegevens samengevat. De vragen van het 

onderzoek worden hiermee kort beantwoord. Deze luidden: 

 

Hoe zien intenties en omstandigheden eruit bij scholen die een vriendschap aangaan? En: 

Wat is het verschil tussen Rotterdamse en Amsterdamse scholen in intenties en 

omstandigheden?  

 

De vragen worden hieronder beantwoord aan de hand van de subvragen, deze worden 

hier verbonden aan de onderzoeksvariabelen. 

 

Attitude: wat is de attitude van de scholen ten opzichte van vriendschapsscholen 

 

Voor de Rotterdamse scholen is vooral het wegnemen van vooroordelen belangrijk. Twee 

scholen die bevriend zijn staan bij elkaar in de wijk, en vinden vooral het bevorderen van 

de sociale cohesie in de buurt belangrijk. Bij een school die al gestopt is, speelde vooral 

geld een rol in het aangaan van de vriendschap, meer dan idealisme. In de loop van de 

tijd is te zien dat de vriendschap breed gedrag moet worden, en een vaste lijn moet 

krijgen om de vriendschap te kunnen voortzetten. 

 

Een voorbeeld van een directeur die vooroordelen wil wegnemen: ‘Als uitkomst wil ik dat 

de kinderen van mijn school beseffen dat we in een multiculturele samenleving wonen, 

sinds mei werkt hier een leerkracht met een hoofddoekje. Volstrekt nieuw voor deze 

omgeving. Voor de ouders en de leerkrachten is dat nu heel gewoon. Dat gewoon vinden 

is het uiteindelijke doel’. 

 

In Amsterdam vond men verbreding van het blikveld en de voorbereiding op het latere 

leven belangrijk. De kinderen zullen in aanraking komen met andere culturen, en moeten 

hiermee leren omgaan. Verwachte nadelen hadden te maken met het onderlinge contact: 

dit zou wel eens onprettig kunnen verlopen. Een school is gestopt omdat het project voor 

deze school niet werkte: de kinderen zochten buiten het project geen contact met elkaar. 

Positieve eerdere ervaringen en een goede organisatie maakten dat de scholen nog een 

keer mee willen doen. 
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De school die niet meer mee wilde doen: ‘Er wonen dus geen Nederlanders meer in deze 

wijk. Ze gaan niet aan deze school voorbij. En om nou een vriendschapsproject te 

hebben met de school uit Ransdorp; ze zullen elkaar niet zien buiten het project. Ik vond 

het een beetje gebakken lucht’. 

 

Sociale norm: In hoeverre laat men zich leiden door de mening van anderen? 

 

De andere school werd in Rotterdam altijd genoemd als belangrijke sociale invloed. Bij 

zes scholen kwam dat door een al eerder bestaande samenwerking. De twee andere 

scholen werden bevriend door toenadering van de ene school die merkte dat er 

vooroordelen leefden bij de andere school. De invloed van ouders, school of de gemeente 

was wisselend voor de scholen: waar de ene school waarde hechtte aan de mening van 

ouders, was dat bij de andere school niet het geval.  

 

In Amsterdam zeiden 7 van de acht scholen te worden beïnvloed door politiek – landelijk 

of plaatselijk. Het op de kaart willen staan, de verstrekte subsidie en het benaderd 

worden om mee te doen waren van invloed op het besluit. Bij de deelnemers aan 

Samenscholers leek ook het contact met de andere scholen belangrijk. Vijf van de acht 

scholen hielden rekening met partijen binnen de school: het team of de ouders.  

 

Het belang van goed contact met de andere school : ‘We hebben elkaar ontmoet, we 

hebben elkaar gezien en daarna is het verder eigenlijk helemaal stil geworden. We 

hebben intern wel geëvalueerd maar verder helemaal niets. En van mij mag de ander nu 

wel de hand uitsteken. Ik stop daar even mee en ik kijk wel wat het wordt. Op deze 

manier merk ik dat het niet werkt’. 

 

Eigen effectiviteit: In hoeverre denkt men te kunnen slagen in de vriendschap?  

 

In Rotterdam geloofden 6 van de 8 scholen in het slagen van de vriendschap. Van de 

twee scholen die er niet in geloofden is er één al gestopt, en de ander vertelde te 

wachten op initiatief van de andere school. Vooral een goede samenwerking met de 

ander leek belangrijk voor het geloof in de vriendschap. De zes scholen die geloofden in 

de vriendschap vonden dat er een goede samenwerking was. Een school die niet meer in 

de vriendschap geloofde vond juist dat de samenwerking te wensen overliet. 
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De Amsterdamse scholen geloofden – op een na- allen in de vriendschap. Er zijn 

positieve eerdere ervaringen geweest, of men verwachtte niet meer dan alleen een 

ontmoeting tussen scholen.   

 

Omstandigheden: Welke omstandigheden spelen een rol in het besluit om wel of niet 

mee te doen?  

 

In Rotterdam verschilde de aanleiding om te beginnen per school. De subsidie van de 

gemeente, een debat in het onderwijscafé of een initiatief van een ander bleken 

aanleidingen te zijn. Een goede samenwerking was verder belangrijk: deze was er al 

eerder of door de vriendschap ontstaan. De subsidie was niet alleen een aanleiding, maar 

bleek ook in de loop van de vriendschap een belangrijke drijfveer, zonder deze subsidie 

zou de vriendschap minder goed van de grond komen.  

 

De scholen in Amsterdam hadden als directe aanleiding om mee te doen benaderd 

worden door het project of betrokken zijn in de ontwikkeling van het project. Verder 

vonden de scholen het belangrijk dat de populaties verschillen, er een korte reisafstand 

was en er weinig tijd nodig was voor het project. De organisatie werd uit handen 

genomen, en dat werd gezien als een prettige omstandigheid. Verder waren het de 

kenmerken van het project die de scholen – in dit geval- aantrekken.  

 

Samenwerking als omstandigheid: ‘Al langere tijd is er goed overleg tussen de directies 

van de scholen. Er is op een gegeven moment afgesproken om dit initiatief te nemen en 

daar subsidie voor aan te vragen zodat wij die sportdag kunnen gaan organiseren’.  

 

Een adjunct-directeur over de organisatie van een Amsterdams project: ‘Het is een leuk 

uitgewerkt project. Ze hebben het zo georganiseerd dat je als school zelf niet opnieuw 

het wiel hoeft uit te vinden. We hebben ervaren dat de kinderen heel enthousiast 

reageren op de uitwisseling en dat er contacten uit komen die voort blijven bestaan’. 
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Conclusies en discussie 

 

In dit onderzoek zijn door middel van een semigestructureerde vragenlijst (bijlage 1) 

vriendschapsscholen in Rotterdam en Amsterdam ondervraagd over hun intenties en 

omstandigheden die maakten dat scholen een vriendschap wilden aangaan met een 

andere school. Tussen de intenties en omstandigheden van Rotterdamse en 

Amsterdamse scholen zijn nogal wat verschillen. De conclusies worden daarom 

onderstaand eerst per stad behandeld, voordat wordt overgegaan op verschillen en 

overeenkomsten. De representativiteit komt aan bod, daarna eventuele belemmeringen. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met praktische consequenties die aan dit onderzoek 

gebonden kunnen worden, eerst gebeurt dit aan de hand van het ASE-model, daarna 

worden nog wat suggesties voor het opzetten van vriendschapsscholen toegevoegd.  

 

Conclusies Rotterdam 

 

De Rotterdammers lijken vooral op ideologische gronden het besluit te nemen een 

vriendschap aan te gaan. De attitude wordt gevormd door het ideaal van tolerantie 

kweken: elkaar leren kennen, elkaar begrijpen en het wegnemen van vooroordelen, of 

men ziet integratie als ideaal, waarbij de kinderen echt dieper contact leggen en zelf 

vriendschappen aangaan. Het idealisme blijft in de loop van de tijd een rol spelen, maar 

hoe langer men bezig is, hoe meer men beseft dat de vriendschap ook moet worden 

gedragen: door het team of door de ouders. Het is bovendien lastig de vriendschap een 

fundamenteel karakter te geven, het echt ‘van de grond’ te krijgen. Idealisme lijkt dus 

een drijfveer, en samen met de subsidie voor vriendschapsscholen kan dat genoeg zijn 

om de vriendschap vorm te geven. Wordt het echter niet gedragen door het team, en is 

er niemand die zich actief hiermee bezig houdt kan het enthousiasme uit het begin 

verdwijnen. Gaat het wel goed, en zijn er al een paar succesvolle activiteiten geweest, 

kan dit het enthousiasme groter maken en hoeft weinig moeite gedaan te worden om het 

team of ouders te overtuigen.  De sociale norm wordt veelal bepaald door een goede 

samenwerking met de andere school. Dit lijkt voorwaarde om de vriendschap 

fundamenteel karakter te geven. Niet altijd werd het expliciet benoemd in de interviews, 

maar bij alle vriendschappen die geslaagd waren leek er sprake van een goede informele 

omgang. In een interview zijn twee scholen geïnterviewd, dat was onderling geregeld. In 

andere interviews begon men zelf over ‘de goede samenwerking’ en ‘informele 

momenten’. In een geval van een vriendschap die nog niet goed van de grond komt was 

er sprake van weinig contact, dus ook niet informeel. De directe omgeving van de school, 

het team en de ouders maar ook de buurt zijn belangrijk bij het sluiten van een 

vriendschap. De school wil graag alle partijen achter zich hebben, ook dat is belangrijk 
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om de vriendschap een blijvend karakter te geven. Verder willen naar ouders en de buurt 

laten zien dat men bezig is met vriendschapsscholen, hier wordt het een middel om te 

profileren. De eigen effectiviteit heeft veel te maken met wat bovenstaand al is 

besproken. Een goede relatie met de andere school, of een al eerder bestaande 

samenwerking en draagvlak in de school, ouders en een team die de vriendschap 

ondersteunen zijn onontbeerlijke elementen. De omstandigheden waaronder men een 

vriendschap zijn gecreëerd door het beleid. De gemeente Rotterdam biedt de subsidie 

aan en dat is de directe aanleiding voor scholen om aan een vriendschap te beginnen. Bij 

een vriendschapspaar van scholen die in dezelfde buurt staan zijn ook problemen in de 

buurt een belangrijke omstandigheid. Groepvorming in de buurt was voor de scholen 

aanleiding om iets te willen doen aan de sociale cohesie in de buurt.  Bij de enkele 

scholen was al eerder contact en dat lijkt een positieve omstandigheid.   

 

Conclusies Amsterdam 

 

In Amsterdam krijgen de scholen een kant-en-klaar project aangeboden. Vaak doen zij 

mee om de kinderen een verbreding van het blikveld te geven. Met dit project kan 

bovendien burgerschap in de school worden vormgegeven, het is een middel om aan 

ouders te laten zien dat men hiermee bezig is. De praktische aspecten spelen een minder 

sterke rol dan in Rotterdam. De leerkrachten en directies hebben geen zorgen over de 

organisatie, en zijn bovendien niet bezig met een vaste lijn. Bevalt het project, doe ze 

volgend jaar weer mee, en zo is het al bij enkele scholen gegaan. Het moet dan wel 

aangeboden worden, of er moet subsidie voor zijn. Geen van de scholen lijkt van plan te 

zijn zelf iets te doen aan de vriendschap, zij stellen zich afhankelijk op van het aanbod. 

De sociale norm wordt in Amsterdam bepaald door verschillende partijen. De buurt, de 

ouders, het team zijn wisselend van invloed. Het stadsdeel lijkt de belangrijkste invloed 

te geven. Van daaruit worden de projecten en de subsidie aangeboden. Verder zijn er 

van de twee projecten beide een school die graag willen meedraaien op stadsdeelniveau, 

onder andere om zichzelf op de kaart te zetten. De eigen effectiviteit halen de scholen uit 

het project. De scholen geloven in het project, en daarmee in de vriendschap. Het doel 

dat de school zichzelf stelt- tolerantie of integratie- wordt verder bereikt door uitjes of 

feesten op school.  De omstandigheden waaronder de scholen meedoen zijn de 

benadering door de andere school of het project of het betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van het project. De scholen kenmerken zich veelal door een maatschappelijk bewuste 

houding. Ze willen zelf een stabiel team en een geschikte groep leerlingen om mee te 

kunnen doen aan het project. Ze hebben een eenzijdige populatie. Ze doen graag mee 

omdat organisatie uit handen wordt genomen, het project weinig tijd kost en er rekening 

wordt gehouden met de reisafstand: de scholen liggen dichtbij elkaar.  
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De verschillen en de overeenkomsten 

 

In beide steden hebben scholen idealen om tolerantie of integratie tussen 

bevolkingsgroepen te vergroten. Voor de Amsterdammers is dat, en het aanbod van een 

goed project vaak al bijna genoeg om mee te willen doen aan vriendschapsscholen. 

Ouders en het team meekrijgen is wenselijk, maar dat is niet per se noodzakelijk. In 

Rotterdam speelt naast deze factoren ook het sociale en het organisatorische deel een 

belangrijke rol. Een goede band met de andere school, misschien zelfs wel een informele 

band, maar ook een goede organisatie die wordt gesteund door het team lijken 

noodzakelijk om de vriendschap goed te kunnen vormgeven. Als het verloopt als 

gewenst, zorgen gezamenlijke activiteiten voor groter enthousiasme bij de verschillende 

partijen in de school, en dat maakt weer dat de vriendschap een stevigere basis krijgt. 

Twee vriendschapsparen die zijn geïnterviewd waren al vrij ‘stevig gefundeerd’ en bij hen 

werd het enthousiasme bij alle partijen gaandeweg steeds groter. Waar Amsterdam dus 

een voordeel heeft ten opzichte van Rotterdam om de vriendschap van de grond te 

krijgen door het aanbod van projecten, heeft Rotterdam een ander voordeel. Het is 

moeilijker een stabiele basis opgezet te krijgen, maar als deze er eenmaal is, kan de 

vriendschap jaren blijven voortduren, en schoolbreed worden doorgevoerd. In 

Amsterdam zijn de projecten vooral voor de bovenbouw, verder merkt de school er 

weinig van. Bij vrijwel alle scholen is de directe aanleiding om te beginnen het aanbod 

dat wordt gedaan door de gemeente of het project. Op een school in Rotterdam na – en 

dit waren de pioniers op het gebied van vriendschapsscholen- zijn alle scholen actief 

benaderd voor de vriendschap.  

 

Representativiteit 

 

De groep ondervraagde scholen zijn alle scholen die meedoen met vriendschapsscholen 

of dat hebben gedaan. Dit onderzoek gaat vooral over de fase vooraf aan de 

vriendschap: het voornemen om wel of niet te beginnen. Deze scholen zijn allemaal ooit 

begonnen aan een vriendschap, en hadden dus een positieve attitude, ervoeren een 

positieve sociale norm en geloofden in de vriendschap. Verder waren de omstandigheden 

dusdanig dat de vriendschap gesloten kon worden en vorm kon krijgen. Om een 

compleet beeld te kunnen krijgen van de intenties en omstandigheden zou het goed zijn 

geweest ook scholen te ondervragen die hebben besloten om toch niet mee te doen, of 

scholen die minder positief staan tegenover vriendschapsscholen. Ook scholen die 

deelname aan vriendschapsscholen nog aan het overwegen zijn kunnen het beeld van 

intenties en omstandigheden uitbreiden. Dat gaat het vraaggesprek niet over wat er 

gebeurd is, maar wat er nu gebeurd. De perceptie van scholen die achteraf vertellen hoe 
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intenties en omstandigheden eruit zagen is misschien wel anders dan de perceptie van 

scholen die nog ‘fris’ tegen vriendschapsscholen aankijken. Er is met het samenstellen 

van de groep respondenten wel gezocht naar scholen die zich bevonden in verschillende 

stadia van de vriendschap. Daardoor is bijvoorbeeld over de attitude van scholen en hoe 

deze verandert wel wat te zeggen. Toch zou ook een school die helemaal niet meedoet 

omdat de attitude negatief is wel een groter inzicht kunnen verschaffen. De scholen die 

nu onderzocht zijn bevonden zich wel in verschillende fasen maar de antwoorden, de 

invulling van de variabelen, liepen weinig uiteen. Behalve in de attitude veranderen 

intenties en omstandigheden van scholen weinig met de tijd.  

 

Belemmeringen voor een vriendschap 

  

Zoals besproken blijkt de representativiteit van de steekproef niet optimaal, en zijn 

vooral belemmeringen om een vriendschap aan te gaan niet goed aan bod gekomen. 

Toch kunnen enkele eventuele belemmeringen hier wel worden besproken, omdat er door 

enkele respondenten iets over gezegd is. Zo werd door twee scholen gezegd dat een 

groep leerlingen met daarin kinderen met gedragsproblemen belemmerend zou kunnen 

zijn. Een adjunct-directeur gaf aan dat haar school voor deze vriendschap al met andere 

scholen had overlegd, maar dat deze niet mee wilden doen. Dat had te maken met 

problematische leerlingen en een onveilig klimaat op deze scholen. Een andere 

belemmering heeft te maken met eisen die worden gesteld aan de subsidie. Een 

Rotterdamse school is gestopt met de vriendschap omdat daar het gevoel heerste dat er 

teveel eisen werden gesteld aan de besteding van het geld en de invulling van de 

vriendschap. Verder wordt door de andere scholen de subsidie vaak als een groot 

voordeel gezien, dus wanneer deze er niet zou zijn, of beperkt zou worden, kan dat een 

belemmering zijn voor vriendschapsscholen.   

 

Het slagen van een vriendschap aan hand van het ASE-model 

 

Zoals eerder beschreven, heeft dit onderzoek rekening gehouden met meerdere 

variabelen die allen noodzakelijk zijn om een vriendschap te laten slagen. Als een ‘stukje’ 

uit het model niet ‘past’ dan lukt het niet een goede vriendschap te krijgen. Een positieve 

attitude is absoluut noodzakelijk. De beide scholen die gestopt zijn hadden bij voorbaat al 

geen positieve attitude. De Rotterdamse school die stopte was vooral begonnen om het 

geld, maar gaf niet veel om vriendschapsscholen zelf. De Amsterdamse school die 

gestopt is geloofde wel in vriendschapsscholen, maar niet in de eigen situatie. Ook 

sociale norm is een stukje dat belangrijk is in het aangaan en behouden van een 

vriendschap. Een ‘positieve’ sociale norm, een goede onderlinge samenwerking, is vooral 
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voor de Rotterdammers erg belangrijk. Een school die vindt dat de samenwerking minder 

goed verloopt denkt een school verwacht dat de vriendschap niet zal voortduren, en de 

scholen die heel goed samenwerken, lijken ook heel goed te slagen de vriendschap 

gedegen op te zetten. Een positieve sociale norm is ook het meekrijgen van team en 

ouders- zowel in Amsterdam als in Rotterdam. Positieve eigen effectiviteit- geloven in de 

vriendschap- is onmisbaar om de vriendschap te laten slagen. De school die in 

Amsterdam gestopt was geloofde bij voorbaat al niet in de vriendschap. Een school in 

Rotterdam gelooft nu niet meer in de vriendschap, en zal daarom zelf geen initiatief meer 

nemen. Naast attitude, sociale norm en eigen effectiviteit zijn ook positieve 

omstandigheden belangrijk. Benaderd worden voor de vriendschap, een gemengde 

populatie, een goede organisatie en een geschikte groep leerlingen zijn de 

omstandigheden die een vriendschap doen laten slagen. Uitgaand van het 

onderzoeksmodel en de gevonden resultaten kan geconcludeerd worden dat een 

vriendschap een grote kans van slagen heeft als: 

 

- er een positieve attitude is 

- de samenwerking goed verloopt: team en ouders achter de vriendschap staat 

- er wordt geloofd in de vriendschap 

- een school wordt benaderd voor de vriendschap; de school een eenzijdige groep 

leerlingen heeft; de vriendschap goed wordt vormgegeven, georganiseerd; de 

groep leerlingen geschikt is.  

 

Vriendschapsscholen als instrument 

 

In dit onderzoek is niet nagegaan of vriendschapsscholen een effectief instrument is in 

het bevorderen van vriendschapsscholen. Wel is in het theoretische deel van deze thesis 

uiteengezet waarom vriendschapsscholen wel een effectief instrument zou kunnen zijn. 

Op basis hiervan, en op basis van de bevindingen in het onderzoek, zijn er wellicht wat 

voorzichtige uitspraken over te doen. Uit de resultaten van dit onderzoek is ook af te 

lezen dat met vriendschapsscholen er een gelijke status is tussen de groepen, er een 

omgeving is die contact stimuleert en dat er aan een gezamenlijk doel wordt gewerkt. 

Deze drie kenmerken zijn volgens de contacthypothese van Allport (in:  Baerveldt et al, 

2004; Baerveldt et al, 2007; Brown et al, 2007; Espinoza & Garza, 1985; Gaetner et al, 

1996; Nesdale & Todd, 2000) noodzakelijk om contact tussen leden van groepen te laten 

ontstaan en vooroordelen te verminderen. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat 

zowel scholen in Amsterdam als scholen in Rotterdam het contact tussen de groepen 

actief willen stimuleren. De scholen doen vooral mee om actief vooroordelen over de 

andere groep leerlingen te kunnen bestrijden. Deze onderbouwing van de reden om mee 
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te willen doen aan vriendschapsscholen werd gegeven door 7 van de 8 respondenten in 

Rotterdam en 7 van de 8 respondenten in Amsterdam. Hieruit kan de voorzichtige 

conclusie worden getrokken dat aan één van de drie voorwaarden – het actief 

bevorderen van contact door de omgeving-  niet alleen in de opzet van 

vriendschapsscholen wordt voldaan, maar ook echt in de praktijk.   

 

Praktische consequenties van de bevindingen 

 

Wanneer men een vriendschap wil bevorderen, is het dus nodig dat op alle factoren goed 

wordt ingespeeld. Een positieve attitude is lastig te beïnvloeden, maar uit de interviews 

blijkt dat een goed begin het enthousiasme aanwakkert. Een positieve eerste ervaring 

maakt dat scholen vaak meer willen. Verder zal ook het bekend zijn van 

vriendschapsscholen een rol spelen. De meeste scholen lijken pas te zijn gaan nadenken 

toen ze werden benaderd voor een vriendschap. Een goede ‘reclame’, actieve benadering 

door gemeente of het project en ondersteuning bij in ieder geval de eerste activiteit zijn 

punten waar een gemeente of een project zeker aan zullen moeten voldoen. Een goede 

band tussen scholen –misschien zelfs een informele band- is zeer belangrijk in een 

vriendschap. Wanneer een project scholen benadert, zal hierop gelet moeten worden. 

Een gemeente die vriendschappen wilt bevorderen kan een bijeenkomst voor 

geïnteresseerde scholen organiseren, waarbij directeuren of leerkrachten elkaar kunnen 

leren kennen en bedenken met wie ze een vriendschap willen aangaan. Hier kan bij 

worden opgemerkt dat vriendschapsscholen niet altijd voor alleen zwarte of witte scholen 

nut kan hebben. Ook een openluchtschool en een Montessorischool zijn in Rotterdam 

bevriend, evenals twee scholen die bij elkaar in de buurt staan. Deze scholen hebben een 

goede band, met een informele omgang tussen de directies. Ook voor hen kan een 

vriendschap veel toevoegen aan de school. Het is belangrijk dat de scholen geloven in de 

vriendschap. Dit is moeilijk te beïnvloeden, maar een positieve eerste ervaring zal hier 

zeker aan bijdragen. Zoals gezegd kan een actieve ondersteuning hier aan bijdragen. De 

omstandigheden worden voor een belangrijk deel bepaald door het beleid of het project, 

de aanbieders van vriendschapsscholen. De punten die hiervoor zijn genoemd maar ook 

een soepele subsidieregeling en een ‘strakke’ organisatie zal scholen over de streep 

trekken om mee te doen en een vriendschap aan te gaan.  
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Bijlage 1: Het interviewprotocol 

 

 

 

 

Onder/in de vragen staan de letters van het begrip waar deze vraag betrekking 

op heeft, of het antwoord betrekking op kan hebben 

 

Wilt u, om te beginnen, wat meer vertellen over de vriendschap met…? U bent net 

begonnen/al enige tijd bezig/ al gestopt. Hoe is de vriendschap begonnen? O, E, S  

 

En hoe is de school aan het contact met de .. gekomen? O 

- eventuele belemmeringen: hoe makkelijk was dat? Evt. hoe komt het dat het 

(niet) zo makkelijk ging 

- via de site/project 

 

En hoe is het daarna verder gegaan/wat is er ondernomen om de vriendschap vorm te 

geven? O 

 

(eventueel) waarom hebt u besloten te stoppen/niet meer aan te geven verder te willen? 

O, A, E  

 

Waarom ging/gaat de school de vriendschap met … aan? Hoe is dat besluit gegaan? 

• waarom werd er juist voor deze vorm van integratie gekozen? O, A, S 

- praktisch, buurt, type, grondslag 

• speelde in dit besluit ook een ideologie/ overtuigingen over integratie een rol? A 

- visie van de school op integratie  

 

Verwacht(te) u dat de vriendschap iets zou opleveren voor de school, dacht u voordelige 

effecten te kunnen ondervinden? Welke voordelen, wat zou het opleveren? A, O 

 

Verwacht(te) u ook belemmeringen of nadelige effecten? Welke effecten of 

belemmeringen voorzag u? A, O 

 



 36 

Met welk doel is de school deze vriendschap aangegaan? Welke concrete uitkomst 

verwacht(te) u? (gaat vooraf aan) E, O 

 

Los van het project of het beleid in Rotterdam, dacht u dat de school zelf ook aan dit doel 

kon bijdragen? E, 

- op welke manier? 

- Wat doet uw school daaraan? 

 

 

Wanneer is een school volgens u geschikt om te kunnen meedoen in een vriendschap? O, 

E 

• welke eigenschappen zijn benodigd? Op onderwijsniveau/organisatorisch/ inzet 

van de leraren 

• heeft u nog aanpassingen moeten plegen om te beginnen of voordat u begon? 

 

Voordat uw school de vriendschap aanging/ besloot de vriendschap aan te gaan, heeft de 

school daarover nog contact of overleg gehad met andere partijen? S 

• wie waren deze andere partijen? 

• In hoeverre heeft de school zich laten leiden in de wil een vriendschap aan te 

gaan?  

 

Voor het kenniscentrum gemengde scholen hebben we een gesprek gevoerd om de 

belangrijkste redenen te achterhalen voor u school om te beginnen aan de vriendschap 

met.. In het kort komt het er op neer dat…………………………………… Wilt u zich nu 

voorstellen dat u dit project/vriendschapsscholen aanraadt aan andere scholen? Waarom 

zouden anderen hier volgens u aan mee moeten doen? A,S,O 
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Bijlage 2: tabel 3-10 

 

Tabel 3: attitude van de scholen in Rotterdam 

 

School Attitude van tevoren Verandering in attitude 

A1 - we willen positief contact tussen de 
kinderen bevorderen voor de sociale 
cohesie in de wijk 
- we willen geen rivalen zijn maar juist 
collega’s; we kunnen van elkaar leren 
 

 

A2 - we willen de sociale cohesie in de wijk 
verbeteren 
- dit is een extra bevestiging van onze 
eerdere samenwerking 
- contact tussen kinderen, ouders en 
leerkrachten vinden we positief 
 

 

B1,2 Er waren vooroordelen over de kinderen 
van de openluchtschool, daar wilden we 
wat aan doen 
 

- de kinderen zien geen verschillen meer 
- er is behoefte aan een vaste lijn in de 
vriendschap 

C1 - ik wil begrip, kennis en tolerantie 
kweken in multicultureel Rotterdam door 
deze kinderen samen iets te laten doen 
- ik wist niet of ik mijn team kon 
enthousiasmeren 
 

Mijn team was enthousiast na de eerste 
ontmoeting, en dat is dan ook de basis om 
hiermee verder te gaan 

C2 We wilden het contact bevorderen om 
vooroordelen te verminderen 

- de organisatie komt niet goed van de 
grond, er is weinig contact tussen de 
scholen en niemand heeft dit als prioriteit 
- na de vorige keer hebben we niets meer 
gehoord, de ander mag nu van mij zijn 
hand uitsteken 
 

D We werkten al samen en wilden hiermee 
extra subsidie krijgen 

We moesten aan heel veel regels voldoen 
en het bedrag was niet heel hoog, dat 
begon mij tegen te staan 
 

E  Ik wilde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen: het contact 
bevorderen en vooroordelen verminderen 

Je moet het breder gaan dragen, je hele 
team meekrijgen anders werkt het niet.  
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Tabel 4: atitude van de scholen in Amsterdam 

 

School Attitude van tevoren Verandering in attitude 

Ww 

A1 

- de afstand tussen bevolkingsgroepen is 
niet goed, onze kinderen moeten worden 
voorbereid op later contact met 
allochtonen 
- er is altijd kans dat het onderling niet 
leuk gaat, dat verwacht ik niet 
- we willen de ouders er graag bij 
betrekken, voor hen is dit ook goed 
 

We wilden dat het project langer zou duren 
dan vorig jaar, en nu is het tweejarig  

Ww 

A2 

- de vooroordelen moeten –vooral bij de 
Nederlandse kinderen- worden 
weggenomen 
- de horizon van de klas wordt verbreed 
- mailcontact kan vervelend verlopen 
 

 

Ww 

B1 

- deze kinderen zijn nogal gebonden aan 
deze buurt, ik wilde hun blik verruimen 
- we waren bang dat het onderling niet 
leuk zou verlopen 

- er kwamen twee werelden bij elkaar, het 
blikveld werd absoluut verruimd 
- de goede organisatie van vorig jaar maakt 
dat we nu absoluut weer wilden meedoen 
 

Ww 

B2 

De kinderen komen in het VO, en ook in 
de verdere maatschappij in contact met 
andere culturen, dit is een goede 
voorbereiding daarop  
 

Het is een leuk uitgewerkt project, de 
kinderen reageerden heel enthousiast 

Ss A1 - we wilden dit als voorbereiding op een 
veelkleurige samenleving 
- dit is een goede manier om burgerschap 
vorm te geven 
- we willen de beeldvorming bijstellen om 
begrip te kweken  
 

Als ik volgend jaar een stabiel team heb, ga 
ik hier absoluut mee verder 

SS A2 - de organisatie leek wat rommelig 
- we willen meedraaien in het stadsdeel 
- dit geeft verbreding van de blik, samen 
iets maken is heel waardevol 
 

Uiteindelijk bleek alles goed geregeld 

Ss B - de andere kinderen bleken nog nooit 
donkere kinderen gezien te hebben dus 
we hadden onze twijfels over hoe het zou 
gaan 
- ze moeten leren dat alle kinderen 
hetzelfde zijn 
 

- de kinderen leggen snel contact 
- muziek maakt het laagdrempelig, de 
website verstevigt het contact 

Ss  C Ik geloofde niet in het project maar zat in 
de pilotfase omdat ik het mede heb 
ontwikkeld 

- ik wil de schijn niet ophouden naar de 
politiek en ik vind het zonde van de 
subsidie 
- het beoogde doel werd niet gehaald, het is 
wel een goed project maar alleen voor twee 
scholen bij elkaar in de buurt 
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Tabel 5: de sociale norm voor de scholen in Rotterdam 

 

School  Wie  Wat  

A1 - de buurt 
- de andere school 
- de gemeente 

- sociale cohesie willen versterken 
- al eerdere samenwerking; samenwerking in brede school 
- stelt eisen aan de subsidie, kan lastig zijn want wij zijn geen witte 
en zwarte school 
 

A2 - de buurt 
- de andere school 

- nu is er wat groepvorming in de wijk, hier willen wij iets aan doen 
- we willen op zoveel mogelijk gebieden samenwerken 
 

B1,2 - eigen school 
 
- ouders 
 
- de andere school 
- de gemeente 

- het team is enthousiast, beide teams wel behoefte aan een meer 
vaste lijn 
- B1: verrijking. B2: ouderparticipatie minder grote rol: het is een 
streekschool 
- er waren vooroordelen over B2, dat wilde men verminderen 
- het debat in het onderwijscafé, de subsidie 
 

C1 - eigen school 
 
- de ouders 
- de andere school 

- het team moet enthousiast zijn, hier gebeurde dat al na de eerste 
ontmoeting 
- de ouders moeten dit dragen, zij zijn positief 
- men kende elkaar al op directieniveau  
 

C2 - eigen school 
- de ouders 
 
- de buurt 
 
- de andere school 

- het team is afwachtend, dit is geen prioriteit 
- mijn ouders zijn niet echt enthousiast, ik wil wel naar hen toe 
laten zien dat we hiermee bezig zijn 
- we willen ons profileren door te laten zien dat intercultureel 
contact op school mogelijk is 
- er is weinig contact met de andere school, hier had ik meer van 
verwacht 
 

D - de andere school 
- de gemeente 

- we werkten al samen als sportieve basisschool 
- we deden dit om subsidie te krijgen 
  

E  - de eigen school 
 
- de andere school 

- het is belangrijk dat dit breed wordt gedragen. De directie moet 
hierachter staan en het team moet enthousiast zijn 
- de directeuren van onze stichting hadden al contact 
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Tabel 6: de sociale norm voor de scholen in Amsterdam 

 

School  Wie  Wat  

Ww A1 - school 
- politiek  

- de wil van de leerkracht is belangrijk 
- wij zijn hiervoor benaderd door het project en willen hiermee 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 
 

Ww A2 Politiek We willen op de kaart staan en laten zien dat we vaker 
benaderd willen worden voor zulke dingen 
 

Ww B1  School de leerkracht moet gemotiveerd zijn 
 

Ww B2 - school 
 
- ouders 

- ons toenmalig adjunct zat in de pilot, het team en de MR 
waren heel positief 
- ouders hadden al eerder aangegeven dat ze graag iets aan de 
verwittende populatie wilden doen 
 

Ss A1 - school 
 
- andere scholen 
 
- plaatselijke politiek 

- aan (nieuwe) ouders willen we graag laten zien dat we 
hiermee bezig zijn 
- dit hebben we met de andere scholen besloten, we hebben al 
regelmatig gezamenlijk overleg  
- het stadsdeel bracht ons samen en verstrekt de subsidie 
 

Ss A2 - andere scholen 
- plaatselijke politiek 
- politiek algemeen 

- we hebben al regelmatig contact op directieniveau 
- we willen graag meedraaien in het stadsdeel 
- er is druk om een gezonde menging te creëren 
 

Ss B - school 
- plaatselijke politiek 

- het kwam vanuit de culturele coördinator 
- bij een aanbieding doen we volgend jaar weer mee 
 

Ss C - buurt 
- andere directeuren 
 
- plaatselijke politiek 

- ik vind het belangrijker iets voor deze buurt te dien 
- de andere directeur dacht er net zo over als ik toen ik wilde 
stoppen 
- ik zat in de pilot, maar ik wil niet de schijn ophouden naar de 
politiek, het is zonde van de subsidie 
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Tabel 7: eigen effectiviteit voor de scholen in Rotterdam 

 

School  Wel/niet Reden 

A1 Wel Er is al samenwerking tussen de scholen en dat wordt heel waardevol 
gevonden 
 

A2 Wel Er is al veel samenwerking, we willen graag meer contact tussen de 
kinderen. 
 

B1,2 Wel Vooroordelen spelen geen rol meer. 
 

C1 Wel Het team en de ouders reageren enthousiast.  
 

C2 Niet  Er komt geen initiatief uit een van beide teams. Als dit niet goed wordt 
opgezet slaagt dit niet. 
 

D Niet Is gestopt omdat er teveel regels aan de subsidie zaten. 
 

E  Wel  Met enthousiasme en inzet moet het altijd lukken. 

 

 

Tabel 8: eigen effectiviteit voor de scholen in Amsterdam 

 

 

School  Wel/niet Reden  

Ww A1 Wel Het is nu over twee jaren verspreid, dat geeft meer kansen voor contact 
 

Ww A2 Wel Het gaat om kennismaken, en dat gebeurt. Integratie bereik je hier niet 
mee 
 

Ww B1 Wel Vorige keer is alles ook goed uitgepakt 
 

Ww B2 Wel Positieve ervaring van de vorige keer, en het wordt nu uitgebreid naar 
twee jaar 
 

Ss A1 Wel De school neemt zorgt voor afspraken waardoor de scholen samenkomen 
 

Ss A2 Wel Er is contact, echte integratie bereik je alleen niet 
 

Ss B Wel De site zorgt voor snel en makkelijk contact 
 

Ss C Niet  Gestopt omdat de scholen te ver uit elkaar staan. Dan heeft een 
vriendschap geen effect 
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Tabel 9: omstandigheden voor de scholen in Rotterdam 

 

School  Directe aanleiding Voor of tijdens de vriendschap 

A1 Subsidie van de gemeente Al langere tijd goed overleg, samenwerking in brede 
school 
 

A2 De gemeente verstrekt 
subsidie 

- al geruime tijd samenwerking 
- groepvorming in de wijk: we willen investeren in de 
sociale cohesie 
 

B1 Het debat in het 
onderwijscafé over 
vriendschapsscholen 

- de populaties moeten verschillen 
- de subsidie geeft een stimulans 
 
 

B2 Benaderd door de andere 
school 

De subsidie is een stimulans 
 
 

C1  Men kende elkaar op directieniveau 
 

C2 Het contact ontstond met 
iemand in eigen kring 

- initiatief van de ander ontbreekt 
- concrete plannen ontbreken 
 

D Subsidie van de gemeente - we werkten samen met sportieve basisscholen 
- de eisen voor de subsidie is reden geweest om te 
stoppen. Weerstand hier tegen komt door eerdere 
ervaringen met subsidies 
 

E  Initiatief van 
stichtingsdirecteuren 

- we kunnen niet op een andere manier integreren 
- er moet structuur worden aangebracht, het moet 
schoolbreed worden gedragen  
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Tabel 10: Omstandigheden voor de scholen inAmsterdam 

 

School  Directe aanleiding Voor of tijdens de vriendschap 

Ww A1  - de korte afstand is fijn 
- er moet een verschil zijn in populatie 
- er moet voor beide scholen een geschikt moment 
zijn 
 

Ww A2 WIMW heeft ons 
benaderd 
 

- er moeten verschillende populaties zijn 

Ww B1 wij werden benaderd 
door WIMW 
 

 

Ww B2 - Wij zaten in de 
pilotfase omdat het 
toenmalig adjunct 
mede heeft ontwikkeld 
 

- het is fijn als zo’n project wordt aangeboden 
- we zijn steeds witter geworden en kunnen dit 
moeilijk veranderen 
- er moet een veilig schoolklimaat zijn 

Ss A1 Benaderd door het 
stadsdeel 

- andere manier van mengen is lastig 
- er was al samenwerking tussen de scholen 
- een kant en klaar project is een goede manier om 
een al bestaande vriendschap van de grond te krijgen 
- wilt pas aan een project beginnen bij een stabiel 
team (voor volgend jaar) 
- maatschappelijk bewust 
 

Ss A2 dit is aangeboden door 
een ambtenaar van 
het stadsdeel 
aanwezig bij het 
directeurenoverleg 

- volgend jaar doet men weer mee als er subsidie is, 
het project moet zich aanbieden 
- een korte reistijd maakt het project aantrekkelijker 
- het Internet deel wordt als aantrekkelijk beschouwd 
- heeft een aparte positie, nieuwe school in een 
afgeschermd gebied, gaat in nieuwbouw 
- een bewerkelijke leerling zou een belemmering 
kunnen zijn 
- maatschappelijk bewust, wilt meewerken aan het 
probleem, gezonde menging creëren 
 

Ss B  het werd aangeboden, 
voor volgend jaar is 
ook het aangeboden 
krijgen belangrijk 
 

- organisatie wordt uit handen genomen, het kost 
weinig tijd 
- muziek en internet maken het aantrekkelijk 
- de populaties moeten verschillen 
- er bestaan vooroordelen bij de leerlingen 
- de kinderen vinden het leuk 
 

Ss C  problematiek in A’dam 
noord werd 
gesignaleerd, via de 
BALI-groep werd daar 
iets aan gedaan 
 

- scholen moeten verschillen qua populatie en dichtbij 
elkaar zitten, de kinderen moeten elkaar ook buiten 
schooltijd tegenkomen.  
- de prioriteit ligt nu bij deze buurt 
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Bijlage 3: algemene informatie Welkom in mijn Wijk en Samenscholers 

Welkom in mijn Wijk 

 

Welkom in mijn Wijk is een uitwisselingsprogramma dat kinderen de kans biedt hun blik 

te verruimen tot buiten eigen wijk, etnische en sociale groep. Tijdens het 

uitwisselingsprogramma met leeftijdsgenoten van een school uit een ander deel van de 

stad, leren kinderen meer over elkaar en elkaars wijken.  

 

Het programma heeft als basis sociaalpsychologische inzichten over coöperatief leren. In 

de opdrachten in Welkom in mijn Wijk hebben alle leerlingen een gedeelte van de 'puzzel' 

in handen. Daarom is het puzzelstukje een centraal element in het logo van het 

programma. 

 

Het project heeft twee hoofddoelen, die beide bijdragen aan sociale cohesie in de stad:  

• het vergroten van multiculturele competentie (kinderen doen ervaringen op in het 

omgaan met elkaar) 

• het versterken van binding met en kennis van de stad (kinderen leren de stad 

kennen) 

 

In 2005/2006 is de eerste groep scholen met dit project gestart. In 2006/2007 hebben 

acht scholen deelgenomen, steeds groepen 8 van Amsterdamse basisscholen.  In 

2007/2008 is het programma aangepast voor verschillende leeftijden: alle groepen uit de 

bovenbouw van basisscholen kunnen deelnemen. Verder kunnen scholen kiezen of ze 

deelnemen aan het basisprogramma of uit de volledige versie. 

 

De basisversie bestaat uit een uitwisseling tijdens twee projectweken, waarvan het 

thema ‘de wijk’ is. In de eerste week oriënteren leerlingen zich op hun eigen leefwereld, 

de eigen wijk en de plaats daarvan in de stad. In de tweede week ontvangen ze de 

leerlingen van de andere school, zijn gastheer in de eigen wijk en als gast op bezoek bij 

de andere school. Voor de opdrachten (in de klas, via internet en op straat) is onderlinge 

goede samenwerking tussen leerlingen van verschillende klassen nodig. 

 

De volledige versie bestaat uit het basisprogramma plus enkele elementen om de 

contacten nog duurzamer te maken. Leerkrachten krijgen deskundigheidsbevordering 

over het begeleiden van divers samengestelde en groepen en het inbouwen van 

contactmomenten in het reguliere schoolcurriculum. Verder vindt en een tweede 

uitwisseling met dezelfde partnerklassen, ongeveer een jaar na de eerste uitwisseling. 
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Deze tweede uitwisseling is gebaseerd op dezelfde principes als de eerste en gaat dieper 

in op het thema ‘omgaan met verschillen.’ 

 

De methodiekontwikkeling vindt plaats onder auspiciën van het bestuur van de Stichting 

WIMW. Evaluatie van de methodiek wordt in 2008/2009 gedaan door het SCO-

Kohnstamm instituut. Vanaf januari 2010 is de methode te gebruiken voor derden. 

 

(Bron: S. Polak: Welkom in mijn Wijk, persoonlijke communicatie, 14 juni 2008) 
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Samenscholers 

 

 

De stichting Samenscholers is opgericht met het doel: ‘het bedenken, uitvoeren en 

mogelijk maken van culturele initiatieven die de sociale cohesie bevorderen’ . 

Het project Samenscholen heeft als concreet doel ontmoetingen mogelijk te maken, 

tussen scholen met een sociaaleconomisch verschillende samenstelling in Amsterdam.  

 

Bijvoorbeeld door een muziekvoorstelling die door de bovenbouwgroepen van twee 

scholen gezamenlijk wordt voorbereid en uitgevoerd. 

Dit gebeurt met clusters van 2 a 3 scholen die bij elkaar in de buurt staan en sterk van 

populatie verschillen. 

Na het project wordt blijvend contact tussen de kinderen gestimuleerd door middel van 

een website en nieuwe culturele ontmoetingen. 

 

Het muziekproject is een pilotproject. Inmiddels worden meerdere projecten ontwikkeld 

op het gebied van culturele diversiteit. De stichting gaat zich presenteren als 

productiehuis, en meer projecten gaan doen dan het vriendschapsproject dat nu loopt.  

 

(Bron, C.M. Bergtop: inhoudelijke coördinatie Samenscholers, persoonlijke communicatie, 

16 juni 2008) 


