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Voorwoord 

 

Tijdens dit afstudeeronderzoek heb ik twee van mijn interessegebieden kunnen combineren: 

het onderwijs en de multiculturele samenleving. Ik heb me verdiept in de factoren die voor 

ouders meespelen bij de keuze voor een zwarte of witte school. Dat het onderwerp gevoelig 

ligt, blijkt wel uit de verontwaardigde reacties die de begrippen ‘zwarte en witte scholen’ 

soms opriepen. ‘Waarom “zwart”???’ schreef een Surinaamse man op de vragenlijst die hij 

me terugstuurde. Een vrouw schreef: ‘Dit vind ik heel suggestief, dat kan echt niet’. Wel 

weten alle ouders wat met de termen wordt bedoeld en dat is de reden waarom ik in deze 

scriptie de begrippen ‘zwarte en witte scholen’ en ‘autochtonen en allochtonen’ gebruik. Ik 

ben me bewust van de soms negatieve gevoelens die deze woorden kunnen oproepen, maar ik 

zie vooralsnog geen goede alternatieven. 

 

Graag wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan deze afstudeerscriptie. 

Allereerst ben ik de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente 

Rotterdam in het algemeen, en beleidsmedewerkers Trudi Hofstede en Petra Zwang in het 

bijzonder, erg dankbaar dat ik de kans heb gehad om me in dit onderwerp te verdiepen. Ik wil 

Trudi en Petra dan ook hartelijk danken voor de tijd, ondersteuning en het vertrouwen dat ik 

van hen heb gekregen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Jochem Thijs van de 

Universiteit Utrecht voor zijn zinvolle feedback en enthousiasme voor dit onderzoek. Ook ben 

ik de vele Rotterdamse ouders dankbaar die de moeite hebben genomen om mijn vragenlijsten 

in te vullen en terug te sturen.  

 

Deborah Jongejan 

Juli 2008  
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Samenvatting 

 

Sinds de komst van verschillende groepen migranten in ons land is de samenstelling van 

basisscholen veranderd. Er zijn scholen ontstaan waar relatief weinig allochtone kinderen op 

zitten, zogenoemde witte scholen, en scholen waar juist veel allochtonen naartoe gaan, 

zogenoemde zwarte scholen. Deze segregatie in het onderwijs heeft onder meer gevolgen 

voor de sociale omgang tussen allochtonen en autochtonen en voor de prestaties van 

leerlingen. De schoolkeuze van ouders speelt een cruciale rol bij de instandhouding van dit 

probleem. Zolang autochtone ouders voor witte scholen kiezen en allochtone ouders voor 

zwarte scholen, blijven gesegregeerde scholen immers bestaan. Dit onderzoek is daarom 

gericht op de factoren die meespelen voor ouders bij de keuze voor een zwarte of witte 

school.  

 

Onderzocht is welke rol (1) de eigenschappen van scholen, (2) een actieve afweging van 

ouders en (3) het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen, spelen bij de keuze 

voor een basisschool. Op basis van statistische analyses van 186 vragenlijsten, die zijn 

ingevuld door Rotterdamse ouders met kinderen van 2 tot en met 4 jaar, kan geconcludeerd 

worden dat allochtone en autochtone ouders verschillen in de schoolkeuze, welke 

eigenschappen van scholen ze belangrijk vinden en het beeld dat ze hebben van witte scholen. 

Zo hebben autochtonen een voorkeur voor witte scholen en vinden zij het belangrijk dat de 

school dichtbij is en overeenstemt met thuis. Ook hebben zij een positiever beeld van witte 

scholen dan allochtone ouders. Allochtonen vinden het niveau van de school, het aanbod van 

de school en aandacht voor (taal)achterstand belangrijker dan autochtonen. Omdat met name 

de keuze van autochtone ouders segregatie in het onderwijs in stand houdt, en omdat het 

aantal allochtone ouders in dit onderzoek beperkt is, is ervoor gekozen de groep autochtone 

ouders nader te onderzoeken. Uit verdere analyses, waarbij steeds is gecontroleerd voor 

opleidingsniveau, is gebleken dat autochtone ouders die overeenstemming tussen school en 

thuis belangrijk vinden eerder lijken te kiezen voor witte scholen. Ouders die waarde hechten 

aan het aanbod en de voorzieningen van de school lijken eerder te kiezen voor zwarte scholen. 

Ook speelt een actieve afweging een rol: hoe actiever ouders afwegen, hoe minder allochtone 

leerlingen er op de school van hun voorkeur zitten. Een opvallende uitkomst is dat het beeld 

dat ouders hebben van zwarte en witte scholen nauwelijks invloed heeft op de voorgenomen 

schoolkeuze. Ook lijkt het niveau van de school voor autochtone ouders geen grote rol te 

spelen.  



 4 

Leeswijzer  

 

In hoofdstuk 1 wordt het probleem onderwijssegregatie uitgelegd en de aanleiding van dit 

onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt het onderwerp in hoofdstuk 2 belicht vanuit de 

theorie. Daarbij worden de vraagstelling en hypothesen van dit onderzoek besproken. In 

hoofdstuk 3 is uiteengezet welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Daarna komen in 

hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de conclusie van het 

onderzoek besproken, evenals de theoretische reflectie, de praktische implicaties van het 

onderzoek, de methodologische discussie en suggesties voor vervolgonderzoek.  



 5 

Inhoudsopgave  

 

Hoofdstuk 1: Zwarte en witte scholen      p. 7 

1.1. Segregatie in het onderwijs       p. 7 

1.2. Gevolgen van zwarte en witte scholen      p. 8 

1.3. Mogelijke oplossingen        p. 9 

1.4. Aanleiding van het onderzoek       p. 11 

 

Hoofdstuk 2: Theoretische benadering van segregatie in het onderwijs p. 13 

2.1. Rationele afwegingen        p. 13 

2.2. Beperkte rationaliteit        p. 15 

2.3. Keuzemotieven van ouders        p. 17 

2.4. Vraagstelling empirisch onderzoek      p. 19 

 

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethode       p. 22 

3.1. Procedure          p. 22 

3.2. De onderzoeksgroep        p. 22 

3.3. Meetinstrumenten        p. 23 

3.4. Variabelen         p. 26 

3.5. Analysemethoden        p. 27 

 

Hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten      p. 28 

4.1. Verschillen tussen autochtone en allochtone ouders    p. 28 

4.2. Correlaties bij autochtone ouders      p. 30 

4.3. Invloeden op de voorgenomen schoolkeuze     p. 33 

4.4. Invloeden op het beeld van zwarte en witte scholen    p. 35 

 

Hoofdstuk 5: Conclusie: een beter begrip van de schoolkeuze   p. 39 

5.1. De rol van de eigenschappen van scholen, de afweging en het beeld van  

zwarte en witte scholen bij de schoolkeuze van ouders    p. 39 

5.2. Discussie          p. 41 

5.3. Methodologische discussie       p. 44 

5.4. Suggesties voor vervolgonderzoek      p. 45 

 



 6 

Literatuur          p. 47 

 

Bijlage: de vragenlijst         p. 51



 7 

Hoofdstuk 1: Zwarte en witte scholen 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op segregatie in het Nederlandse onderwijs en daarbij 

wordt de aanleiding van dit onderzoek toegelicht.  

 

1.1. Segregatie in het onderwijs 

 

Sinds de komst van verschillende groepen migranten in ons land is de samenstelling van de 

basisscholen aanzienlijk veranderd (Karsten e.a., 2002). Er zijn scholen ontstaan waar relatief 

weinig allochtone kinderen op zitten, zogenoemde witte scholen, en scholen waar juist veel 

allochtonen naartoe gaan, zogenoemde zwarte scholen. Al in 1971 is er in Het Parool een 

artikel verschenen over dit verschijnsel (Karsten e.a., 2002). Het stuk ging over ‘apartheid’ op 

scholen in Amsterdam Bijlmermeer door een toename van vooral Surinaamse kinderen. 

Aanvankelijk leek het een lokaal verschijnsel, maar in de tweede helft van de jaren tachtig 

kwam het onderwerp uitgebreider en langduriger in de belangstelling (Dors e.a., 1991, zoals 

weergegeven door Karsten e.a., 2002). Steeds meer grote steden kregen te maken met scholen 

die in snel tempo ‘zwart’ werden. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds zwarte en 

witte scholen te onderscheiden.  

 

Wat is precies een zwarte school? 

 

Voor het begrip zwarte school worden verschillende definities gebruikt. Volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (2007) is een school ‘zwart’ als er meer dan 50 procent niet-

westerse allochtonen op zitten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

noemde een school tot voor kort zwart als er meer dan 70 procent 1.9-leerlingen op zitten. 

Met 1.9-leerlingen worden kinderen bedoeld van allochtone ouders met een lage opleiding.
1
 

Naast de algemene definitie gebruikt de gemeente Rotterdam een relatieve definitie. Daarbij 

wordt gekeken in hoeverre de schoolpopulatie zich verhoudt tot de bevolking van de buurt. 

Een school is volgens die definitie ‘te zwart ten opzichte van de buurt’ als de school met meer 

dan 20 procent doelgroepkinderen afwijkt van de buurtpopulatie (Gemeente Rotterdam, 

2006b; Van der Kraan, 2007). Doelgroepkinderen zijn kinderen die zelf of van wie de ouders 

                                                 
1 Deze definitie valt onder de oude gewichtenregeling (Van der Kraan, 2007). In de nieuwe gewichtenregeling speelt 

etniciteit geen rol meer, maar wordt alleen naar het onderwijsniveau van ouders gekeken. In beleidsstukken staat vaak nog de 

oude gewichtenregeling.  
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zijn geboren in een ‘arm’ land volgens de BiZa/VNG-definitie (Van der Kraan, 2007)
2
. 

Doordat in Rotterdam relatief veel allochtonen wonen, zou het kunnen dat een school volgens 

de algemene definitie zwart is, terwijl de populatie wel overeenkomt met de bevolking in de 

buurt.   

 

1.2. Gevolgen van zwarte en witte scholen 

 

De vorming van zwarte en witte scholen heeft vanzelfsprekend sociale gevolgen. Een grotere 

sociale afstand tussen bevolkingsgroepen gaat gepaard met een lagere waardering van elkaar 

en negatieve stereotyperingen over en weer (Gijsberts & Dagevos, 2005). De kans bestaat dat 

allochtone kinderen die op een zwarte school zitten nauwelijks met autochtone kinderen in 

contact komen. Dat kan bijvoorbeeld een nadelige invloed hebben op de wederzijdse 

beeldvorming en de opvattingen over het maatschappelijk klimaat in Nederland (Gijsberts & 

Dagevos, 2005). 

 

Verschillende sociaal-wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat gemengde scholen een 

positieve invloed hebben op de integratie van verschillende etnische groepen (Joyner & Kao, 

2000). Zo hebben leerlingen die naar gemengde scholen gaan positievere gevoelens over 

andere etnische groepen dan leerlingen die naar gesegregeerde scholen gaan (Joyner & Kao, 

2000). Ook hebben leerlingen van gemengde scholen meer contact met andere etnische 

groepen. Verder blijkt dat kinderen op een gemengde school aanzienlijk meer kans hebben 

om bevriend te raken met iemand met een andere etnische achtergrond dan leerlingen van 

gesegregeerde scholen (Sigelman e.a., 1996). Dit gegeven heeft bovendien invloed op het 

hebben van interetnische vriendschappen als de leerlingen van gemengde scholen volwassen 

zijn.  

 

Prestaties 

 

Welke gevolgen gesegregeerde scholen hebben voor de prestaties van leerlingen is niet 

helemaal duidelijk. Verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen (Eitle & McNulty Eitle, 

2003). Volgens Mickelson en Heath (1999) hebben scholen (in het voortgezet onderwijs) 

waar voornamelijk Afro-Amerikaanse leerlingen op zitten een negatieve invloed op de 

                                                 
2 De ‘rijke’ landen zijn Nederland, de overige landen in Noordwest-Europa, Zwitserland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, 

Canada, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan (Van der Kraan, 2007). Alle andere landen gelden als arm. 
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prestaties van de zwarte leerlingen, terwijl gemengde scholen juist een positieve invloed 

zouden hebben. Volgens Brown (1999, zoals weergegeven door Michelson & Heath, 1999) 

hebben leerlingen op gemengde scholen zelfs de beste academische prestaties. Ook zou op 

gemengde scholen de kloof tussen cijfers van verschillende etnische groepen het kleinst zijn, 

zelfs na controle voor de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen. Andere 

onderzoekers hebben deze effecten echter niet gevonden (Eitle & McNulty Eitle, 2003).  

 

In Nederland zijn de taalprestaties op scholen met meer dan de helft allochtone leerlingen 

significant lager dan op scholen met een andere samenstelling (Gijsberts & Dagevos, 2005). 

Dit gegeven is voor het grootste deel terug te voeren op het feit dat kinderen op deze scholen 

nu eenmaal moeite hebben met de Nederlandse taal. Vooral Turkse kinderen kampen vanaf de 

kleutergroepen met een aanzienlijke taalachterstand, gevolgd door Marokkaanse en 

Antilliaanse kinderen. Overigens halen zij de achterstand tijdens hun schooltijd wel 

gedeeltelijk in. Volgens Gijsberts en Dagevos (2005) klopt het vaak veronderstelde verband 

tussen een zwarte school en minder onderwijskwaliteit niet: dat leerlingen op zwarte scholen 

minder presteren komt omdat ze bij aankomst op school minder vaardigheden hebben, niet 

omdat het onderwijs slecht is.  

 

1.3. Mogelijke oplossingen 

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar mogelijke oplossingen voor segregatie in het 

onderwijs, zoals door het beïnvloeden van schoolkeuzegedrag en het aantrekkelijker maken 

van zwarte scholen (Karsten e.a., 2002). Op lokaal niveau zijn al initiatieven ontwikkeld om 

de vorming van zwarte en witte scholen tegen te gaan (Peters e.a., 2007). Dit heeft echter nog 

niet tot politieke maatregelen van de landelijke overheid geleid. Volgens Karsten e.a. (2002) 

is het onderwerp daarvoor te complex en ligt het te gevoelig, onder meer omdat keuzevrijheid 

een essentiële rol speelt. Wel is door de landelijke overheid geprobeerd scholen zoveel 

mogelijk toe te rusten voor het geven van onderwijs aan multi-etnische groepen.  

 

Op dit moment financiert het ministerie van OCW pilots om onderwijssegregatie tegen te 

gaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Deventer en Nijmegen 

(Dijksma, 2008). Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met vaste aanmeldmomenten, 

zodat elk kind een gelijke kans heeft om toegelaten te worden op een school en ‘om alle 

ouders te stimuleren op tijd en bewust tot een schoolkeuze te komen’ (Dijksma, 2008, p. 2). 
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Ook wordt er gewerkt met dubbele wachtlijsten, waarmee een verhouding van 60 procent 

kansrijke leerlingen en 40 procent kansarme leerlingen wordt nagestreefd. Daarnaast worden 

in diverse steden ouderinitiatieven ondersteund en gestimuleerd. Een ouderinitiatief houdt in 

dat bijvoorbeeld autochtone ouders zich verenigen en hun kinderen samen inschrijven op een 

zwarte school (Peters e.a., 2007). Zo hebben ouders de zekerheid dat hun kind niet als enig 

blank kind in de klas zit en wordt de school meer gemengd. Het ministerie van OCW wil dat 

de aanpak in de pilots leidt tot meer gemengde scholen en meer contacten tussen allochtone 

en autochtone leerlingen (Dijksma, 2008). Op grond van de ervaringen in de proefsteden zal 

staatssecretaris Dijksma besluiten of een brede invoering van regels wenselijk is.  

 

Woonsegregatie 

 

Ondanks initiatieven om segregatie in het onderwijs tegen te gaan, is de groei van het aantal 

niet-gemengde scholen doorgegaan. Momenteel wordt in de vier grote steden ruim de helft 

van de scholen als ‘zwarte school’ aangemerkt (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). Dat 

wil zeggen dat meer dan vijftig procent van de leerlingen op die school van niet-westerse 

allochtone afkomst is. Demografische gegevens spelen hierbij wel een rol: in Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht is gemiddeld vijftig procent van de leerlingen in het 

basisonderwijs van niet-westerse allochtone afkomst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 

2006). Het aantal allochtone leerlingen is dus groot in de vier grote steden.  

 

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is een bepaalde mate van segregatie tussen 

allochtone en autochtone leerlingen bovendien onvermijdelijk, omdat er ook sprake is van 

woonsegregatie (Herweijer & Vogels, 2004). Daarmee wordt bedoeld dat allochtonen en 

autochtonen niet evenredig verspreid over de wijken wonen. Er zijn wijken waar relatief veel 

allochtonen wonen en andersom. De feitelijke scheiding tussen autochtone en allochtone 

leerlingen is echter sterker dan je zou mogen verwachten op grond van de samenstelling van 

de wijken (Tesser e.a., 1995, zoals weergegeven door Herweijer & Vogels, 2004). Binnen een 

wijk kunnen aanzienlijke verschillen bestaan tussen enerzijds scholen met een veel hoger 

aandeel allochtonen dan er gemiddeld in de wijk wonen en anderzijds scholen met relatief 

veel minder allochtonen.  
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1.4. Aanleiding van het onderzoek 

 

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat segregatie in het onderwijs sinds de 

jaren tachtig in de belangstelling staat. Het verschijnsel heeft onder meer sociale gevolgen, 

doordat bevolkingsgroepen elkaar minder waarderen bij een grotere sociale afstand. Ook zijn 

de taalprestaties op zwarte scholen significant lager dan op scholen met een andere 

samenstelling. Dit komt vooral omdat de kinderen op deze scholen vanaf het eerste schooljaar 

meer moeite hebben met de Nederlandse taal. In zeven steden wordt momenteel 

geëxperimenteerd om segregatie in het onderwijs tegen te gaan en scholen meer gemengd te 

maken.  

 

Bij het in stand houden van segregatie in het onderwijs speelt de schoolkeuze van ouders een 

cruciale rol (Karsten e.a., 2002; Herweijer & Vogels, 2004; Gemeente Rotterdam, 2007). 

Zolang autochtone ouders voor witte scholen kiezen en allochtone ouders voor zwarte 

scholen, blijven gesegregeerde scholen immers bestaan. In het kader hiervan is het zinvol om 

te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een zwarte of witte school. 

Met deze nieuwe informatie kan beleid gemaakt of aangepast worden dat bijdraagt aan meer 

gemengde scholen.  

 

Verantwoording vanuit ASW 

 

Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) profileert zich als een studierichting die tot doel 

heeft om ‘nijpende sociale kwesties met behulp van wetenschappelijke theorievorming en 

onderzoek te begrijpen’ (Universiteit Utrecht, 2007, p. 7). Dit onderzoek is erop gericht om 

meer te weten te komen over de factoren die meespelen bij de schoolkeuze van ouders, die 

segregatie in het onderwijs in stand houdt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je sociale 

verschijnselen kunt proberen te verklaren door de waarden en voorkeuren van mensen te 

achterhalen (Hechter & Kanazawa, 1997). Het onderwerp is bovendien een actueel, sociaal 

vraagstuk dat zich bij uitstek leent voor een onderzoek vanuit de interdisciplinaire aanpak die 

kenmerkend is voor ASW. De vraagstelling van dit onderzoek en de bijbehorende hypothesen 

zijn dan ook gestoeld op verschillende sociaal-wetenschappelijke onderzoeken. Het 

theoretische vertrekpunt is de rationele keuze theorie, dat ervan uitgaat dat zowel individueel 

handelen als de structurele context determinanten zijn van sociale uitkomsten. Dit sluit aan bij 

het uitgangspunt van de opleiding, namelijk de wisselwerking tussen individu en structuur.  
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Daarbij passen de onderzoeksresultaten bij het beleidsmatige karakter van de masteropleiding. 

Dit onderzoek is namelijk tot stand gekomen in samenspraak met de dienst Jeugd, Onderwijs 

en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam. Aan JOS is uitgebreid gerapporteerd 

welke resultaten dit onderzoek heeft opgeleverd. Hiervan kan de gemeente gebruik maken bij 

het streven om de scholen meer een afspiegeling te laten vormen van de buurt (Gemeente 

Rotterdam, 2006a). Naast het feit dat de onderzoeksresultaten relevant zijn voor het 

beleidsveld, draagt dit onderzoek bij aan de theorievorming over de schoolkeuze van ouders.  
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Hoofdstuk 2: Theoretische benadering van segregatie in het onderwijs 

 

De schoolkeuze van ouders speelt een cruciale rol bij segregatie in het onderwijs (Karsten 

e.a., 2002; Herweijer & Vogels, 2004; Gemeente Rotterdam, 2007). Zolang autochtone ouders 

voor witte scholen kiezen en allochtone ouders voor zwarte scholen, blijft het verschijnsel 

voortbestaan. Om onderwijssegregatie beter te begrijpen wordt in dit hoofdstuk dieper 

ingegaan op de vraag hoe ouders hun schoolkeuze bepalen. Omdat Bosetti (2004), Hatcher 

(1998) en Versloot (1990) de rationele keuze theorie met succes hebben toegepast op de 

schoolkeuze van ouders, wordt ook hier gebruik gemaakt van deze theorie.  

 

2.1. Rationele afwegingen 

 

De rationele keuze theorie probeert sociale en maatschappelijke uitkomsten van individueel 

gedrag te verklaren. De theorie gaat ervan uit dat mensen keuzes maken vanuit heldere 

voorkeuren, die gebaseerd zijn op kosten- en batenafwegingen en succeskansen van de 

verschillende mogelijkheden (Bosetti, 2004). Mensen worden gezien als rationele individuen 

die ervoor zorgen dat ze relevante informatie verkrijgen en vervolgens weten wat ze daarmee 

moeten doen om hun doelen na te streven (Parker e.a., 2003). De assumptie is dat mensen de 

verwachte uitkomsten van de verschillende mogelijkheden beredeneren en de beste optie 

kiezen (Hechter & Kanazawa, 1997). In hoeverre individuen er in slagen om hun doel te 

bereiken, hangt onder meer af van de mate waarin ze zijn toegerust met kennis, vaardigheden 

en praktische ervaring (Parker e.a., 2003). Bovendien worden keuzes altijd gemaakt binnen 

structurele sociale contexten (Bosetti, 2004; Hechter & Kanazawa, 1997).  

 

De keuze wordt beperkt door de sociale context en structuren waarin individuen zich 

bevinden (Hechter & Kanazawa, 1997). Allereerst heeft de sociale omgeving direct invloed 

op de schoolkeuze van ouders. Volgens Bosetti (2004) wordt de keuze beïnvloed door 

netwerken van sociale relaties en mogelijkheden die er zijn binnen bepaalde sociale klassen. 

Dijkstra en Miedema (2003) suggereren dat de onderwijswensen van ouders onderdeel zijn 

van een meer algemeen oriëntatie- en preferentiepatroon dat weerspiegeld wordt door het 

sociale netwerk rond het gezin. Je zou kunnen zeggen dat de sociale omgeving beperkend 

werkt voor de schoolkeuze. Ouders die deel uitmaken van een kleine geloofsgemeenschap, 

zoals reformatorische protestanten, kiezen bijvoorbeeld vaak voor een school van hun 

geloofsrichting (Dijkstra & Miedema, 2003).  
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Daarnaast heeft de sociale omgeving indirect invloed op de schoolkeuze. Het kan zijn dat de 

keuzes van anderen een beperkende invloed hebben op de individuele keuzemogelijkheden. 

Het is denkbaar dat ouders afzien van een keuze voor een bepaalde school, waar ze in 

beginsel positief tegenover staan, door de keuze van ouders met andere achtergronden voor 

diezelfde school. Om te vermijden dat hun kind in een schoolomgeving terechtkomt die in de 

ogen van de ouders ongewenst is, zien ze van hun keuze af.  

 

Ook blijkt dat ouders uit verschillende sociale contexten verschillende kosten- en 

batenafwegingen maken. Volgens Hatcher (1998) kiezen ouders uit de middenklasse 

bijvoorbeeld voor scholen met het hoogste onderwijsniveau, om ervoor te zorgen dat hun 

kinderen dezelfde (klasse)positie behouden als zij hebben. Ouders met een lage sociaal-

economische status, die zichzelf identificeren als een etnische minderheid, blijken de kwaliteit 

van het onderwijs als belangrijkste keuzemotief te hebben, terwijl blanke ouders uit de 

middenklasse de meeste nadruk leggen op de waarden van de school (Schneider e.a., 1998).  

Deze resultaten komen deels ook naar voren uit onderzoek onder Nederlandse ouders. Het 

niveau van de school en de mate van differentiatie
3
 zijn voor allochtone ouders het 

belangrijkst (Karsten e.a., 2002). Autochtonen vinden het belangrijker dat de school qua sfeer 

en denkbeelden bij hen past. In paragraaf 2.4 wordt dieper ingegaan op de keuzemotieven van 

diverse ouders.  

 

Minder actieve ouders in schoolkeuzeproces 

 

Volgens Bosetti (2004) zijn er ook ouders die niet actief hun schoolkeuze bepalen. 

Economisch minderbedeelde ouders blijken niet verschillende opties af te wegen voor ze hun 

keus bepalen. Ook Versloot (1990) gaat uit van minder afwegende ouders. Hij stelt dat ouders 

met meer opleiding en een hogere maatschappelijke positie bewuster tot een keuze voor een 

school komen: zij verzamelen meer informatie en gebruiken ook schriftelijke 

informatiebronnen. Uit het onderzoek van Karsten e.a. (2002) blijkt dat autochtone en hoog 

opgeleide ouders zich breder oriënteren dan allochtonen en laagopgeleiden: zij gaan vaker op 

schoolbezoek, bij meerdere scholen. Dit heeft gevolgen voor de tevredenheid met de 

uiteindelijk gekozen school: actief afwegende ouders zijn tevredener met de school van hun 

keuze dan ouders die niet actief scholen hebben overwogen (Bosetti, 2004). Dat sommige 

                                                 
3 Karsten e.a. (2002) bedoelen met de mate van differentiatie in hoeverre er aandacht is voor kinderen met achterstanden en 

voor niet-Nederlands sprekende kinderen. 
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ouders minder actief voor een school kiezen, zou je vanuit de rationele keuze theorie kunnen 

verklaren door te stellen dat deze minder actieve ouders minder zijn toegerust met 

capaciteiten om hun doelen na te streven (Parker e.a., 2003). Volgens Bosetti (2004) is het om 

een bewuste schoolkeuze te maken vereist dat ouders gemotiveerd zijn om deel te nemen aan 

het schoolkeuzeproces. Ze moeten zichzelf zien als ‘consumenten in de educatieve 

marktplaats’ (Bosetti, 2004, p. 401). 

 

2.2. Beperkte rationaliteit 

 

Ouders die actief hun schoolkeuze bepalen lijken dit dus te doen op grond van een rationele 

kosten- en batenafweging. Verschillende onderzoekers betogen echter dat de rationele keuze 

theorie op zichzelf niet voldoende recht doet aan de complexiteit van het keuzeproces (o.a. 

Hatcher, 1998; Parker e.a., 2003). In het zoekproces van ouders spelen ook intuïtieve 

voorkeuren en bevooroordeelde beelden van de omringende werkelijkheid een grote rol 

(Versloot, 1990). Hodkinson (1996, zoals weergegeven door Hatcher, 1998) noemt het 

keuzeproces daarom ‘pragmatisch rationeel’: de keuze is deels rationeel gebaseerd op 

informatie, maar de keuze wordt beïnvloed door gevoelens en emoties binnen een bepaalde 

context. Veel sociale onderzoeken bevestigen dat mensen vaak handelen op grond van een 

impuls, hun emoties of uit gewoonte (Hechter & Kanazawa, 1997). Neuropsychologen gaan 

er bijvoorbeeld vanuit dat keuzes sterk worden beïnvloed door emoties (Coricelli e.a., 2007). 

Mensen proberen vaak te voorkomen dat ze in de toekomst spijt krijgen van hun keuze, zelfs 

als dit betekent dat ze een keus maken die conflicteert met een beslissing die je op grond van 

een rationele afweging zou maken.
4
 Naast een rationele afweging maken gevoelens en 

emoties dus ook een belangrijk onderdeel uit van het keuzeproces. Samenvattend kan gesteld 

worden dat ouders hun kennis van een school in een bepaalde context proberen te verenigen 

met onder meer hun waarden en gevoelens (Bagley e.a., 2001). 

  

Omdat gevoelens en emoties een rol spelen bij de schoolkeuze, is het aannemelijk dat er 

ouders zijn die hun kind liever niet aanmelden op een zwarte school, vanwege bijvoorbeeld 

angst, vooroordelen of onbekendheid. Hier zijn helaas geen expliciete onderzoeksresultaten 

over bekend. Onderzoek van Karsten e.a. (2002) geeft wel aan dat sommige ouders zich 

bedreigd voelden toen de leerlingensamenstelling van de school van hun kind ‘zwarter’ werd. 

                                                 
4 Spijt is hier door Coricelli e.a. (2007) gedefinieerd als een cognitieve emotie die wordt gekenmerkt door een gevoel van 

verantwoordelijkheid voor de negatieve uitkomst van een keuze. 
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Een aantal ouders haalde om die reden hun kind van school af. Voor deze ouders was angst 

dus doorslaggevend om voor een andere school te kiezen. 

 

Subjectief beeld van de school 

 

Om een overwogen keuze te kunnen maken is informatie nodig, maar ouders hebben nooit 

voldoende objectieve informatie om alle mogelijkheden te overzien (Versloot, 1990). Dit 

concept noemt Simon (1991) ‘bounded rationality’: er zijn grenzen aan de menselijke 

bekwaamheid om zich optimaal aan te passen aan de complexe omgeving. Ouders vormen 

zich daarom een beeld van de school waarvan zij veronderstellen dat die past bij hun kind en 

in staat is hun kind te begeleiden naar een toekomst die zij voor hun kinderen wensen 

(Versloot, 1990). Om dit te duiden heeft Versloot onderstaand schema opgesteld (zie figuur 

1): 

 

Profiel van feitelijke kenmerken van voor 

keuze in aanmerking komende school 

Subjectief beeld bij ouders van deze school 

binnen het totale aanbod 

Figuur 1: Feitelijke kenmerken en subjectieve waarneming (Versloot, 1990, p. 67) 

 

Dit schema laat zien dat ouders op grond van een subjectief beeld een school kiezen. Zo zou 

het kunnen dat een school die feitelijk de beste kwaliteit heeft (links in het schema), niet de 

voorkeur geniet van ouders omdat ze er een minder positief beeld van hebben (rechts in het 

schema). Het subjectieve beeld van een school komt tot stand op basis van enerzijds de 

beschikbare informatie over de school (een rationele afweging) en anderzijds de gevoelens 

van ouders over de school (Versloot, 1990).  

 

Dat de schoolkeuze bepaald wordt op grond van een subjectief beeld, blijkt ook als we het 

onderzoek van Bagley e.a. (2001) naar waarom ouders bepaalde scholen niet kiezen, nader 

bekijken. Voor ouders blijkt een slechte reputatie van een school een belangrijke reden om de 

school af te wijzen. Waar die slechte reputatie precies uit bestaat kunnen ouders meestal 

moeilijk beschrijven, ze hebben er vage gedachten over en kunnen geen specifieke details 

geven. Zo zeiden ouders in het onderzoek van Bagley e.a. (2001): ‘Ik heb nooit goede 

verhalen gehoord over die school. Ik weet niet precies wat, maar hier en daar hoor je en lees 

je wel eens wat, weet je wel, over drugs en dat soort dingen’ (Bagley e.a., 2001, p. 319). Wat 
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ouders beschreven baseerden ze meestal niet op persoonlijke verhalen, maar op gesprekken 

met vrienden en buren. Dit onderzoek illustreert dat ouders een school kiezen of afwijzen op 

grond van het subjectieve beeld dat ze ervan hebben.    

 

Samengevat blijkt uit de literatuur dat ouders op grond van een rationele afweging en 

gevoelens en emoties een subjectief beeld vormen van scholen. Op grond van dat beeld 

maken ze de keuze voor een school. Er zijn echter ook ouders die niet actief hun schoolkeuze 

bepalen en niet verschillende opties afwegen of op bezoek gaan bij scholen. Verder blijken 

verschillende ouders verschillende afwegingen te maken. Nu het schoolkeuzeproces in kaart 

is gebracht, is het nuttig om de beweegredenen van ouders nader te bekijken.  

 

2.3. Keuzemotieven van ouders  

 

In onderzoeken naar de keuzemotieven van ouders blijkt steeds dat allochtone en autochtone 

ouders er verschillende ideeën op na houden over wat zij belangrijk vinden aan een school. Zo 

lijken allochtonen het niveau van een school belangrijker te vinden dan autochtonen (Karsten 

e.a., 2002). Het niveau van de school wordt door allochtone ouders namelijk als belangrijkste 

keuzemotief aangeduid. Autochtone ouders zoeken vooral naar scholen die overeenstemmen 

met thuis. Dit criterium is door de onderzoekers vastgesteld door ouders te laten reageren op 

stellingen als: ‘de sfeer op school spreekt ons aan’, ‘de school heeft dezelfde opvatting over 

opvoeding als wij’, ‘de school heeft dezelfde levensbeschouwing als wij’ en ‘op de school 

zitten veel kinderen uit hetzelfde milieu of met dezelfde achtergrond als wij’ (Karsten e.a., 

2002, p. 102). Dat ouders een school zoeken die bij hen past, noemt Glazerman (1998) ‘social 

matching’: de neiging van ouders om scholen te kiezen waar leerlingen op zitten die hetzelfde 

zijn als zij qua etniciteit of sociale klasse.  

 

De keuzemotieven hangen ook samen met het opleidingsniveau van ouders. De afstand, het 

niveau van de school en de mate van differentiatie zijn voor laagopgeleide ouders het 

belangrijkst en gaan naarmate de opleiding hoger wordt een minder belangrijke rol spelen 

(Karsten e.a., 2002). De overeenstemming tussen school en thuis wordt belangrijker naarmate 

de opleiding hoger is. Deze resultaten komen ook naar voren in onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (Herweijer & Vogel, 2004). Of ouders het belangrijk vinden dat de 

school dichtbij is, hangt ook samen met het opleidingsniveau. De meeste ouders hebben de 

voorkeur voor een school in de buurt van het woonadres, maar naarmate de opleiding van 
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ouders hoger is overwegen ze vaker een school die buiten de buurt ligt (Karsten e.a., 2002). 

Ouders die hun kinderen op een witte school hebben gedaan, hebben het vaakst een school die 

verder dan twee kilometer van het huis ligt (Karsten e.a., 2002). 

 

Schneider e.a. (1998) denken dat ouders uit etnische minderheidsgroepen meer nadruk leggen 

op de kwaliteit van de school, zodat hun kinderen in de toekomst meer kans hebben op 

economisch succes dan zij zelf hebben. Volgens de redenering van Schneider e.a. (1998) 

kunnen blanke ouders uit de middenklasse het zich meer veroorloven om de nadruk te leggen 

op ‘luxe criteria’ als de waarden van de school. Hoogopgeleide ouders vertrouwen er toch wel 

op dat hun kind goed zal presteren. Anderzijds hoeft het verschil niet te betekenen dat 

autochtonen of hoogopgeleiden de onderwijskwaliteit niet belangrijk vinden. Het kan zijn dat 

de leerlingensamenstelling van een school voor ouders fungeert als een maat voor kwaliteit 

(Karsten e.a., 2002). Volgens deze redenering zouden ouders dus graag zien dat er veel 

kinderen op school zitten met dezelfde achtergrond als zij, omdat ze verwachten dat op zulke 

scholen goed onderwijs wordt gegeven.  

 

Etnische samenstelling van de school 

 

Een belangrijke vraag in dit verband is of ouders de etnische samenstelling van een school 

mee laten wegen in hun keuze. Tedin en Weiher (2004) concluderen op basis van hun 

onderzoek onder Amerikaanse ouders dat etnische diversiteit een effect heeft op de 

voorkeuren van ouders, maar dat academische kwaliteit van de school de belangrijkste 

voorspeller voor de schoolkeuze is. Zij merken echter wel op dat er een verschil is tussen wat 

er naar voren komt uit opinieonderzoek en wat mensen in de praktijk doen. Blanke ouders 

zeggen dat etniciteit geen grote rol speelt, maar kiezen wel voor scholen met weinig 

leerlingen uit etnische minderheidsgroepen. Het probleem van sociaal wenselijke antwoorden 

in opinieonderzoeken hebben Schneider en Buckley (2002) weten te omzeilen door gebruik te 

maken van internet. Zij analyseerden de zoekpatronen van 1200 ouders op een website met 

informatie over alle openbare scholen in Washington D.C. en konden zo conclusies trekken 

over het feitelijke keuzegedrag. Ouders bleken met name informatie te zoeken over de 

leerlingensamenstelling van de scholen. ‘Hoewel ouders bijna altijd zeggen dat het 

academische niveau van belang is in hun keuze van de school voor hun kinderen en ze bijna 

nooit toegeven dat ze zich bezig houden met de leerlingensamenstelling van de school, laten 
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onze data zien dat etniciteit van fundamenteel belang voor ze is.’ (Schneider & Buckley, 

2002, p. 16-17).  

 

Uit het Nederlandse onderzoek van Karsten e.a. (2002) blijkt dat zwarte scholen door zowel 

allochtonen als autochtonen ‘beslist niet geschikt voor het eigen kind’ worden gevonden. Dat 

geldt iets sterker voor autochtone ouders dan voor allochtone. Ook bleek al dat autochtone 

ouders er waarde aan hechten dat de school qua sfeer en denkbeelden bij hen past, wat samen 

gaat met een voorkeur voor scholen waar veel leerlingen op zitten uit hetzelfde milieu en met 

dezelfde achtergrond als de ouders. Karsten e.a. (2002) concluderen dan ook, net als hun 

Amerikaanse collega’s, dat de etnische samenstelling van een school een belangrijke rol 

speelt bij de keuze van ouders. 

 

2.4. Vraagstelling empirisch onderzoek 

 

In het hiervoor beschreven literatuuronderzoek zijn drie elementen naar voren gekomen, 

waarop het empirische onderzoek zich richt. Allereerst gaat dit onderzoek over de 

veronderstelde eigenschappen van scholen, ofwel wat ouders belangrijk vinden aan een 

basisschool voor hun kind. Vanuit de rationele keuze theorie verwachten we hiermee de 

waarden en motieven van ouders te kunnen achterhalen. Karsten e.a. (2002) en Schneider e.a. 

(1998) hebben gevonden dat allochtone ouders of ouders uit etnische minderheidsgroepen het 

niveau van de school belangrijker vinden dan autochtonen. Ook constateerden verschillende 

onderzoekers dat de etnische samenstelling van een school meespeelt in het keuzeproces. In 

dit onderzoek wordt gekeken hoe de eigenschappen van scholen die ouders belangrijk vinden 

zich verhouden tot de schoolkeuze.  

 

Daarnaast richt dit onderzoek zich op de afweging die ouders maken. Volgens Bosetti (2004) 

en Versloot (1990) zijn er ouders die niet actief de schoolkeuze bepalen. Zij wegen niet 

verschillende opties af en verzamelen minder informatie over verschillende scholen. In deze 

scriptie wordt gekeken naar de relatie tussen een actieve afweging en de schoolkeuze. Ook zal 

worden nagegaan of de verschillende eigenschappen van scholen zwaarder meetellen in de 

keuze van actief afwegende ouders.  

 

Dit onderzoek is eveneens gericht op het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte 

scholen. Volgens de rationele keuze theorie maken mensen keuzes vanuit heldere voorkeuren, 
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die gebaseerd zijn op kosten- en batenafwegingen en succeskansen van de verschillende 

mogelijkheden (Bosetti, 2004). Versloot (1990) tekent daarbij aan dat mensen nooit alle 

gevolgen en informatie kunnen voorzien en dat ook gevoelens en emoties een rol spelen, 

waardoor ouders uiteindelijk beslissen op grond van een subjectief beeld van een school. In 

dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte 

scholen bij de schoolkeuze. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om het beeld van 

zwarte en witte scholen in het algemeen te onderzoeken, in plaats van het beeld van een 

specifieke zwarte of witte school. Het voordeel hiervan is dat we de respondenten onderling 

kunnen vergelijken.  

 

De volgende vragen en hypothesen zullen in het onderzoek aan de orde komen.  

 

Hoofdvraag: Welke rol spelen (1) de eigenschappen van scholen, (2) een actieve afweging 

van ouders en (3) het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen bij de schoolkeuze 

van ouders? 

 

Deelvragen en hypothesen: 

 

1. Verschillen autochtone en allochtone ouders in de schoolkeuze, welke eigenschappen 

van scholen ze belangrijk vinden, de afweging en het beeld dat ze hebben van zwarte 

en witte scholen?  

 

In de literatuurstudie is naar voren gekomen dat autochtone en allochtone ouders er 

verschillende ideeën op na houden over wat zij belangrijk vinden aan een school. Op grond 

daarvan zou je verwachten dat ook in dit onderzoek naar voren komt dat autochtonen meer 

waarde hechten aan een school die qua sfeer en denkbeelden bij hen past, terwijl allochtonen 

het belangrijker vinden dat de school dichtbij is en dat het niveau van de school goed is.  

Verder is duidelijk geworden dat allochtonen minder vaak op schoolbezoek gaan. De 

hypothese is daarom dat allochtone ouders minder actief scholen overwegen dan autochtone 

ouders. Daarnaast is het te verwachten dat met name autochtone ouders in dit onderzoek geen 

positief beeld hebben van zwarte scholen, zoals ook te zien is in het onderzoek van Karsten 

e.a. (2002).  
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2. Wat is de relatie tussen de eigenschappen van scholen en de schoolkeuze? 

 

Er is nog niet onderzocht in hoeverre de eigenschappen van scholen die ouders belangrijk 

vinden samenhangen met een keuze voor een zwarte of witte school. In dit onderzoek zal dit 

geëxploreerd worden.  

 

3. Wat is de relatie tussen een actieve afweging en de schoolkeuze? 

 

Hierbij zullen ook interactie-effecten onderzocht worden. De veronderstelling is dat er voor 

ouders die meer nadenken over de schoolkeuze een sterkere connectie is tussen de 

schoolkeuze en door ouders waargenomen eigenschappen van scholen.  

 

4. Wat is de relatie tussen het beeld van zwarte en witte scholen en de schoolkeuze? 

 

Omdat ouders hun schoolkeuze bepalen op grond van subjectieve beelden van de school 

(Versloot, 1990), is het waarschijnlijk dat het beeld van zwarte en witte scholen invloed heeft 

op de schoolkeuze van ouders. Ouders die niet positief denken over zwarte scholen, zullen 

waarschijnlijk eerder voor een school kiezen met een andere samenstelling.  
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethode 

 

Omdat de schoolkeuze van ouders segregatie in het onderwijs in stand houdt, richt dit 

onderzoek zich op het keuzeproces. Het hoofddoel is achterhalen welke rol de eigenschappen 

van scholen, een actieve afweging van ouders en het beeld dat ouders hebben van zwarte en 

witte scholen spelen bij de schoolkeuze van ouders.  

 

In dit hoofdstuk wordt de methode van dit onderzoek beschreven. Om de onderzoeksmethode 

zo volledig mogelijk uit te werken, worden achtereenvolgens de procedure, de 

onderzoekspopulatie, de meetinstrumenten, de variabelen en de analysemethoden besproken.  

 

3.1. Procedure 

 

Om meer te weten te komen over de schoolkeuze van ouders zijn vragenlijsten verspreid 

onder ouders in Rotterdam met kinderen van 2 tot en met 4 jaar oud. Alle ouders van kinderen 

in die leeftijd, die wonen in de Provenierswijk, het Liskwartier, Beverwaard en 

Overschie/Kleinpolder, zijn aangeschreven. De ouders hebben een vragenlijst (zie bijlage) 

met antwoordenvelop ontvangen. De contactgegevens zijn beschikbaar gesteld door de dienst 

Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam. Nadrukkelijk is 

afgesproken om discreet met deze vertrouwelijke gegevens om te gaan en de privacy van de 

respondenten te waarborgen. Om de non-respons zo laag mogelijk te houden, is geprobeerd de 

vragenlijsten niet te lang te maken en zijn de antwoordmogelijkheden zo geformuleerd dat ze 

ook echt het antwoord omvatten dat de respondenten graag willen geven (Weiss, 1998).  

 

3.2. De onderzoeksgroep 

 

De populatie waarover dit onderzoek uitspraak wil doen, bestaat uit ouders die een 

basisschool voor hun kinderen moeten kiezen. De respons was boven verwachting. In totaal 

stuurden 186 ouders de vragenlijst terug, dat is 20,6 procent van de 904 aangeschreven 

ouders.  
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Respondenten 

 

Veruit de meeste respondenten zijn vrouw, namelijk 78,5 procent. Dit is echter geen 

beperking van het onderzoek, omdat ouders over het algemeen samen de schoolkeuze 

bepalen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt bovendien dat vaders 

en moeders grotendeels dezelfde opvoedingsideeën hebben (Herweijer & Vogels, 2004). De 

leeftijd van de ouders loopt uiteen van 21 jaar tot 48 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 

ouders is 35 à 36 jaar (geboortejaar 1972). Van de ouders is 21 procent laag opgeleid, 29,6 

procent is middelbaar opgeleid en 48,9 procent is hoog opgeleid
5
. De meeste ouders zijn 

Nederlands, namelijk 64,5 procent. 35,5 procent van de respondenten heeft een andere 

culturele of etnische achtergrond. Onder de allochtonen zijn Turkse en Surinaamse ouders de 

grootste groepen. De kinderen van de respondenten zijn gemiddeld 2,7 jaar oud. De meeste 

ouders in dit onderzoek hebben een kind van 3 jaar. Ongeveer de helft van de kinderen is een 

jongen. 

 

3.3. Meetinstrumenten 

 

De kernbegrippen uit de vraagstelling van dit onderzoek zijn als volgt geoperationaliseerd. 

 

Achtergrondkenmerken: De gevraagde kenmerken van de respondenten zijn: het geslacht 

en de geboortedatum van de respondent, het hoogst genoten opleidingsniveau, de etniciteit en 

de leeftijd en het geslacht van het kind waarvoor een school gekozen moet worden. Het 

opleidingsniveau bestaat uit de volgende categorieën: basisonderwijs, lager beroepsonderwijs 

(LBO), middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO), hoger algemeen voortgezet 

onderwijs (HAVO), voortgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO), middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs 

(Universiteit). De etniciteit is gemeten door te vragen naar de etnische of culturele 

achtergrond van de respondent, waarbij gekozen kan worden uit: Nederlands, Turks, 

Marokkaans, Surinaams, Antilliaans, Chinees en de categorie ‘anders, namelijk…’ (ontleend 

aan Gijsberts & Dagevos, 2005, p.64). Uit voorafgaande analyses blijkt dat het geslacht en 

                                                 
5 Het basisonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) en lager beroepsonderwijs (LBO) als hoogst 

genoten opleidingsniveau wordt als laag opgeleid beschouwd. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO), voortgezet 

wetenschappelijk onderwijs (VWO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) wordt gezien als middelbaar opleidingsniveau 

en hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) als hoog opleidingsniveau. Dit is ontleend aan de 

definities van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2008. 
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leeftijd van de ouders en van de kinderen geen rol spelen. In de verdere analyses zijn deze 

kenmerken dan ook niet meegenomen.  

 

Eigenschappen van scholen die ouders belangrijk vinden:
6
 Om de factoren die een rol 

spelen bij de schoolkeuze te achterhalen, hebben ouders aangegeven hoe belangrijk ze 22 

eigenschappen van scholen vinden op een zevenpuntschaal van 1 ‘helemaal niet belangrijk’ 

tot 7 ‘heel erg belangrijk’. Deze eigenschappen zijn geselecteerd uit de keuzemotieven die 

Karsten e.a. (2002, p.113) hebben toegepast in hun onderzoek. Er zijn twee items aan deze 

eigenschappen toegevoegd, namelijk: ‘Of uw kind de kans krijgt om met kinderen van een 

andere etnische of culturele achtergrond om te gaan’ en ‘Of er veel autochtone Nederlandse 

kinderen op de school zitten’.  

 

Bij de interpretatie en reductie van de eigenschappen van scholen laten we ons leiden door de 

indeling van Karsten e.a. (2002). Karsten e.a. (2002) hebben de eigenschappen gegroepeerd in 

vijf variabelen. In dit onderzoek is door middel van betrouwbaarheidsanalyses gekeken of 

dezelfde indeling gehanteerd kan worden. De hieruit voortgekomen variabelen worden als 

volgt toegelicht: 

Niveau van de school: Deze schaal bevat drie items over onder meer een goede score van de 

school volgens de inspectie en een goede doorstroming naar havo en vwo. De 

betrouwbaarheidsanalyse van deze schaal laat een bescheiden alpha zien van .68.  

Overeenstemming tussen school en thuis: Deze schaal bevat vijf items over de 

overeenstemming tussen de school en thuis. Aan deze schaal van Karsten e.a. (2002) is het 

item ‘Of er veel autochtone kinderen op school zitten’ toegevoegd. Dit levert een redelijke 

alphawaarde van .74 op. In het onderzoek van Karsten e.a. (2002) had deze schaal een waarde 

van .61. 

School dichtbij: Deze schaal bevat twee items, waaronder ‘Of de school dichtbij is’. Doordat 

de alpha met drie items niet hoog is met .49, is ervoor gekozen om het item ‘veilige weg naar 

school’ weg te laten. Dit verhoogt de betrouwbaarheid, de alpha is nu .63.  

Aandacht voor (taal)achterstand: Deze schaal, die bestaat uit twee items, gaat over aandacht 

voor onder meer kinderen met een leerachterstand. Vanwege de lage alpha van .52 is ervoor 

                                                 
6 In dit onderzoek brengen we de eigenschappen van scholen die ouders belangrijk vinden in verband met de schoolkeuze. 

We nemen aan dat de eigenschappen die ouders belangrijk vinden een rol spelen bij de keuze voor een zwarte of witte school. 

We trekken geen conclusies over de feitelijke eigenschappen van scholen, maar over de eigenschappen zoals die worden 

waargenomen door ouders.  
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gekozen om ‘aandacht voor sneller lerende of hoogbegaafde kinderen’ weg te laten. Nu is de 

alpha enigszins verbeterd: .59. 

Aanbod en voorzieningen: Deze schaal bestaat uit zes items over het aanbod en de 

voorzieningen van de school, zoals naschoolse opvang. De bescheiden alpha van deze schaal 

is .64. 

 

Afweging
7
: Om een actieve afweging bij het kiezen van een school te bepalen, is een 

instrument geconstrueerd dat bestaat uit vijf items. Op een vijfpuntschaal van 1 ‘nee, zeker 

niet’ tot 5 ‘ja, zeker’ hebben ouders aangegeven in hoeverre stellingen op hen van toepassing 

zijn, zoals ‘Ik ben twee of meer scholen aan het overwegen of ik heb dat al gedaan’ en ‘Ik heb 

op internet informatie gezocht over twee of meer scholen’. Om de onderliggende structuur te 

achterhalen van de afweging van ouders, is een principale componentenanalyse op de schaal 

toegepast. Deze factoranalyse geeft één component aan die 73 procent van de variantie 

verklaart. Dat één component geschikt is om een groot deel van de variantie te verklaren blijkt 

ook uit de grafiek, waarin het knikpunt duidelijk zichtbaar bij het tweede component ligt. De 

schaal voor afweging is erg betrouwbaar met een alphawaarde van .9. 

 

Beeld ouders ten opzichte van zwarte en witte scholen: In de vragenlijst zijn de begrippen 

als volgt omschreven: ‘Een zwarte school is een school waar voor het grootste deel allochtone 

kinderen op zitten. Een witte school is een school waar voor het grootste deel autochtone 

(Nederlandse) kinderen op zitten.’ Wat ouders van zwarte en witte scholen vinden hebben ze 

aangegeven op een zelfgeconstrueerde schaal met negen items zoals ‘Een zwarte school is 

vaak onveilig’ en ‘Op een zwarte school worden kinderen voorbereid op het echte leven in de 

stad’. De zevenpuntschaal loopt van 1 ‘helemaal niet mee eens’ tot 7 ‘helemaal mee eens’. Op 

de items over zwarte en witte scholen is eveneens een principale componentenanalyse 

toegepast. Deze analyse laat twee componenten zien, die samen 55,2 procent van de variantie 

verklaren. De twee componenten laten een verdeling zien tussen enerzijds items die positief 

zijn over zwarte scholen en anderzijds items die positief zijn over witte scholen. De 

betrouwbaarheidsanalyse van de variabele ‘positief over witte scholen’, die bestaat uit vijf 

items, geeft een redelijke alpha van .84. Voor ‘positief over zwarte scholen’ met vier items 

geldt een minder goede alpha van .56. 

                                                 
7 In navolging van Bosetti (2004) en Goldring en Hausman (1999) worden actief afwegende ouders gedefinieerd als ouders 

die zoeken naar informatie om alternatieven af te wegen.  
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Schoolkeuze voor een zwarte of witte school: In de vragenlijst hebben ouders op twee 

manieren aan kunnen geven welke school ze op dit moment zouden kiezen. Allereerst konden 

ouders kiezen uit een rij met scholen die in hun wijk staan. Op een zevenpuntschaal konden ze 

aangeven hoe waarschijnlijk het is dat ze voor die school kiezen. Vervolgens werd ouders de 

open vraag gesteld welke school ze het liefste zouden kiezen. Dat mocht ook een school 

buiten de wijk zijn. Uit beide vragen zijn twee nieuwe variabelen gemaakt. ‘Waarschijnlijke 

keuze voor een zwarte school’ geeft de waarschijnlijkheid van een keuze voor een zwarte 

school weer
8
. ‘Percentage allochtonen op de school van voorkeur’ meet de ‘zwartheid’ van de 

waarschijnlijk gekozen school
9
. Dat beide variabelen iets soortgelijks meten, blijkt wel uit de 

hoge correlatie, Pearson: .70. De variabelen zijn beide indicatoren van een keuze voor een 

zwarte school.  

 

3.4. Variabelen 

 

Uit bovenstaande vloeien de volgende relevante variabelen voort: 

Achtergrondkenmerken 1. opleidingsniveau 

2. etniciteit 

Onafhankelijke variabelen 1. eigenschappen school: niveau van de school 

2. eigenschappen school: overeenstemming tussen school en 

thuis 

3. eigenschappen school: school dichtbij 

4. eigenschappen school: aandacht voor (taal)achterstand 

5. eigenschappen school: aanbod en voorzieningen 

6. afweging 

7. positief beeld van witte scholen 

8. positief beeld van zwarte scholen 

Afhankelijke variabelen 1. waarschijnlijke keuze voor een zwarte school 

2. percentage allochtonen op de school van voorkeur 

 

 

 

 

                                                 
8 Als definitie van een zwarte school is gebruik gemaakt van de Rotterdamse relatieve definitie (Gemeente Rotterdam, 

2006b). 
9 De percentages niet-westerse allochtonen zijn verkregen via oic.cfi.nl (2008), de website van Centrale Financiën 

Instellingen, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
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3.5. Analysemethoden 

 

In voorafgaande analyses is gekeken naar de invloed van alle gemeten achtergrondkenmerken 

op de onafhankelijke variabelen. Alleen opleidingsniveau en etniciteit bleken relevant, de 

overige kenmerken zijn daarom buiten de analyses gelaten.  

 

Door middel van tweeweg variantie-analyses (ANOVA) is nagegaan of autochtone en 

allochtone ouders verschillende schoolkeuzes maken. Hierin is opleidingsniveau meegenomen 

als covariaat. Vervolgens is met behulp van multivariate variantie-analyses (MANOVA) 

onderzocht of autochtone en allochtone ouders verschillende eigenschappen van scholen 

belangrijk vinden en of zij verschillend denken over zwarte en witte scholen. Met een 

tweeweg variantie-analyse (ANOVA) is gekeken of beide groepen verschillen op afweging. 

Opleidingsniveau is opnieuw meegenomen als covariaat. Daarna is een correlatietabel 

geconstrueerd, die gebaseerd is op Pearsons Correlation.  

 

De volgende stap is de uitvoering geweest van hiërarchische multipele regressie-analyses met 

als afhankelijke variabelen ‘percentage allochtonen op de school van voorkeur’ en 

‘waarschijnlijke keuze voor een zwarte school’. Hierin zijn ook interactievariabelen 

meegenomen en is gecontroleerd voor opleidingsniveau. Tot slot zijn er extra hiërarchische 

multipele regressie-analyses uitgevoerd met als afhankelijke variabelen ‘positief beeld van 

zwarte scholen’ en ‘positief beeld van witte scholen’.  
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek besproken. Er wordt allereerst 

ingegaan op de verschillen tussen autochtone en allochtone ouders. Vervolgens wordt 

gekeken naar de correlaties tussen de eigenschappen van scholen die autochtone ouders 

belangrijk vinden, de afweging van ouders, het beeld van zwarte en witte scholen en de 

voorgenomen schoolkeuze. Ook worden de voorspellers van de keuze van autochtone ouders 

voor een zwarte of witte school behandeld. Tot slot gaan we dieper in op het beeld dat 

autochtone ouders hebben van zwarte en witte scholen.  

 

4.1. Verschillen tussen autochtone en allochtone ouders 

 

Om na te gaan of autochtone ouders en allochtone ouders verschillende schoolkeuzes maken 

is een tweeweg variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd met het percentage niet-westerse 

allochtone leerlingen op de school van voorkeur als afhankelijke variabele en de dichotome 

variabele etniciteit (1= Nederlands, 2= niet-Nederlands) als onafhankelijke variabele. 

Opleidingsniveau is meegenomen als covariaat, omdat allochtonen en autochtonen significant 

van elkaar verschillen qua opleidingsniveau, F(1,183) = 42,47, p<.001.  

 

Wat de schoolkeuze betreft maakt etniciteit een significant verschil, F(1,166) = 14,70, p<001. 

Autochtone ouders hebben een voorkeur voor scholen met minder allochtone leerlingen, 

ofwel ‘wittere’ scholen (zie tabel 1, p. 29). Uit dezelfde tweeweg variantie-analyse (ANOVA) 

met de waarschijnlijke keuze voor een zwarte school als afhankelijke variabele
10

 blijkt 

eveneens een significant verschil tussen autochtone en allochtone ouders, F (1,126) = 11,18, 

p<.01. Voor autochtone ouders is een keuze voor een zwarte school een stuk 

onwaarschijnlijker dan voor allochtone ouders.   

 

 

 

 

                                                 
10 Er zijn twee aparte analyses uitgevoerd voor de afhankelijke variabelen ‘percentage allochtonen op de school van 

voorkeur’ en ‘waarschijnlijke keuze voor een zwarte school’, omdat beide variabelen verschillende aantallen waarnemingen 

kennen, resp. n = 170 en n = 129. Beide variabelen meten ongeveer hetzelfde, zoals is aangetoond in hoofdstuk 3.  
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Tabel 1: Beschrijvende statistieken van het percentage allochtonen op de school van 

voorkeur, de waarschijnlijke keuze voor een zwarte school, de eigenschappen van 

scholen, het beeld van zwarte en witte scholen en de afweging 

Noot: Voor totaal n= 186; voor autochtonen n= 120 en voor allochtonen n= 66. ¹ Uitgedrukt in procenten; ² 

Scores op een schaal van 1 (heel onwaarschijnlijk/helemaal niet belangrijk/helemaal niet mee eens) tot 7 

(heel waarschijnlijk/heel erg belangrijk/helemaal mee eens); ³ Scores op een schaal van 1 (nee, zeker niet) 

tot 5 (ja, zeker). Waarden met verschillende superscript-letters verschillen significant. 

 

Autochtone en allochtone ouders blijken ook verschillende eigenschappen van scholen 

belangrijk te vinden. Een multivariate variantie-analyse (MANOVA) op de vijf 

eigenschappen van scholen als afhankelijke variabelen, met etniciteit als onafhankelijke 

variabele en opleidingsniveau als covariaat, laat over het geheel significante verschillen 

Alle ouders Autochtone ouders  Allochtone ouders 

M SD M SD M SD 

 

      

Percentage allochtonen 

op de school van 

voorkeur¹ 

39.7 24.5 32.8ª 20.7 54.46ⁿ 25.5 

Waarschijnlijke keuze 

voor een zwarte 

school² 

2.16 1.6 1.81ª 1.4 3.32ⁿ 1.7 

Niveau van de school² 5.47 1.0 5.22ª .9 5.93ⁿ 1.0 

 

Overeenstemming 

school en thuis² 

4.63 1.0 4.79ª .9 4.34ⁿ 1.1 

School dichtbij² 4.69 1.2 4.79ª 1.1 4.51ⁿ 1.4 

 

Aandacht (taal) 

achterstand² 

5.18 1.2 4.83ª 1.1 5.84ⁿ 1.1 

Aanbod en 

voorzieningen² 

4.59 .8 4.43ª .7 4.89ⁿ .9 

Positief over zwarte 

school² 

3.62 1.0 3.70 1.0 3.50 1.1 

Positief over witte 

school² 

3.70 1.3 3.82ª 1.2 3.45ⁿ 1.47 

Afweging³ 3.39 1.4 3.66 1.4 2.89 1.2 
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tussen autochtone en allochtone ouders zien, F(5,177) = 211,99, p<.001. Als we de 

gemiddelden nader bekijken, blijkt dat allochtonen het niveau van de school, het aanbod van 

de school en aandacht voor (taal)achterstand belangrijker vinden dan autochtonen. 

Autochtone ouders vinden overeenstemming tussen school en thuis en de nabijheid van de 

school belangrijker dan allochtonen.  

 

Allochtone en autochtone ouders verschillen ook in het beeld dat ze hebben van witte scholen. 

Uit een multivariate variantie-analyse (MANOVA), met een positief beeld van respectievelijk 

zwarte en witte scholen als afhankelijke variabelen, etniciteit als onafhankelijke variabele en 

opleidingsniveau als covariaat, blijkt dat autochtone ouders positiever over witte scholen 

denken dan allochtone, F(1,172) = 6,87, p<.05. Over zwarte scholen denken ouders niet 

significant verschillend. Ook wat betreft afweging verschillen autochtone en allochtone 

ouders niet significant van elkaar, zo blijkt uit een tweeweg variantie-analyse met afweging 

als afhankelijke variabele, etniciteit als onafhankelijke variabele en opleidingsniveau als 

covariaat
11

.  

 

In deze paragraaf is gebleken dat autochtone ouders een voorkeur hebben voor een ‘wittere’ 

school en dat voor hen de keuze voor een zwarte school een stuk onwaarschijnlijker is dan 

voor allochtone ouders. Ook verschillen zij in welke eigenschappen van scholen ze belangrijk 

vinden en hoe ze over witte scholen denken. Omdat vooral de keuze van autochtonen voor 

witte scholen de segregatie in het onderwijs in stand houdt en omdat het aantal allochtone 

ouders in dit onderzoek beperkt is, zullen we alleen de groep autochtone ouders nader 

onderzoeken.  

 

4.2. Correlaties bij autochtone ouders 

 

Schoolkeuze 

Als we naar de correlaties kijken voor de autochtone ouders, zien we dat de eigenschappen 

van scholen die ouders belangrijk vinden op verschillende manieren samenhangen met de 

afhankelijke variabele ‘percentage allochtonen op de school van voorkeur’ (zie tabel 2). Zo is 

er een significante correlatie met: school dichtbij, aandacht voor (taal)achterstand en het 

                                                 
11 Opleidingsniveau maakt wel een significant verschil, F(1,182) = 15,29, p<.001. Hoogopgeleide ouders overwegen het 

meest, gevolgd door ouders met een middelbare opleiding. De ouders die het minst actief scholen overwegen, zijn laag 

opgeleid.  
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aanbod en de voorzieningen van de school. Hoe meer ouders deze eigenschappen belangrijk 

vinden, hoe hoger het percentage allochtonen op de school die ouders bij voorkeur kiezen en 

andersom. Bij de afhankelijke variabele ‘waarschijnlijke keuze voor een zwarte school’ is er 

alleen een correlatie met het aanbod van de school: hoe belangrijker ouders het aanbod 

vinden, des te waarschijnlijker de keuze voor een zwarte school en vice versa.  

 

Tabel 2: Correlaties tussen de variabelen voor autochtone ouders 
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Niveau school  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

Overeenstemming 

school en thuis 

 

.298** 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

 

- 

 

School dichtbij 

 

.028 

 

.114 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Aandacht 

(taal)achterstand 

 

.344** 

 

.143 

 

.153 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

Aanbod/ 

Voorzieningen 

 

.462** 

 

.328** 

 

.274** 

 

.396** 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Positief beeld zwarte 

school 

 

-.105 

 

-.153 

 

-.028 

 

.083 

 

.039 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

Positief beeld witte 

school 

 

.275** 

 

.328** 

 

.007 

 

.038 

 

.102 

 

-.125 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Afweging 

 

.186* 

 

.063 

 

-.121 

 

-.001 

 

.177 

 

.229* 

 

.003 

 

- 

 

- 

 

Percentage 

allochtonen op school 

van voorkeur 

.123 

 

-.115 

 

.189* 

 

.229* 

 

.258** 

 

.056 

 

-.002 

 

-.185* 

 

- 

 

Waarschijnlijke keuze 

voor een zwarte school 

.041 

 

-.111 

 

.041 

 

.147 

 

.230* 

 

.119 

 

-.113 

 

-.129 

 

.603** 

 

Noot: * p<.05, ** p<.01. 
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Opvallend is dat het niveau van de school er niet toe lijkt te doen bij de schoolkeuze. Er is 

geen significante relatie met de waarschijnlijke keuze voor een zwarte school en het 

percentage allochtonen op de school van voorkeur. Uit deze correlaties kun je dus afleiden dat 

ouders die het niveau van de school belangrijk vinden niet kiezen voor scholen met minder 

allochtone leerlingen. Daarnaast zou je verwachten dat overeenstemming met thuis correleert 

met de voorgenomen keuze voor een ‘wittere’ school. Een significante samenhang is er echter 

niet. Wel is er een duidelijke richting zichtbaar die voor beide afhankelijke variabelen geldt: 

hoe belangrijker ouders overeenstemming vinden, hoe ‘minder zwart’ de school van hun 

voorkeur is. Tot slot blijkt uit de correlaties dat ouders die meer afwegen een (voorgenomen) 

keuze maken voor een school met minder allochtone leerlingen, ofwel een ‘wittere’ school. 

 

Eigenschappen van de scholen 

De eigenschappen van scholen die ouders belangrijk vinden, correleren onderling veel met 

elkaar. Ouders die het niveau belangrijk vinden, vinden het bijvoorbeeld ook belangrijk dat de 

school overeenstemt met thuis. Ook hangt het niveau van de school belangrijk vinden positief 

samen met waarde hechten aan aandacht voor (taal)achterstand. Tot slot blijkt dat het aanbod 

en de voorzieningen van de school belangrijk vinden correleert met de vier andere 

eigenschappen van scholen. Ouders die het aanbod en de voorzieningen belangrijk vinden, 

vinden dus ook het niveau van de school, overeenstemming tussen school en thuis, nabijheid 

van de school en aandacht voor (taal)achterstand van belang.  

 

Afweging 

Afweging correleert allereerst met het niveau van de school. Hoe meer ouders afwegen, hoe 

belangrijker ze het niveau van de school vinden en andersom. Ook hangt afweging samen met 

een positief beeld van zwarte scholen. Hoe meer ouders afwegen, hoe positiever hun beeld 

van een zwarte school en andersom. Dit is opvallend, omdat eerder uit de correlaties bleek dat 

ouders die meer afwegen eerder kiezen voor een ‘wittere’ school. 

 

Beeld van zwarte en witte scholen 

Een positief beeld hebben van witte scholen hangt samen met het niveau van de school en 

overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden. Hoe meer ouders het niveau van 

de school en overeenstemming met thuis belangrijk vinden, hoe positiever ze zijn over witte 

scholen en andersom. Voor het beeld van zwarte scholen gelden geen significante correlaties, 

maar een richting is duidelijk zichtbaar. Een positief beeld van zwarte scholen hangt juist 
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negatief samen met het niveau van de school en overeenstemming tussen school en thuis 

belangrijk vinden.  

 

In deze paragraaf is meer duidelijk geworden over de samenhang tussen de diverse 

variabelen. Door middel van regressie-analyses kunnen we controleren voor opleidingsniveau, 

waardoor de invloeden op schoolkeuze verder genuanceerd kunnen worden. Ook zal uit deze 

analyses blijken wat de unieke bijdrage van de variabelen is aan de voorspelling van de 

schoolkeuze van ouders.    

 

4.3. Invloeden op de voorgenomen schoolkeuze 

 

Percentage allochtonen op de school van voorkeur 

 

Er is een hiërarchische multipele regressie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele 

‘percentage allochtonen op de school van voorkeur’, als controlevariabele opleidingsniveau 

(model 0), en als predictoren eerst de eigenschappen van scholen (model 1), vervolgens de 

afweging (model 2) en het beeld van zwarte en witte scholen (model 3a). Model 3b bestaat uit 

de variabelen uit model 2 plus de interactievariabelen die zijn samengesteld uit de 

gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van scholen die ouders belangrijk 

vinden. Hieruit blijkt dat de onafhankelijke variabelen samen 23,4 procent van de variantie 

verklaren. Niet alle variabelen hebben echter evenveel invloed (zie tabel 3).  

 

Tabel 3: Veranderstatistieken van ‘percentage allochtonen op de school van voorkeur’ 

 R R Square Adjusted R 

Square 

R Square 

change 

F change Sig F 

Change 

Model 0 .268 .072 .064 .072 8.609 p<.01 

Model 1 .449 .202 .157 .130 3.450 p<.01 

Model 2 .473 .224 .172 .022 2.942 p<.10 

Model 3a .479 .229 .162 .005 .358 p>.10 

Model 3b .483 .234 .144 .010 .268 p>.10 

Noot: Afhankelijke variabele: percentage allochtonen op de school van voorkeur. De predictoren zijn 

achtereenvolgens: model 0: opleidingsniveau (controlevariabele); model 1: de eigenschappen van scholen, 

namelijk het niveau van de school, overeenstemming school en thuis, school dichtbij, aandacht voor 

(taal)achterstand, aanbod en voorzieningen; model 2: afweging; model 3a: beeld van zwarte en witte 

scholen; model 3b: de variabelen van model 2 plus de interactievariabelen, samengesteld door de 

gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van scholen samen te voegen.  
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We zullen hier model 2 verder bespreken, omdat dit model marginaal significant beter is dan 

model 1 en niet slechter is dan de modellen 3a en 3b. Als we de coëfficiënten van dit model 

nader bekijken valt op dat met name de overeenstemming tussen school en thuis minder 

belangrijk vinden een voorspeller is voor de keuze van een zwarte school (beta -.272, p<.01). 

Ouders die het aanbod en de voorzieningen van een school juist belangrijk vinden, kiezen 

eerder voor een zwarte school (beta .240, p<.05). Net als bij de correlaties, valt in deze 

regressie-analyse op dat het niveau van de school voor autochtone ouders nauwelijks invloed 

heeft op de keuze van een school (beta .073). De afweging die ouders maken voegt wel iets 

toe aan het totale model 2 (beta -.161, p<.10). Hieruit blijkt dat hoe actiever ouders een 

afweging maken, hoe minder allochtone leerlingen de school van hun voorkeur heeft. Net als 

bij de correlaties lijkt het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen nauwelijks 

invloed te hebben op de schoolkeuze (beta resp. .077 en .018 in model 3). Ook de 

interactievariabelen doen er nauwelijks toe. 

 

Waarschijnlijke keuze voor een zwarte school 

 

Op dezelfde wijze als hiervoor beschreven is een tweede multipele regressie-analyse 

uitgevoerd met als afhankelijke variabele ‘waarschijnlijke keuze voor een zwarte school’. 

Hier verklaren de onafhankelijke variabelen samen 14,6 procent van de variantie. Geen van de 

modellen is in dit geval significant (zie tabel 4), maar hieruit komt wel hetzelfde beeld naar 

voren als in de vorige analyse.  

 

Tabel 4: Veranderstatistieken van ‘de waarschijnlijke keuze voor een zwarte school’ 

 R R Square Adjusted R 

Square 

R Square 

change 

F change Sig F 

Change 

Model 0 .108 .012 .001 .012 1.129 p>.10 

Model 1 .323 .105 .045 .093 1.867 p>.10 

Model 2 .358 .128 .060 .024 2.412 p>.10 

Model 3a .383 .146 .058 .018 .922 p>.10 

Model 3b .395 .156 .039 .028 .574 p>.10 

Noot: Afhankelijke variabele: waarschijnlijke keuze voor een zwarte school. De predictoren zijn 

achtereenvolgens: model 0: opleidingsniveau (controlevariabele); model 1: de eigenschappen van scholen, 

namelijk het niveau van de school, overeenstemming school en thuis, school dichtbij, aandacht voor 

(taal)achterstand, aanbod en voorzieningen; model 2: afweging; model 3a: beeld van zwarte en witte 

scholen; model 3b: de variabelen van model 2 plus de interactievariabelen, samengesteld door de 

gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van scholen samen te voegen. 
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We zullen model 2 bespreken, aangezien de modellen 3a en 3b weinig toevoegen aan de 

verklaarde variantie. Of ouders het aanbod en de voorzieningen van de school belangrijk 

vinden, is de voornaamste voorspeller voor de keuze van een zwarte school (beta .322, 

p<.05). Daarnaast blijkt ook in deze analyse dat hoe minder ouders overeenstemming tussen 

school en thuis belangrijk vinden, des te waarschijnlijker het is om voor een zwarte school te 

kiezen (beta -.205, p<.10). Afweging heeft hier eveneens enige invloed op de schoolkeuze, 

het voegt 2,4 procent toe aan de verklaarde variantie. Hoe minder ouders afwegen, hoe 

waarschijnlijker de keuze is voor een zwarte school (beta -.168). Ook hier doen het niveau 

van de school (beta -.042 in model 2) en het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte 

scholen (beta resp. .116 en -.083 in model 3) er nauwelijks toe. De interactievariabelen, die 

zijn samengesteld uit afweging en de eigenschappen van scholen, voegen eveneens weinig 

toe.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat autochtone ouders die graag willen dat er bijvoorbeeld veel 

kinderen uit hetzelfde milieu op school zitten en dat de school dezelfde opvattingen heeft over 

opvoeding als zijzelf eerder kiezen voor een ‘wittere’ school. Een keuze voor een zwarte 

school is voor hen onwaarschijnlijk. Ouders die voorzieningen zoals buitenschoolse 

activiteiten en opvang belangrijk vinden, kiezen juist eerder voor een ‘zwartere’ school. Het 

niveau van de school heeft nauwelijks invloed op de schoolkeuze. Ouders die actief scholen 

afwegen hebben een voorkeur voor ‘wittere’ scholen. Voor ouders die meer afwegen is geen 

sterkere connectie gevonden tussen de schoolkeuze en de waargenomen eigenschappen van 

scholen. Ook het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen heeft nauwelijks 

invloed op de voorgenomen schoolkeuze van ouders.  

 

4.4. Invloeden op het beeld van zwarte en witte scholen 

 

Op grond van de theorie zou je verwachten dat het beeld dat ouders hebben van zwarte en 

witte scholen de schoolkeuze beïnvloedt. Toch blijkt uit de regressie-analyses dat de beelden 

van ouders er nauwelijks toe doen. Om meer te weten te komen over de beelden zelf en de 

invloeden daarop, zijn extra hiërarchische multipele regressie-analyses uitgevoerd met 

‘positief beeld van zwarte scholen’ en ‘positief beeld van witte scholen’ als afhankelijke 

variabelen.  
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Beeld van zwarte scholen 

 

In de eerste regressie-analyse van het beeld van zwarte scholen is opleidingsniveau de 

controlevariabele (model 0), en zijn de predictoren de eigenschappen van scholen (model 1), 

de afweging van ouders (model 2a) en de interactievariabelen die zijn samengesteld uit de 

gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van scholen die ouders belangrijk 

vinden (model 2b). Afweging draagt significant bij aan model 2a (beta .243, p<.05, zie tabel 

5). Dit suggereert dat hoe actiever ouders scholen afwegen, hoe positiever hun beeld is van 

zwarte scholen. Dit bevestigt de merkwaardige paradox die ook in de correlaties naar voren is 

gekomen: enerzijds blijkt dat als ouders actiever scholen afwegen, ze kiezen voor ‘wittere 

scholen’ en anderzijds hebben ouders die actiever scholen overwegen, een positiever beeld 

van zwarte scholen.  

 

Tabel 5: Veranderstatistieken van ‘positief beeld van zwarte scholen’ 

 R R Square Adjusted R 

Square 

R Square 

change 

F change Sig F 

Change 

Model 0 .093 .009 .000 .009 1.000 p>.10 

Model 1 .267 .071 .020 .062 1.467 p>.10 

Model 2a .348 .121 .121 .050 6.110 p<.05 

Model 2b .256 .065 .003 .010 .340 p>.10 

Noot: Afhankelijke variabele: positief beeld van zwarte scholen. De predictoren zijn achtereenvolgens: 

model 0: opleidingsniveau (controlevariabele); model 1: de eigenschappen van scholen, namelijk het 

niveau van de school, overeenstemming school en thuis, school dichtbij, aandacht voor (taal)achterstand, 

aanbod en voorzieningen; model 2a: afweging; model 2b: de variabelen van model 1 plus de 

interactievariabelen, samengesteld door de gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van 

scholen samen te voegen.  

 

Bij bestudering van de coëfficiënten van model 2a valt ook op dat ‘het niveau van de school’ 

marginaal significant is (beta -.194, p<.10). Dit duidt erop dat hoe meer ouders het niveau van 

de school belangrijk vinden, hoe minder positief ze zijn over zwarte scholen. Hieruit spreekt 

het hardnekkige idee van ouders dat de kwaliteit van het onderwijs minder hoog is op zwarte 

scholen. 
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Beeld van witte scholen 

 

Op dezelfde wijze als hiervoor beschreven is een tweede multipele regressie-analyse 

uitgevoerd met als afhankelijke variabele ‘positief beeld van witte scholen’. Anders dan bij de 

vorige regressie-analyse dragen de eigenschappen van scholen in dit geval wel significant bij 

aan de verklaarde variantie (zie tabel 6). In deze analyse doet afweging er juist amper toe. 

Omdat model 1 significant bijdraagt aan de verklaarde variantie, zullen we dit model nader 

bespreken. 

 

Tabel 6: Veranderstatistieken van ‘positief beeld van witte scholen’ 

 R R Square Adjusted R 

Square 

R Square 

change 

F change Sig F 

Change 

Model 0 .133 .018 .009 .018 2.064 p>.10 

Model 1 .399 .159 .114 .142 3.710 p<.01 

Model 2a .400 .160 .106 .001 .083 p>.10 

Model 2b .413 .170 .115 .009 .352 p>.10 

Noot: Afhankelijke variabele: positief beeld van witte scholen. De predictoren zijn achtereenvolgens: 

model 0: opleidingsniveau (controlevariabele); model 1: de eigenschappen van scholen, namelijk het 

niveau van de school, overeenstemming school en thuis, school dichtbij, aandacht voor (taal)achterstand, 

aanbod en voorzieningen; model 2a: afweging; model 2b: de variabelen van model 1 plus de 

interactievariabelen, samengesteld door de gecentreerde variabelen afweging en de eigenschappen van 

scholen samen te voegen. 

 

Met name overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden is een voorspeller voor 

een positief beeld van witte scholen (beta .276, p<.01). Dit is in overeenstemming met wat 

eerder uit de regressie-analyses van de waarschijnlijke schoolkeuze naar voren kwam. 

Overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden bleek daar een voorspeller van de 

voorgenomen keuze voor een ‘wittere’ school.  

 

Opvallend is dat, net als in de regressie-analyse van positief beeld van zwarte scholen, het 

niveau van de school een rol speelt. Hoe belangrijker ouders het niveau van de school vinden, 

hoe positiever ze zijn over witte scholen (beta .253, p<.05). Uit de regressie-analyses van de 

waarschijnlijke schoolkeuze bleek juist dat het niveau van de school amper invloed heeft op 

de voorgenomen schoolkeuze van ouders. Uit deze analyses blijkt dat het niveau van de 

school belangrijk vinden dus wel invloed heeft op hoe ouders over witte scholen denken.  
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. Het meest opvallend is dat 

het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen nauwelijks invloed heeft op de 

schoolkeuze. Ook het niveau van de school belangrijk vinden heeft weinig invloed op de 

schoolkeuze, maar weer wel op het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen.  

Uit de correlaties en de regressie-analyses kwam bovendien een merkwaardige paradox naar 

voren. Aan de ene kant geven ouders die actiever scholen overwegen aan dat ze positiever 

denken over zwarte scholen, maar aan de andere kant blijken actief afwegende ouders te 

kiezen voor ‘wittere’ scholen. Verder is duidelijk geworden dat afweging bijdraagt aan de 

voorspelling van de schoolkeuze, maar het lijkt geen impact te hebben op de weging van de 

eigenschappen van scholen.  
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Hoofdstuk 5: Conclusie: een beter begrip van de schoolkeuze 

 

Omdat de schoolkeuze van ouders segregatie in het onderwijs in stand houdt, hebben we ons 

in dit onderzoek gericht op het keuzeproces. Het hoofddoel was achterhalen welke rol de 

eigenschappen van scholen, een actieve afweging van ouders en het beeld dat ouders hebben 

van zwarte en witte scholen spelen bij de schoolkeuze van ouders. In dit hoofdstuk zal de 

vraagstelling van dit onderzoek beantwoord worden. Vervolgens worden de bevindingen 

vergeleken met de theorie. Daarnaast worden de praktische implicaties van het onderzoek, de 

methodologische discussie en suggesties voor vervolgonderzoek besproken.  

 

5.1. De rol van de eigenschappen van scholen, de afweging en het beeld van zwarte en 

witte scholen bij de schoolkeuze van ouders 

 

Verschillen tussen autochtone en allochtone ouders 

 

De eerste deelvraag die is onderzocht, luidde: Verschillen autochtone en allochtone ouders in 

de schoolkeuze, welke eigenschappen van scholen ze belangrijk vinden, de afweging en het 

beeld dat ze hebben van zwarte en witte scholen? Zoals verwacht blijken autochtone en 

allochtone ouders in bijna alle elementen in dit onderzoek met elkaar te verschillen. Allereerst 

nemen autochtone en allochtone ouders zich verschillende schoolkeuzes voor. Autochtone 

ouders hebben een voorkeur voor scholen met minder allochtone leerlingen, ofwel ‘wittere’ 

scholen. Een keuze voor een zwarte school is voor autochtone ouders een stuk 

onwaarschijnlijker dan voor allochtone ouders. Allochtone ouders kiezen juist eerder voor 

‘zwartere’ scholen. Autochtone en allochtone ouders vinden bovendien verschillende 

eigenschappen van scholen belangrijk. Allochtonen vinden het niveau van de school, het 

aanbod van de school en aandacht voor (taal)achterstand belangrijker dan autochtonen. 

Autochtone ouders hechten er meer waarde aan dat de school qua sfeer en denkbeelden bij 

hen past. Anders dan verwacht vinden autochtonen het belangrijker dan allochtonen dat de 

school dichtbij is. Daarnaast is naar voren gekomen dat autochtone ouders positiever denken 

over witte scholen. De verwachting was dat autochtone ouders een minder positief beeld 

zouden hebben van zwarte scholen, zoals te zien is in het onderzoek van Karsten e.a. (2002). 

Er is echter geen significant verschil tussen autochtonen en allochtonen wat betreft het beeld 

van zwarte scholen. Ook wat betreft afweging verschillen autochtonen en allochtonen niet 

significant van elkaar.  
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Omdat autochtone ouders een voorkeur hebben voor een ‘wittere’ school en die keuze de 

segregatie in het onderwijs met name in stand houdt, en omdat het aantal allochtone ouders in 

dit onderzoek beperkt is, hebben we ervoor gekozen alleen de groep autochtone ouders verder 

te onderzoeken.  

 

De relaties tussen de eigenschappen van scholen, de afweging, het beeld van zwarte en 

witte scholen en de schoolkeuze 

 

De tweede explorerende deelvraag luidde: Wat is de relatie tussen de eigenschappen van 

scholen en de schoolkeuze? Uit de regressie-analyses is gebleken dat met name 

overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden een voorspeller is voor de keuze 

voor een ‘wittere’ school. Ouders die het aanbod en de voorzieningen van een school 

belangrijk vinden, kiezen juist eerder voor een zwarte school. Opvallend is dat het 

waargenomen niveau van de school voor autochtone ouders nauwelijks invloed heeft op de 

keuze van een school.  

 

De derde deelvraag was: Wat is de relatie tussen een actieve afweging en de schoolkeuze? De 

afweging die ouders maken heeft enige invloed op de schoolkeuze van ouders. Hoe actiever 

ouders scholen afwegen, hoe minder allochtone leerlingen de school van hun voorkeur heeft 

en hoe onwaarschijnlijker de keuze voor een zwarte school. Naast dit hoofdeffect zijn ook 

interactie-effecten onderzocht. De verwachting was dat ouders die veel afwegen de 

eigenschappen van scholen anders wegen dan ouders die minder actief zijn in het 

keuzeproces. Dit bleek echter niet het geval.  

 

De vierde deelvraag die is onderzocht, luidde: Wat is de relatie tussen het beeld van zwarte en 

witte scholen en de schoolkeuze? Uit de analyses blijkt dat het beeld dat ouders hebben van 

zwarte en witte scholen nauwelijks invloed heeft op de schoolkeuze. Omdat volgens Versloot 

(1990) ouders de schoolkeuze bepalen op grond van een subjectief beeld van de school, is dit 

een onverwacht resultaat. Je zou verwachten dat een negatief imago van zwarte scholen voor 

ouders een rol speelt in het keuzeproces. Daarom is aanvullend onderzocht welke factoren het 

beeld van zwarte en witte scholen beïnvloeden. Het beeld dat ouders hebben van zwarte 

scholen bleek samen te hangen met hun afweging. Hoe actiever ouders scholen afwegen, hoe 

positiever hun beeld is van zwarte scholen. Dit resultaat is paradoxaal, omdat ook is gebleken 

dat juist actief afwegende ouders eerder kiezen voor ‘wittere’ scholen. Een belangrijke 



 41 

voorspeller voor een positief beeld van witte scholen is overeenstemming tussen school en 

thuis belangrijk vinden. Dit komt overeen met wat eerder uit de regressie-analyses van de 

voorgenomen schoolkeuze naar voren kwam. Bij het beeld van zwarte en witte scholen is 

bovendien een opvallende rol weggelegd voor het niveau van de school. Hoe belangrijker 

ouders het niveau van de school vinden, hoe minder positief ze zijn over zwarte scholen en 

hoe positiever ze zijn over witte scholen. Hoe ouders denken over zwarte en witte scholen in 

het algemeen hangt dus samen met de ideeën die ze hebben over het niveau van de scholen. 

Dit is een opvallend gegeven, omdat eerder duidelijk is geworden dat belang hechten aan het 

niveau van de school amper invloed heeft op de voorgenomen schoolkeuze van ouders.  

 

In dit onderzoek is duidelijk geworden dat overeenstemming tussen school en thuis belangrijk 

vinden en waarde hechten aan het aanbod en de voorzieningen van de school voorspellers zijn 

voor de schoolkeuze. Ook speelt een actieve afweging een rol: hoe actiever ouders afwegen, 

hoe minder allochtone leerlingen er op de school van hun voorkeur zitten. Het beeld dat 

ouders hebben van zwarte en witte scholen hangt onder meer samen met het niveau van de 

school belangrijk vinden, maar dat heeft geen invloed op de schoolkeuze. In de volgende 

paragraaf zullen we de onderzoeksresultaten nader bespreken in het licht van de theorie.  

 

5.2. Discussie 

 

Theoretische reflectie  

 

Eigenschappen van scholen 

In dit onderzoek is gebleken dat autochtone ouders een voorkeur hebben voor ‘wittere’ 

scholen. Omdat ‘overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden’ de keuze voor 

een witte school voorspelt, zou je kunnen stellen dat autochtone ouders doen aan wat 

Glazerman (1998) ‘social matching’ noemt: ze kiezen scholen die op hen lijken. In het AD 

Rotterdams Dagblad verwoordde een moeder het als volgt: ,,[Voor] je kind zoek je toch een 

beetje herkenbaarheid, een herkenbare omgeving’’ (Agema, 2008, p. 2). Kennelijk 

veronderstellen autochtone ouders dat overeenstemming tussen school en thuis niet of minder 

is te vinden op een zwarte school. Het aanbod en de voorzieningen van de school belangrijk 

vinden voorspelt juist een keus voor een zwarte school. Vermoedelijk leeft bij ouders het idee 

dat zwarte scholen meer voorzieningen kunnen aanbieden, doordat ze meer subsidie krijgen 

van de overheid. Zo schreef een moeder op de vragenlijst over de ‘geldelijke voordelen van 
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een zwarte school (…) vanwege de subsidieregelingen’. Als voordelen noemde ze ‘kleine 

klassen en computers’.  

 

Wat steeds opvalt is dat het waargenomen niveau van de school nauwelijks invloed heeft op 

de schoolkeuze van autochtone ouders. Dit is in overeenstemming met andere onderzoeken. 

Karsten e.a. (2002) suggereren dat dit gegeven niet hoeft te betekenen dat autochtone ouders 

de onderwijskwaliteit niet belangrijk vinden. Volgens hen kan het zijn dat de 

leerlingensamenstelling van een school voor ouders fungeert als een maat voor kwaliteit. 

Ouders zouden dus graag zien dat er veel kinderen op school zitten met dezelfde achtergrond 

als zij, omdat ze verwachten dat op zulke scholen goed onderwijs wordt gegeven. In de 

correlaties van dit onderzoek is ondersteuning te vinden voor deze verklaring. Het niveau van 

de school belangrijk vinden hangt namelijk sterk samen met overeenstemming tussen school 

en thuis belangrijk vinden. Een andere verklaring voor de beperkte invloed van het 

waargenomen niveau van de school is volgens Schneider e.a. (1998) dat autochtone ouders er 

op vertrouwen dat hun kind toch wel goed terecht komt. 

 

Afweging 

In dit onderzoek is gebleken dat ouders die meer afwegen, eerder kiezen voor een ‘wittere’ 

school. Op grond van de rationele keuze theorie was de verwachting dat deze ouders de 

eigenschappen van scholen anders zouden wegen dan minder actieve ouders.  

Als ouders meer nadenken over verschillende scholen, zou het immers kunnen dat 

veronderstelde eigenschappen van scholen sterker gerelateerd zijn aan de schoolkeuze. Uit dit 

onderzoek is echter gebleken dat de eigenschappen van scholen niet zwaarder worden 

gewogen naarmate iemand actiever scholen overweegt. Ook in de correlaties komt naar voren 

dat een actievere afweging er niet toe leidt dat de eigenschappen van scholen zwaarder 

worden gewogen. Het zou kunnen dat gevoelens en emoties een belangrijke rol spelen samen 

met de afweging, zoals verschillende onderzoekers vaststellen (o.a. Hechter & Kanazawa, 

1997). Ook is het mogelijk dat specifieke eigenschappen van concrete scholen een rol spelen 

in de afweging. Actief afwegende ouders gaan immers vaker op bezoek bij meerdere scholen 

en ze zoeken vaker informatie op internet. Wellicht wegen ze bepaalde specifieke elementen 

van een school zwaarder, bijvoorbeeld of de schooldirecteur een prettige indruk maakte 

tijdens een schoolbezoek.  
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Het beeld van zwarte en witte scholen 

Volgens Versloot (1990) is een volledig rationele keuze niet mogelijk en daarom baseren 

ouders zich bij de schoolkeuze op het subjectieve beeld dat ze vormen van scholen. Op grond 

hiervan zou het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen de doorslag moeten 

geven bij de schoolkeuze. Als ouders een negatief beeld hebben van een zwarte school is het 

logisch dat zij niet kiezen voor een zwarte school. In dit onderzoek is echter gebleken dat de 

beelden van zwarte en witte scholen geen invloed hebben op de schoolkeuze. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat ouders hebben aangegeven hoe zij aankijken tegen zwarte en witte 

scholen in het algemeen. Daaruit bleek dat ouders niet per definitie zwarte scholen afwijzen. 

Actief afwegende ouders hebben zelfs een positief beeld van zwarte scholen. Als deze ouders 

echter nadenken over een concrete school, valt op dat ze een voorkeur hebben voor ‘wittere’ 

scholen. In het algemeen wijzen ze zwarte scholen dus niet af, maar als het om een concrete 

zwarte school gaat doen ze dat mogelijk wel. Het is mogelijk dat het beeld van ouders wel 

invloed heeft op de schoolkeuze als gevraagd wordt naar het beeld van ouders ten opzichte 

van een concrete school. Een andere mogelijke verklaring is dat ouders wellicht de vragen 

over zwarte en witte scholen sociaal-wenselijk hebben ingevuld. Daardoor zou het kunnen 

lijken of ouders positief zijn over zwarte scholen, terwijl ze er in werkelijkheid negatiever 

tegenover staan zoals uit de schoolkeuze valt op te maken. Deze verklaring sluit aan bij wat 

Schneider en Buckley (2002) concludeerden, namelijk dat ouders bijna nooit toegeven dat ze 

zich bezig houden met de leerlingensamenstelling van de school, maar dat uit onderzoek naar 

het feitelijke gedrag blijkt dat etniciteit van belang voor ze is. Anderzijds is uit de analyses 

van de beelden van zwarte en witte scholen ook naar voren gekomen dat ouders denken dat 

het onderwijsniveau van zwarte scholen slechter is dan van witte scholen. Dit klinkt niet 

maatschappelijk correct. Of sociaal-wenselijkheid hierbij een rol heeft gespeeld is dus 

moeilijk vast te stellen.  

 

Praktische implicaties 

 

Dankzij dit onderzoek is meer duidelijk geworden over de factoren die meespelen bij de 

keuze voor een zwarte of witte school. De gegevens impliceren dat zwarte scholen die 

autochtone leerlingen willen aantrekken, hun aanbod en voorzieningen als aantrekkingskracht 

zouden kunnen benadrukken. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse opvang en activiteiten, 

een mooi en verzorgd gebouw en jonge leerkrachten. Daarbij zouden zwarte scholen aan 

autochtone ouders kunnen laten zien hoe zij passen bij de ouders qua sfeer, denkbeelden en 
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ideeën over opvoeding. Wellicht is hier een rol weggelegd voor ouders die zijn aangesloten 

bij een ouderinitiatief. Deze autochtone ouders, die hun kinderen al op een zwarte school 

hebben aangemeld, zouden ‘nieuwe’ ouders kunnen laten zien hoe en waarom de school bij 

hen past.  

 

In dit onderzoek is ook duidelijk geworden dat actief afwegende ouders een voorkeur lijken te 

hebben voor scholen met minder allochtone leerlingen, ofwel witte scholen. Dit gegeven heeft 

consequenties voor bijvoorbeeld het experiment van vaste aanmeldmomenten, dat onder meer 

zou moeten leiden tot meer gemengde scholen. Eén van de doelen van de vaste 

aanmeldmomenten is volgens staatssecretaris Dijksma (2008) ouders stimuleren om ‘bewust’ 

tot een schoolkeuze te komen. Dit onderzoek laat zien dat een bewuste schoolkeuze niet 

automatisch leidt tot een keuze voor een zwarte of gemengde school. Integendeel, actief 

afwegende ouders kiezen juist eerder voor ‘wittere’ scholen. Beleidsmakers zouden zich 

hiervan bewust moeten zijn.  

 

Ook is gebleken dat het beeld dat ouders hebben van zwarte en witte scholen een geringe rol 

speelt bij de schoolkeuze. Een campagne om het imago van zwarte scholen in het algemeen te 

verbeteren heeft dus weinig nut. Het veronderstelde niveau van de school lijkt de schoolkeuze 

van ouders eveneens nauwelijks te beïnvloeden. Dit onderzoek suggereert dan ook dat zwarte 

scholen die autochtone leerlingen willen aantrekken, zich het beste kunnen richten op hun 

aanbod en voorzieningen en op de overeenstemming tussen school en thuis.  

 

5.3. Methodologische discussie 

 

Een beperking van dit onderzoek is allereerst dat is gemeten hoe ‘zwart’ de school van 

voorkeur is. Het is mogelijk dat ‘zwartheid’ geen belangrijke rol speelt bij de schoolkeuze van 

ouders. Het sociale probleem is echter het bestaan van gesegregeerde scholen en we wilden 

meer te weten komen over de factoren die van invloed zijn op de instandhouding van zwarte 

en witte scholen. Het probleem is dus als uitgangspunt genomen in dit onderzoek, wat de 

afhankelijke variabelen legitimeert. Bovendien heeft onderzoek van Schneider en Buckley 

(2002) en Karsten e.a. (2002) aangetoond dat de leerlingensamenstelling wél een rol speelt bij 

de schoolkeuze. Een andere beperking is dat is gekeken naar de voorgenomen keuze voor een 

zwarte of witte school. Het is mogelijk dat de werkelijke keuze van ouders anders is, 

bijvoorbeeld omdat ze de vragenlijst sociaal-wenselijk in hebben gevuld. Een aantal redenen 
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maakt het echter onwaarschijnlijk dat de voorgenomen schoolkeuze een vertekend beeld laat 

zien. Allereerst is een sterk punt dat de ‘zwartheid’ van de school van voorkeur via een 

omweg is gemeten. Ouders konden simpelweg invullen welke school ze bij voorkeur zouden 

kiezen. Later is daar door de onderzoeker bij gezocht hoeveel procent niet-westerse 

allochtonen op de school zitten en of de school als ‘zwart’ wordt gedefinieerd door de 

gemeente Rotterdam. Bovendien komt het onderwerp zwarte en witte scholen pas daarna aan 

de orde in de vragenlijst. Een sterk punt is ook dat de schoolkeuze op twee manieren is 

gemeten. Eén variabele geeft de waarschijnlijkheid van een keuze voor een zwarte school 

weer en een andere variabele meet het percentage allochtonen op de school van voorkeur. 

Beide variabelen zijn indicatoren voor de schoolkeuze. Dat dit een valide methode is, blijkt 

uit de hoge correlatie van .70 (Pearson). Ook laten beide variabelen in de uitkomsten dezelfde 

patronen zien.   

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de aanname in dit onderzoek dat ouders voor een school 

kiezen omdat ze bepaalde eigenschappen van scholen belangrijk vinden. Dat autochtone 

ouders bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor witte scholen komt, zo veronderstellen we, 

omdat ze overeenstemming tussen school en thuis belangrijk vinden. Omdat dit een cross-

sectioneel onderzoek is, is de richting van de verbanden echter niet zeker. Toch is de richting 

van de onderzoeksresultaten goed interpreteerbaar en ondersteunen verschillende 

onderzoeken onze keuze. Karsten e.a. (2002) hebben bijvoorbeeld aangetoond dat 

overeenstemming tussen school en thuis het belangrijkste keuzemotief is van autochtone 

ouders en volgens Glazerman (1998) zoeken ouders naar scholen die op hen lijken. 

Bovendien kunnen we vanuit de rationele keuze theorie aannemen dat ouders vóór zij een 

school kiezen nadenken over wat zij belangrijk vinden aan een school voor hun kind. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat niet de feitelijke eigenschappen van scholen zijn gemeten, maar 

de eigenschappen zoals die worden waargenomen door ouders.  

 

5.4. Suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Het is duidelijk geworden dat ouders die meer afwegen, eerder kiezen voor een ‘wittere’ 

school. Interactie-effecten met de eigenschappen van scholen zijn niet gevonden. Omdat 

wellicht gevoelens en emoties, samen met de afweging, een rol spelen bij de schoolkeuze, zou 

vervolgonderzoek zich op dit aspect kunnen richten. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat 

autochtone ouders die meer afwegen, banger zijn dat hun kind gepest wordt als het in een klas 



 46 

zit met veel allochtone kinderen. Dit zou de keuze voor een ‘wittere’ school meer kunnen 

verklaren. Wellicht zijn kwalitatieve methoden vereist om de gevoelens en emoties van 

ouders die meespelen bij de schoolkeuze te achterhalen.  

 

Anders dan de theorie veronderstelt is in dit onderzoek gebleken dat het beeld van ouders over 

zwarte en witte scholen in het algemeen geen invloed heeft op de schoolkeuze die ze maken. 

Zoals hierboven beschreven is het mogelijk dat het beeld van ouders wél invloed heeft op de 

schoolkeuze als gevraagd wordt naar het beeld ten opzichte van een concrete school. Een 

suggestie voor vervolgonderzoek is het subjectieve beeld van ouders achterhalen ten opzichte 

van een specifieke zwarte school.  

 

Ten slotte hebben we ons in dit onderzoek met name gericht op autochtone ouders en hoe hun 

schoolkeuze samenhangt met de eigenschappen van scholen die ze belangrijk vinden, hoe 

actief ze afwegen en het beeld dat ze hebben van zwarte en witte scholen. Aanvullend zou 

onderzocht kunnen worden hoe deze factoren van invloed zijn op de schoolkeuze van 

allochtone ouders. Het is aannemelijk dat allochtone en autochtone ouders hierin verschillen. 
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