
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet-westers allochtone ouders en onderwijs
De keuzeprocessen voorafgaand aan de basisschoolkeuze 

 
 

Karin Konijnenberg (3151964) 

 

Masterthesis 2009 

 

Begeleider: Prof. Dr. Mariëtte de Haan 

2e Lezer: Prof. Dr. Micha de Winter 

Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken 

Opleiding Pedagogische Wetenschappen 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Universiteit Utrecht 

 

In opdracht van: Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 

Utrecht 



2 

 

Samenvatting 
De toenemende segregatie in het basisonderwijs komt de onderwijsprestaties en het 

integratieproces van niet-westers allochtone kinderen niet ten goede. 

Onderzoekresultaten uit de Verenigde Staten (Coleman, 1966; Kahlenberg, 2001) laten 

zien dat deze kinderen zich beter ontwikkelen op gemengde scholen.  

Deze studie gaat over keuzeprocessen van migrantenouders en hoe deze beïnvloed 

worden door een negatieve ervaring met een basisschool. Daarvoor zijn 

semigestructureerde interviews, gebaseerd op literatuuronderzoek, bij 24 niet-westers 

allochtone ouders afgenomen.  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat niet-westers allochtone ouders, los 

van de sociaaleconomische klasse waartoe zij behoren, de cognitieve ontwikkeling de 

belangrijkste doelstelling van het onderwijs vinden. Ondanks het hoge opleidingsniveau 

van de ouders zijn zij niet in staat om deze belangrijkste doelstelling te vertalen naar de 

kwaliteit van het onderwijs als belangrijk keuzemotief bij de eerste basisschoolkeuze. Bij 

de tweede basisschoolkeuze vormt de kwaliteit van het onderwijs echter wel een 

belangrijk keuzemotief. Aan de schoolwisseling zijn onderprestaties van het kind vooraf 

gegaan. Al vormde voor niet-westers allochtone ouders de verstoorde communicatie met 

de leerkracht de druppel om van basisschool te wisselen.  

 

Inleiding 
Segregatie in het basisonderwijs 

De opkomst van steeds meer ‘zwarte’ en ‘witte’ basisscholen staat sterk in de belangstelling, 

zo blijkt uit het jaarrapport integratie van het CBS (2008). De leerlingenpopulatie bestaat, 

door de komst van migranten, uit kinderen met verschillende etnische achtergronden (Karsten, 

Roeleveld, Ledoux, Felix & Elshof, 2005). De spreiding van allochtone kinderen over 

basisscholen is echter onevenredig (CBS, 2008). In 2006/2007 had in de vier grote steden iets 

meer dan de helft van de basisscholen meer dan 50 procent niet-westers allochtone leerlingen. 

Ongeveer een derde van diezelfde scholen bestond uit meer dan 80 procent leerlingen van 

niet-westerse afkomst (Hartgers, 2007). Het jaarrapport van het CBS (2008) geeft inzicht in 

het percentage niet-westers allochtone klasgenoten van leerlingen. Over het algemeen zat een 

niet-westers allochtone leerling op de basisschool, in het jaar 2006/2007, in een klas met 

gemiddeld 49 procent medeleerlingen met een niet-westerse achtergrond. Autochtone of 
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westers allochtone leerlingen zaten gemiddeld in de klas met maar 8 procent niet- westers 

allochtone leerlingen. Segregatie op basisscholen was in eerste instantie een probleem van de 

grote steden, maar vandaag de dag vindt een stijging van het aantal witte en zwarte scholen 

ook in middelgrote gemeenten plaats (Bovens & Trappenburg, 2003).  

Onderzoek staat in het teken van de schaduwzijde van een etnisch gesegregeerde 

klassensamenstelling voor de ontwikkeling van niet-westers allochtone kinderen. Nationale en 

internationale studies richten zich specifiek op nadelen voor de leerprestaties van deze 

kinderen. Westerbeek (1999) concludeert dat de leerprestaties van Turkse, Marokkaanse en 

Surinaamse kinderen in Nederland negatief beïnvloed worden door een hoog percentage 

allochtone kinderen in de klas. Ook uit het jaarrapport integratie van het CBS (2008) blijkt dat 

de leerprestaties van niet-westers allochtone kinderen op zwarte scholen achter blijven. 

Internationale studies laten zien dat allochtone leerlingen beter presteren in een klas met 

overwegend autochtone leerlingen. Coleman (1966) heeft in zijn onderzoek naar ‘equality of 

education’ in de Verenigde Staten een vergelijking gemaakt tussen de leerprestaties van 

individuele kinderen en de school die zij bezochten. De leerprestaties van Afrikaans 

Amerikaanse kinderen bleken beter te zijn wanneer zij op een geïntegreerde, middenklasse 

school zaten. Kahlenberg (2001) heeft een vergelijkbaar onderzoek in de Verenigde Staten 

uitgevoerd. De kinderen zijn in zijn onderzoek gecategoriseerd in ‘kansarm’ of ‘kansrijk’ op 

basis van de sociaaleconomische status van hun ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat 50 

procent kansarme en 50 procent kansrijke kinderen een ideale klassenpopulatie is. Bij deze 

verdeling worden de leerprestaties van kansrijke kinderen niet negatief beïnvloed door hun 

kansarme klasgenootjes. Daarentegen worden de leerprestaties van kansarme kinderen wel 

positief beïnvloedt. Zij leren van kansrijke kinderen. Volgens Kahlenberg (2001) vormt voor 

hoogopgeleide ouders de gelijkmatige verdeling tussen kansarme en kansrijke kinderen een 

motief om scholen uit te sluiten van definitieve keuze. Het niet in de meerderheid zijn voelt 

als een bedreiging voor de onderwijskansen van kansrijke kinderen. Om een vlucht naar 

scholen met een groot aantal kansrijke kinderen te voorkomen pleit Kahlenberg dan ook voor 

een verdeling van 60 procent kansrijke kinderen en 40 procent kansarme kinderen.  

Een gesegregeerde schoolomgeving heeft ook een nadelig effect op de 

integratiemogelijkheden voor niet-westers allochtone kinderen. Nationale onderzoeken op dit 

gebied komen tot dezelfde conclusie: kinderen uit etnische minderheden zijn niet in de 

gelegenheid zijn om te integreren in de dominante cultuur wanneer zij zwarte scholen 

bezoeken (Engbersen, 2002; Leeman & Veendrick, 2001; Paulle, 2005). Terwijl volgens 



4 

 

Schellings (2003) het aangaan van gemengde etnische contacten op de basisschool van belang 

is voor het latere maatschappelijke functioneren. Zij stelt dat niet-westers allochtone kinderen 

zich bewust worden van de eigen culturele en etnische identiteit en die van hun klasgenootjes. 

Het op jonge leeftijd leren omgaan met bestaande verschillen draagt bij aan het ontwikkelen 

van een positieve houding van niet-westers allochtone kinderen ten aanzien van zichzelf en 

van anderen. Deze positieve houding bestaat grotendeels voort in het latere leven en is dus 

van belang voor de integratie van niet-westers allochtone kinderen in de Nederlandse 

samenleving. Longitudinaal onderzoek uit de Verenigde Staten onderstreept ook het belang 

van gemengde etnische contacten voor de integratie van allochtone kinderen. In het onderzoek 

van Braddock en McPartland (1988) blijkt dat zwarte Amerikanen die onderwijs hebben 

gevolgd op een school met veel blanke kinderen, etnisch gemengde contacten konden 

opbouwen waarvan zij gebruik maakten tijdens hun maatschappelijke carrière.  

 

Vestigingspatronen van migranten in Nederland 

 Om het bestaan van segregatie in het basisonderwijs te verklaren beschouw ik vervolgens de 

vestigingspatronen van migranten in Nederland. Veel niet-westers allochtone gezinnen zijn na 

de migratie dicht bij elkaar gaan wonen, waardoor hoge concentratiewijken en -steden zijn 

ontstaan. De settlementtheorie van Burgess (1984) is gebaseerd op een vergelijkbare situatie 

in de Verenigde Staten. Aan het begin van de 20e eeuw deed Burgess onderzoek naar de groei 

van de samenleving in de stad Chicago. Een sterk toenemende industrialisatie had 

aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. Met de komst van nieuwe bewoners 

ontstond een geografische scheiding tussen etnische groeperingen. Deze scheiding was deels 

te verklaren door de lage sociaaleconomische status waartoe migranten behoorden. Zonder 

enige opleiding komen migranten alleen in aanmerking voor de minder goede banen met 

lagere salarissen. Hierdoor komen zij in dezelfde, goedkope woningen terecht. Een andere 

verklaring werd gezocht in de overeenkomende levensgeschiedenis en huidige levenssituatie. 

Migratie is een ingrijpende gebeurtenis: het achterlaten van het leven in het land van herkomst 

en elders een nieuw leven opbouwen. Een natuurlijke reactie is het vinden van aansluiting bij 

de ‘eigen soort’ mensen. In mijn onderzoek ga ik er van uit dat niet-westers allochtone 

gezinnen in Nederland dicht bij elkaar wonen vanwege dezelfde lage sociaaleconomische 

klasse en de behoefte om bij de eigen ‘soort’ mensen te wonen. Het bestaan van segregatie in 

het basisonderwijs vloeit hieruit voort aangezien de meeste niet-westers allochtone ouders 

kiezen voor een basisschool in de eigen woonwijk (Karsten et al., 2005). 
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Al decennia wordt door de Nederlandse overheid en lokale gemeenten geprobeerd de 

populatie van hoge concentratiewijken en -steden meer gemengd te maken. Met een 

spreidingsbeleid worden wijken geherstructureerd waarbij het aandeel sociale woningbouw en 

koopwoningen in evenwicht wordt gebracht (Uitermark, 2003). Bij de toewijzing van 

woningen wordt rekening gehouden met het inkomen en de etniciteit van de nieuwe bewoners 

(Uitermark, Duyvendak & Scheffer, 2004). Men verwacht dat het oplossen van ruimtelijke 

segregatie bijdraagt aan het oplossen van segregatie in het basisonderwijs vanuit de 

veronderstelling dat de meeste allochtone en autochtone ouders kiezen voor een basisschool 

in de eigen woonwijk. Het keuzegedrag van ouders blijkt toch niet zo eenduidig te zijn. 

Voornamelijk autochtone ouders zijn op zoek naar een sociale match met andere ouders 

waarvoor zij bereid zijn om een basisschool buiten de wijk te kiezen (Karsten et al., 2005). 

Deze witte vlucht naar scholen buiten de wijk maakt dat witte en zwarte scholen blijven 

bestaan. Een spreidingsbeleid om ruimtelijke segregatie terug te dringen heeft geen positief 

neveneffect op het verminderen van segregatie in het basisonderwijs (Vedder, 2004).  

 

Het integratiebevorderende vermogen van het onderwijs 

Door deelname aan het onderwijs kunnen niet-westers allochtone kinderen zich de taal en 

vanzelfsprekendheden van de dominante cultuur eigen maken. Deze vanzelfsprekendheden 

kunnen echter in conflict zijn met vanzelfsprekendheden uit de eigen cultuur (Rogoff, 2003). 

Voor niet-westers allochtone ouders vormt de eigen opvoeding, het geloof en de traditionele 

cultuur een belangrijk referentiekader bij de opvoeding van hun kinderen (Smit, Driessen & 

Doesborgh, 2005). Ouders die afkomstig zijn uit landen met een sterke mate van 

traditionalisme en collectivisme leggen bij de opvoeding de nadruk op relationele waarden en 

normen, zoals gehoorzaamheid, respect en behulpzaamheid. In het Nederlandse onderwijs 

wordt de nadruk gelegd op individualistische waarden en normen, zoals het ontplooien van 

talenten, een eigen wil en verbaal competitief zijn (Doolaard & Leseman, 2008). Volgens 

Rogoff (2003) hoeft deze discrepantie tussen twee culturen geen belemmering te vormen voor 

de aanpassing van kinderen aan de dominante cultuur. Vanzelfsprekendheden uit de eigen 

cultuur hebben deze kinderen zich nog niet volledig eigen gemaakt, omdat zij nog volop in 

het socialisatieproces zitten. Door deelname aan het onderwijs worden vanzelfsprekendheden 

uit de dominante cultuur overgenomen door niet-westers allochtone kinderen.  
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De doelstelling van het onderwijs volgens niet-westers allochtone ouders 

Uit nationale onderzoeken blijkt dat voornamelijk niet-westers allochtone ouders het 

onderwijs zien als middel om een hoge positie op de maatschappelijke ladder te verwerven. 

Kinderen maken zich cognitieve kennis en vaardigheden eigen waarmee ze in de toekomst 

een goede baan kunnen vinden (Schellings, 2003). Denessen (1999) maakt een vergelijking 

tussen opvattingen van allochtone en autochtone ouders over leerstofgericht onderwijs. 

Hieruit blijkt dat opvattingen van Turkse en Marokkaanse ouders over onderwijs verschillen 

van de opvattingen van Nederlandse ouders. Turkse en Marokkaanse ouders geven vaker de 

voorkeur aan leerstofgericht onderwijs vanwege de kennis die wordt opgedaan. Niet-westers 

allochtone ouders beoordelen zichzelf in tegenstelling tot autochtone ouders niet competent 

op het gebied van kennisoverdracht en zien dit als uitsluitend de taak van de school. Uit dit 

onderzoek blijkt dat alleen autochtone ouders, naarmate zij tot een hogere sociale klasse 

behoren, minder leerstofgericht zijn. De verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat kinderen  

van autochtone hoogopgeleiden van huis uit al veel kennis en vaardigheden meekrijgen. Uit 

het onderzoek van Denessen kan geconcludeerd worden dat niet-westers allochtone ouders 

hoge kwalitatieve verwachtingen hebben van het basisonderwijs als het gaat om de cognitieve 

ontwikkeling van hun kinderen. In de volgende paragraaf zal ik op basis van nationale studies 

inzicht geven of de keuzemotieven van deze ouders voor een basisschool aansluiten bij deze 

verwachtingen. 

 

De keuzemotieven voor een basisschool 

Om het bestaan van segregatie in het basisonderwijs enigszins te verklaren zijn de 

keuzemotieven van niet-westers allochtone ouders en autochtone ouders onder de loep 

genomen. Zo blijkt dat het grootste deel van alle basisschoolleerlingen in de eigen woonwijk 

naar de basisschool gaat (Karsten et al., 2005; Smit et al., 2005). Afstand vormt voor zowel 

allochtone als autochtone ouders een belangrijk keuzemotief. Onder bepaalde groepen niet-

westers allochtonen bestaan veel eenoudergezinnen, waar over het algemeen de moeder uit 

praktisch oogpunt voor een school binnen de wijk kiest (Smit et al., 2005). Daarnaast vinden 

allochtone en autochtone ouders het van belang dat kinderen veilig van en naar school kunnen 

lopen (Karsten et al., 2005).  

Een deel van de allochtone en autochtone ouders is bereid om voor een school buiten 

de wijk te kiezen. Deze keuze wordt echter vaker gemaakt door autochtone ouders. Zij kiezen 

eerder voor scholen buiten de wijk wanneer sprake is van een specifieke pedagogisch concept 
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die aansluit bij hun pedagogische visie (Karsten et al., 2005). Daarnaast zoekt een deel van de 

autochtone en allochtone ouders overeenstemming met de eigen levensbeschouwelijke visie 

en gaat hiervoor naar een andere wijk (Smit et al., 2005). Niet-westers allochtone ouders zijn 

hiertoe ook bereid wanneer het onderwijs in de woonwijk niet aan de kwaliteitseisen voldoet 

(Karsten et al.,2005). Het niet voldoen aan de kwaliteitseisen vormt voor deze ouders ook een 

motief om van school te wisselen (Karsten, de Jong, Ledoux & Sligte, 2006). 

Verschillende onderzoeken hebben zich gericht op de omvang en schaduwzijde van 

segregatie in het basisonderwijs. Het aantal etnisch gesegregeerde scholen neemt toe, ook 

buiten de grote steden. Zoals eerder aangegeven, zijn hiervoor verklaringen te vinden in het 

schoolkeuzegedrag van ouders en het bestaan van ruimtelijke segregatie. Veel nationale 

onderzoeken onderstrepen de cognitieve ontwikkeling van niet-westers allochtone kinderen 

als belangrijkste doelstelling van het onderwijs. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit de enige 

visie op onderwijs is onder niet-westers allochtone ouders, vanwege een mogelijke 

verschuiving van niet-westerse opvattingen naar westerse opvattingen over onderwijs. In mijn 

onderzoek wordt beoogd inzichten te verkrijgen in andere doelstellingen die ook van belang 

zijn voor deze ouders.  

De keuzemotieven van niet-westers allochtone ouders voor een basisschool zijn 

voornamelijk beschouwd in lokale onderzoeken. In deze onderzoeksgegevens wordt veelal 

een hiërarchie van de keuzemotieven weergeven waar voorbij wordt gegaan aan de 

achterliggende redenen van deze motieven. Deze studie beoogt dan ook een beeld te schetsen 

van de keuzeprocessen van niet-westers allochtone ouders voorafgaand aan de eerste 

basisschoolkeuze. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de vraag naar de doorslaggevende 

reden voor de definitieve keuze vaak sociaal wenselijke antwoorden opleverde. Volgens 

Ledoux, Koopman en Schaap (1999) geven motieven om basisscholen uit te sluiten van 

definitieve keuze meer inzicht in de werkelijke redenen voor de uiteindelijke schoolkeuze. In 

deze studie worden zowel de positieve redenen voor de eerste schoolkeuze als de negatieve 

redenen voor het uitsluiten van andere basisscholen onderzocht.  

Tot slot gaat deze studie in op ervaringen van niet-westers allochtone ouders na de 

eerste basisschoolkeuze. Een vergelijking wordt gemaakt tussen schoolkeuze vaste ouders en 

schoolwisselaars. Nationale onderzoeken naar de keuzeprocessen van niet-westers allochtone 

ouders voorafgaand aan een tweede basisschoolkeuze zijn nihil. Mijn onderzoek beoogt bij te 

dragen aan de wetenschappelijke kennis over de keuzeprocessen voorafgaand aan de tweede 

basisschoolkeuze alsmede de ervaringen waardoor niet-westers allochtone ouders voor een 
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tweede basisschool kiezen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke 

keuzeprocessen liggen ten grondslag aan het schoolkeuzegedrag van niet-westers allochtone 

ouders? Daarbij wordt rekening gehouden met 1) de sociaaleconomische klasse waartoe niet-

westers allochtone ouders behoren en 2) de basisschoolkeuze voor al dan niet het eerste kind.  

Het onderzoek richt zich op de volgende deelvragen:  

1. Hoe denken niet-westers allochtone ouders over onderwijs? 

2. Welke motieven overwegen niet-westers allochtone ouders bij de keuze van een 

basisschool en welke motieven geven uiteindelijk de doorslag? 

3. Indien ouders overstappen naar een andere school, welke factoren zijn bepalend 

geweest bij de overstap van de ene naar de andere school?  

4. Hoe evalueren schoolkeuze vaste ouders de gemaakte schoolkeuze? 

 

Methode 
Instrumentarium en procedure 

Om zicht te krijgen op de keuzeprocessen die allochtone ouders doorlopen bij de 

basisschoolkeuze zijn 24 ouders geïnterviewd. De ouders zijn ingedeeld in twee groepen: 1) 

de schoolkeuzevaste groep en 2) de schoolwisselaars. Een vergelijking vindt plaats tussen de 

ervaringen van beide onderzoeksgroepen en de motieven om al dan niet van basisschool te 

wisselen. Hiermee wordt in kaart gebracht welke situaties kenmerkend zijn om van 

basisschool wisselen en in welke mate de keuzeprocessen voorafgaand aan een tweede 

basisschoolkeuze al dan niet verschillen van de eerste basisschoolkeuze. Aan de hand van een 

semigestructureerde vragenlijst werden de data verzameld. Het interview bestond voor beide 

onderzoeksgroepen uit vier onderdelen met vragen toegespitst op de vier deelvragen van dit 

onderzoek.  

Door middel van een aantal algemene vragen werden achtergrondgegevens verzameld 

om ten eerste de onderzoekspopulatie te beschrijven en ten tweede verbanden na te gaan 

tussen een aantal achtergrondkenmerken en de afhankelijke variabelen ‘doelstelling van het 

onderwijs’ en ‘schoolkeuzemotieven’. Gevraagd werd naar het opleidingsniveau en de 

etniciteit van de ouders. Omdat bleek dat het om een overwegend hoogopgeleide 

onderzoekspopulatie gaat is het opleidingsniveau verdeeld in middelhoogopgeleid en 

hoogopgeleid om inzicht te krijgen in de vraag of opleiding invloed heeft op de visie op 

onderwijs en het schoolkeuzegedrag. Een maximaal afgeronde middelbare beroepsopleiding 

werd tot ‘middelhoogopgeleid’ gecategoriseerd, een afgeronde hogere beroepsopleiding of 
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wetenschappelijke studie tot ‘hoogopgeleid’. Om te bepalen tot welke generatie allochtonen 

de ouders behoren werd gevraagd naar het aantal woonachtige jaren in Nederland of naar de 

leeftijd waarop de migratie heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de gekozen basisschool 

werd gevraagd naar de ligging ten opzichte van de eigen woonwijk, de kleur en de grondslag. 

De verkregen informatie over de kleur van de school moet met enige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. Elke ouder categoriseerde de basisschool vanuit een eigen referentiekader in 

wit, zwart of gemengd.  

Vervolgens werd gevraagd naar de doelstelling van het onderwijs. Op basis van de 

antwoorden werd gevraagd een vertaalslag te maken naar verwachtingen van het 

basisonderwijs. Tot slot werd ingegaan op het bieden van ondersteuning bij schoolse taken in 

de thuissituatie. Het gaat hier om een zelfreflectie van ouders op de eigen geboden 

ondersteuning. Bij de interpretatie van de gegevens zullen mogelijke sociaal wenselijke 

antwoorden in acht worden genomen.  

Voorts werd specifiek gevraagd naar de keuzemotieven voor een basisschool. Met de 

vragen werd een gedetailleerd beeld van schoolkeuzemogelijkheden en schoolkeuzemotieven 

beoogd. Om een vergelijking te kunnen maken met de schoolkeuze vaste groep had deze 

vraag voor de schoolwisselaars betrekking op de eerste schoolkeuze. Ouders benoemden in 

eerste instantie het belangrijkste keuzemotief voor deze eerste schoolkeuze, later in het 

interview werd ook ingegaan op andere keuzemotieven die hebben meegespeeld bij de eerste 

schoolkeuze. Ook werd gevraagd in welke mate en op welke manier ouders zich georiënteerd 

hebben op verschillende scholen en op basis van welke motieven andere basisscholen van 

definitieve keuze zijn uitgesloten. Daarbij werd nagegaan of informatie over basisscholen 

gegeven door derden mee heeft gewogen bij de definitieve keuze. Derden worden 

onderscheiden in organisaties of personen die vanuit hun maatschappelijke functie informatie 

geven over basisscholen en het sociale netwerk waarin ouders zich bevinden. Tot slot werd 

gevraagd of ouders binnen hun sociale netwerk van gedachte hebben gewisseld over de 

schoolkeuze. Het gaat hier om een abstracter niveau zonder betrekking te hebben op een 

bepaalde basisschool.  

Bij de schoolkeuze vaste groep werd tot slot gevraagd terug te blikken op de gemaakte 

schoolkeuze. Deze ervaringen werden uiteengerafeld en bij de analyse onderverdeeld in 

‘tevreden ervaringen’ en ‘ontevreden ervaringen’. Ook werd gevraagd of ouders op basis van 

ervaringen opnieuw voor de betreffende school zouden kiezen. Indien zij een andere 

schoolkeuze zouden maken werd gevraagd waardoor zij zich belemmerd voelen om van 
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school te wisselen. Bij de schoolwisselaars werd in het laatste deel van het interview ingegaan 

op de reden van overstap. Om de situatie op de vorige school in kaart te brengen werd 

gevraagd naar de onderwijsprestaties van het kind, het leerjaar waar het kind op het moment 

van de schoolwisseling in zat en de kwaliteit van verschillende relaties waarmee ouders en het 

kind op school mee te maken hadden: met de leerkracht, andere ouders en andere kinderen. 

 

Dataverzameling en steekproefmethode 

Het grootste deel van de niet-westers allochtone ouders is benaderd vanuit Forum, instituut 

voor multiculturele ontwikkeling. Deze ouders zijn onder begeleiding van Forum actief op het 

gebied van onderwijs. Het gaat veelal om ouders die betrokken zijn bij de schoolloopbaan van 

hun kind en een actieve bijdrage willen leveren aan de verbetering van de samenwerking 

tussen allochtone ouders en scholen. Alle ouders uit de schoolkeuzevaste groep en het 

merendeel van de schoolwisselaars zijn actief vanuit Forum. Na de eerste contactlegging 

vanuit Forum zijn ouders telefonisch of per email benaderd. Bij dit contact werd in de meeste 

gevallen een afspraak gemaakt voor een interview. De afwijzingen voor deelname kwamen 

van voornamelijk schoolwisselaars. De aangegeven redenen voor afwijzing waren het niet 

meer willen praten over de negatieve ervaring en angst voor het uitlekken van informatie over 

de betreffende school. Om voldoende schoolwisselaars te vinden is de sneeuwbalmethode 

toegepast. Het eerste contact werd gelegd door de al deelnemende schoolwisselaars. Na 

toestemming zijn nieuwe participanten telefonisch of per email benaderd voor het maken van 

een afspraak. De interviews zijn bij de participanten thuis of op het werk afgenomen. Alle 

interviews zijn na toestemming van de participant analoog opgenomen. 

 

Beschrijving steekproef 

De onderzoekspopulatie bestond uit 24 niet-westers allochtone ouders met basisschoolgaande 

kinderen. Deze ouders zijn afkomstig uit negen steden verspreid over de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel. De exacte leeftijd 

van de ouders is niet bekend. Uit andere gegevens valt op te maken dat de leeftijdsgrens 

tussen de 25 en 50 jaar ligt. De onderzoekspopulatie is voornamelijk hoogopgeleid (Tabel 1). 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Tabel 1.    Opleidingsniveau Niet-westers Allochtone Ouders   

Opleiding en land N= % 

Middelhoogopgeleid (maximaal MBO) 7 29,1 

Hoog opgeleid (HBO of WO) 

Onbekend 

16 

1 

66,7 

4,2 

Totaal N=24 100% 

 

Tabel 1 laat zien dat een meerderheid van de ouders een hoge opleiding heeft genoten. Een 

kleiner deel van de ouders is middelhoogopgeleid. Alle ouders behoren ofwel tot de eerste1 

(87,5%, N=21) of de tweede2 (12,5%, N=3) generatie allochtonen in Nederland. De leeftijd 

waarop de migratie van de ouders heeft plaatsgevonden is verschillend. In de schoolkeuze 

vaste groep zijn 4 ouders (33,3%, N=12) voor of in de basisschoolleeftijd naar Nederland 

geëmigreerd. Bij de schoolwisselaars waren dit zeven (58,3%, N=12) ouders. De overige 

ouders hebben zich vanaf de late tienerjaren tot eind twintigerjaren in Nederland gevestigd. 

Hiervan zijn twee ouders in hun vroege kinderjaren naar Duitsland geëmigreerd en op latere 

leeftijd naar Nederland zijn gekomen. 

Veelal had de basisschoolkeuze betrekking op het eerste kind uit het gezin. Vier 

ouders hadden oudere kinderen boven de basisschoolleeftijd, die allen een andere basisschool 

bezochten dan het kind waar het in dit onderzoek om gaat. Eén participant uit de schoolkeuze 

vaste groep was een oudere zus van het kind waarvoor de basisschoolkeuze is gemaakt. Zij is 

direct betrokken geweest bij het schoolkeuzeproces. De ouders beheersen onvoldoende de 

Nederlandse taal om deel te nemen aan het onderzoek. Bij de schoolwisselaars was één 

echtpaar aanwezig, die in het onderzoek als één participant wordt meegenomen.  

 

Analyse  

Alle interviews zijn geanalyseerd in het softwareprogramma MAXqda2007. De 

dataverzameling heeft plaatsgevonden vanaf begin februari 2009 tot en met begin april 2009. 

Na zes interviews vond een tussentijdse analyse plaats waardoor een aantal vragen 

geherformuleerd werden. De fasen van open coderen en axiaal coderen werden doorlopen. 
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1 Personen geboren in het land van herkomst. 

2 Personen geboren in Nederland, waarvan in ieder geval één van de ouders is geboren in het land van herkomst. 
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Wanneer open codering niet meer nodig bleek te zijn, vond alleen axiaal coderen plaats. Na 

elke tussentijdse analyse werd bekeken of nieuwe waarnemingen aanleiding gaf tot het 

formuleren van nieuwe codes en nieuwe vragen. Aan het einde van het onderzoek vond de 

laatste fase van codering plaats, het selectief coderen waarbij alle participanten met dezelfde 

coderingen geanalyseerd werden. Met behulp van het softwareprogramma SPSS is nagegaan 

of een relatie bestaat tussen een aantal achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau 

‘hoogopgeleid’ of ‘middelhoogopgeleid’ en de basisschoolkeuze voor al dan niet het eerste 

kind op een aantal afhankelijke variabelen. Dit waren 1) de doelstelling van het onderwijs 

volgens niet-westers allochtone ouders, 2) de kleur van de gekozen basisschool en 3) het 

belangrijkste motief voor de eerste basisschoolkeuze. 

 

Resultaten 
De doelstelling van het onderwijs volgens niet-westers allochtone ouders 

Om zicht te krijgen op factoren die meespelen in het keuzeproces voor een basisschool werd 

aan de ouders gevraagd welke doelstelling het onderwijs heeft. Vervolgens werd gevraagd dit 

te vertalen naar verwachtingen van het basisonderwijs. Uit de antwoorden kunnen drie typen 

doelstellingen van het onderwijs worden onderscheiden: 1) het vermogen om de cognitieve 

ontwikkeling van kinderen te stimuleren, 2) het vermogen om bij te dragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van kinderen en tot slot 3) het integratiebevorderende vermogen 

voor allochtone kinderen. In de gehele onderzoeksgroep wordt het vermogen om de 

cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren (type 1) door het grootste deel van de 

ouders (N=16) het meest belangrijk gevonden. Een goede cognitieve ontwikkeling biedt 

perspectief op een goede baan, zoals blijkt uit onderstaand citaat. 

 

‘In ieder geval wat ik wel heel erg belangrijk vind dat hij z’n diploma’s behaalt, dat 

hij, ik zou graag willen dat hij Hbo, in ieder geval een Hbo opleiding heeft als grond. 

Dat hij toch een positie heeft op de arbeidsmarkt.’ 

 

Deze Turkse moeder wenst voor haar kind een hoge positie op de arbeidmarkt. Daarvoor moet 

het kind hooggeschoold zijn. Dit citaat laat een ideaal toekomstbeeld van een moeder zien. In 

dit onderzoek is geen significant verband gevonden tussen het opleidingsniveau van de niet-

westers allochtone ouders en de primaire doelstelling van het onderwijs om een goede 

cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Een meerderheid van zowel de 
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middelhoogopgeleide ouders (62,5%, N=5) als de hoogopgeleide ouders (71,4%, N=10) vindt 

de cognitieve ontwikkeling het belangrijkst. 

Een aantal ouders (N=7) geeft aan dat de persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen 

(type 2) de belangrijkste doelstelling van het onderwijs is. Binnen het onderwijs heeft een 

kind de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en zijn kwaliteiten te ontplooien. Deze ouders 

verwachten expliciet aandacht voor sociale, creatieve en sportieve talenten van hun kinderen. 

Het volgen van een opleiding en het hebben van een goede baan wordt door een aantal ouders 

ook als persoonlijke ontwikkeling gezien. De nadruk wordt echter niet gelegd op het 

verwerven van een hoge positie op de maatschappelijke ladder. Ouders benadrukken zelfs dat 

een hoge opleiding er niet toe doet. Het geluk van het kind staat voorop, zo blijkt uit een citaat 

van een Turkse moeder,  

 

‘Van mij mag die ook alleen Mbo stoppen of dan zegt ie ik wil niet meer. Waar hij zelf 

gelukkig zou worden, dat beeld heb ik. Nooit verwachting van wat hij later zou 

worden. Dat keuze ligt aan hem.’ 

 

Bovenstaand citaat illustreert dat onder niet-westerse allochtone ouders, die veelal afkomstig 

zijn uit een collectivistische cultuur, westerse opvattingen bestaan over 

toekomstperspectieven voor kinderen. Voor deze moeder zijn zelfsturing en vrije keuze van 

belang. Dit zijn individualistische begrippen die kenmerkend zijn voor opvoedingsdoelen van 

Westerse ouders. Een relatie met deze bevinding en het opleidingsniveau van de ouders is niet 

gevonden. In dit onderzoek hechten voornamelijk ouders die de basisschoolkeuze voor het 

eerste kind hebben gemaakt de meeste waarde aan de persoonlijke ontwikkeling.  

Ondanks dat in de interviews niet expliciet is gevraagd naar het 

integratieprocesbevorderende vermogen van het onderwijs (type 3), heeft een klein aantal 

ouders (N=4) hier een duidelijke visie op. Ouders leggen de nadruk op het contact dat plaats 

moet vinden tussen kinderen met verschillende etnische achtergronden. Dit met oog op de 

bewustwording van etnische verschillen en het ontwikkelen van een positieve houding ten 

opzichte van deze verschillende achtergronden. Volgens ouders wordt een positieve houding 

bevorderd door samenwerking tussen kinderen met verschillende etnische achtergronden te 

stimuleren. Ouders veronderstellen dat het onderhouden van gemengde etnische contacten een 

positieve invloed heeft op het toekomstige maatschappelijke functioneren van allochtone 
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kinderen. Voor de meeste ouders die het integratiebevorderende vermogen van het onderwijs 

aanhalen, vormt het echter niet de belangrijkste doelstelling van het onderwijs. 

 

Contact tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten 

 

Communicatie tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten 

Tijdens de interviews werd het contact tussen ouder en leerkrachten door alle participanten ter 

sprake gebracht. Ouders hebben een aantal verwachtingen van de relatie tussen henzelf en de 

leerkracht. Deze verwachtingen hebben voornamelijk betrekking op wijze waarop de 

leerkracht communiceert met de ouders. Een open communicatie vanuit de leerkracht over de 

onderwijsprestaties van het kind wordt belangrijk gevonden. Ouders willen weten waar een 

kind problemen ondervindt, maar ook waar de kwaliteiten van een kind liggen. Deze open 

communicatie werd vooral benadrukt door ouders waarvan het kind leerproblemen heeft 

ondervonden. Tevens werd een bepaalde mate van interesse vanuit de leerkracht in de cultuur 

en het geloof van de ouders verwacht. Dit met oog op de relatie tussen de leerkracht en het 

kind. Volgens ouders is sprake van een gat tussen het kind en de leerkracht wanneer deze 

geen kennis heeft van de culturele en godsdienstige achtergrond. Een aantal ouders heeft 

angst dat vooroordelen bij de leerkracht ten opzichte van het kind bestaan.  

 

‘De achtergronden ook van hun. Niet alleen maar van ze zitten bij ons en onze 

programma volgen, maar dat ze ook de achtergrond van de kind, vind ik de 

belangrijkste. Dat verwacht ik ook ja. Ze moeten niet vooroordelen, daar houd ik 

helemaal niet van.’ 

 

Bovengenoemd citaat van een Marokkaanse moeder drukt angst voor vooroordelen uit. De 

verwachte vooroordelen hebben betrekking op de culturele achtergrond van kinderen evenals 

het bestaan van een taalachterstand. Deze moeder heeft een negatieve ervaring opgedaan in 

het contact met een leerkracht waardoor een schoolwisseling heeft plaats gevonden. Niet-

westers allochtone ouders ervaren over het algemeen een eenzijdige communicatie vanuit de 

leerkracht. In het contact leeft het gevoel dat inbreng van ouders niet gewaardeerd wordt. 

Ouders voelen zich niet gehoord in de contactmomenten. Het aangaan van contact met de 

leerkracht wordt hierdoor als hoogdrempelig ervaren.  
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Samenwerking tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten. 

Ouders hechten ook waarde aan een samenwerkingsverband tussen henzelf en de leerkracht. 

Dit met het doel om de schoolprestaties van kinderen te optimaliseren. Ouders verwachten 

handvatten en materiaal om kinderen thuis te ondersteunen bij schoolse taken. De meeste 

ouders ondersteunen hun kinderen al. Samen lezen en het helpen bij huiswerk zijn 

veelvoorkomende activiteiten. Volgens ouders houdt een samenwerkingsverband ook in dat 

normen en waarden van thuis en op school op elkaar worden afgestemd. Dit met oog op de 

gehoorzaamheid van kinderen naar de ouders toe. Wanneer een groot gat bestaat tussen de 

thuiscultuur en de schoolcultuur zijn ouders bang aan het kortste eind te trekken. Het gedrag 

van het kind zou zich te veel aan de schoolcultuur aanpassen. 

 

Keuze voor een basisschool 

 

Kleur en grondslag van de basisschool  

Aan ouders is gevraagd om op basis van de etniciteit van de leerlingen de kleur van de 

basisschool te categoriseren in zwart, wit of gemengd. Ook hebben ouders aangegeven tot 

welke grondslag de school behoort: openbaar onderwijs, katholiek onderwijs, protestants 

christelijk onderwijs of onderwijs op algemene grondslag. Onder deze laatste vallen in dit 

onderzoek scholen voor montessorionderwijs en daltononderwijs.  
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Tabel 2.  Kleur en Grondslag van de Basisschool, gekozen door de Schoolkeuze Vaste Groep 

en de Schoolwisselaars 

 Schoolkeuze vaste 

groep 

Schoolwisselaars 

Kleur en Grondslag van de 

basisschool 

 Vorige school Huidige school 

Gemengde school  

Openbaar 

Katholiek 

Protestants Christelijk 

Algemene Grondslag 

3 

3 

 

 

 

6 

3 

1 

1 

1 

Witte School 

Openbaar 

Katholiek 

Protestants Christelijk 

Algemene Grondslag 

5 

3 

1 

 

1 

7 

 

 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

Zwarte school 

Openbaar 

Katholiek 

Protestants Christelijk 

Algemene Grondslag 

4 

3 

1 

5 

2 

1 

 

2 

2 

1 

1 

 

Uit Tabel 2 is op te maken dat de helft van de ouders in eerste instantie voor een witte 

basisschool heeft gekozen. Een minderheid (N=3) van de totale onderzoekspopulatie gaat in 

eerste instantie voor een gemengde school. Terwijl de helft van de schoolwisselaars na 

overstap wel voor een gemengde basisschool kiest. Een zwarte basisschool wordt het minst 

vaak gekozen. Er is geen significant verband gevonden tussen het opleidingsniveau van de 

ouders en de kleur van de school. In dit onderzoek kiest een meerderheid van de 

middelhoogopgeleide ouders (66,7%, N=4) voor een witte school. Daarentegen kiezen 

hoogopgeleide ouders minder vaak voor een witte school (43,8%, N=7), maar meer voor een 

gemengde school (18,7%, N=3). Middelhoogopgeleide en hoogopgeleide ouders kiezen 

ongeveer even vaak voor een zwarte school. Kijkend naar de grondslagen van de gekozen 



scholen blijkt dat veel ouders (N=11) kiezen voor openbaar onderwijs. Na de overstap van de 

tweede onderzoeksgroep is het aantal gekozen openbare scholen zelfs gestegen (N=15). Een 

minderheid van de ouders kiest voor katholiek of protestants christelijk onderwijs. Een 

opvallend resultaat is de keuze voor montessorionderwijs en daltononderwijs. De meeste 

ouders zijn echter op deze keuze terug gekomen.  

 

       

Wit 

(vorig) 

Gemengd 

(huidig) 

Zwart 

(huidig) 

Gemengd 

(vorig) 

5
2

1 2

Zwart 

(vorig) 

Wit 

(huidig) 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Figuur 1. Overstap Schoolwisselaars op basis van Kleur 

 

In Figuur 1 is de overstap van de tweede onderzoeksgroep op basis van de kleur van de school 

in kaart gebracht. De overstap heeft over het algemeen plaatsgevonden tussen een witte en een 

gemengde school. Ouders geven aan dat kinderen op een te witte school niet in aanraking 

komen met kinderen die dezelfde culturele achtergrond hebben. Hierdoor vinden allochtone 

kinderen geen herkenning bij hun klasgenootjes en voelen zich een vreemde eend in de bijt. 

Een aantal ouders komt voor de schoolwisseling van een zwarte basisschool. Er is geen 

duidelijke trend te zien in de kleur van de nieuwe school. Deze schoolwisselaars kiezen 

ongeveer even vaak voor een witte, gemengde of wederom zwarte basisschool. 

  

Ligging van de basisschool 

Aan de ouders is gevraagd om de ligging van de basisschool ten opzichte van de woonwijk 

aan te geven. In de tweede onderzoeksgroep werd dit zowel gevraagd voor de huidige 

basisschool als de oude school. Bij de eerste schoolkeuze hebben de meeste ouders (N=19) 

voor een school binnen de wijk gekozen. Bij één van de ouders gaat het kind weliswaar buiten 

de wijk naar school, maar is deze alsnog op loopafstand. Redenen voor de overige vier ouders 
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om voor een basisschool buiten de wijk te kiezen waren verschillend. Scholen in de woonwijk 

zijn te zwart, ouders wilden een specifiek pedagogisch concept, in de woonwijk is geen 

openbare school en tot slot een verhuizing naar een nabijgelegen wijk. Deze laatste ouders 

wilden hun kinderen niet uit een vertrouwde schoolomgeving halen. Schoolwisselaars 

brengen hun kind na overstap vaker buiten de wijk naar school (N=8) dan voor de 

schoolwisseling (N=1). 

  

Keuzemotieven voor een basisschool  

Aan de ouders is gevraagd om het belangrijkste keuzemotief en secundaire keuzemotieven 

voor de basisschool aan te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Primaire en Secundaire Keuzemotieven van de Schoolkeuze Vaste Groep en de Schoolwisselaars bij de Eerste Schoolkeuze 

 Primaire Keuzemotieven Secundaire Keuzemotieven 

 

Keuzemotief 

Schoolkeuzevaste 

groep  

     N=                 % 

Schoolwisselaars 
 

  
    N=               % 

Totaal 

 

    N=             % 

  Schoolkeuzevaste 

groep 

   N=                 % 

Schoolwisselaars 

     

   N=               % 

Totaal 

  

  N=                 % 

Afstand 5 41,7 8 66,7 13 54, 2 2 16,7 2 16,7 4 16,7 

Grondslag  2 16,7 4 33,3 6 20,8   2 16,7 2 8,3 

Etniciteit 3 25   3 8,3 2 16,7 2 16,7 4 16,7 

‘Goede naam’ 

van de school 

1 8,3   1 4,2 4 33,3 1 8,3 5 20,8 

Positieve 

eerste indruk 

1 8,3   1 4,2 1 8,3   1 4,2 

Kwaliteit van 

het onderwijs 

       

 

 2 16,7 2 8,3 

Kleine school       1 8,3   1 4,2 

Onbekend       2 16,7 3 25 5 20,8 

totaal N=12 100% N=12 100% N=24 100% N=12 100% N=12 100% N=24 100% 



 

In de Tabel 3 zijn de primaire en secundaire keuzemotieven voor een basisschool weergeven. 

Om een vergelijking te kunnen maken met de schoolkeuze vaste groep gaat het hier om de 

eerste schoolkeuze van de schoolwisselaars. Voor de meeste ouders (N=13) uit dit onderzoek 

vormt de afstand het primaire keuzemotief. Ouders willen een school dicht in de buurt. De 

achterliggende reden zit voornamelijk in het halen en brengen in combinatie met de reistijd 

naar het eigen werk. Dit moet zo min mogelijk tijd in beslag nemen. Een andere praktische 

reden is het halen en brengen voor de oppas. Ouders schakelen hiervoor veelal buren of 

familie in die dichtbij woont. Het ophalen van de kinderen neemt ook voor oppas weinig tijd 

in beslag en is te combineren met het ophalen van eventuele eigen kinderen die op dezelfde 

school zitten. Een ander motief voor een basisschool dichtbij is dat buurtbewoners ook voor 

een school dichtbij kiezen. Hierdoor komen kinderen uit de buurt veelal bij elkaar in de klas. 

Vriendschappen die op school ontstaan, kunnen kinderen buiten schooltijd zelf onderhouden. 

Onderzocht is of een verband bestaat tussen het keuzemotief ‘afstand’ en het opleidingsniveau 

van de ouders. Een significant verband is niet gevonden. In dit onderzoek is de kleine afstand 

tussen thuis en school voor ongeveer de helft van de middelhoogopgeleide en hoogopgeleide 

ouders het belangrijkste keuzemotief. 

Een ander primair keuzemotief is de grondslag van een school (N=6). Vier ouders 

hebben bewust een keuze gemaakt voor een school zonder gelovige grondslag. Hieraan ten 

grondslag ligt de Islamitische achtergrond van de meeste ouders. Zij vinden geloofsopvoeding 

uitsluitend de taak van de ouders. Daarnaast sluiten basisscholen met een protestants 

christelijke of katholiek grondslag niet aan bij de eigen levensbeschouwelijke visie. Twee 

ouders hebben echter wel een bewuste keuze gemaakt voor een protestants christelijke school 

basisschool. Deze ouders gingen uit van een positieve aanvulling op de gelovige opvoeding 

van thuis. Uiteindelijk hebben zij wel een overstap gemaakt naar een andere basisschool. 

Opvallend in dit onderzoek is dat de grondslag van de school voor middelhoogopgeleide 

ouders vaker (42,9%, N=3) het belangrijkste keuzemotief vormt dan voor hoogopgeleide 

ouders (18,8%, N=3). Van een significant verband is echter geen sprake. 

Een aantal ouders (N=7) heeft bij de schoolkeuze primair of secundair gelet op de 

etniciteit van de leerlingen. Witte scholen worden in eerste instantie het vaakst gekozen. 

Ouders hebben een aantal motieven voor deze keuze. Allereerst verwachten ouders dat hun 

kinderen in aanraking komen met andere kinderen die volgens dezelfde normen en waarden 

worden opgevoed. Daarnaast zou een overwegend witte school de integratie van het eigen 

kind ten goede komen. Dit met oog op de toekomstige maatschappelijke positie waarin 

allochtone en autochtone kinderen met elkaar samenwerken. Als laatste werd de kwaliteit van 



 

het onderwijs genoemd. Ouders veronderstellen dat de kwaliteit van het onderwijs op witte 

scholen beter is. Hierbij doelen zij niet op de kwaliteit van de leerkrachten, wel op het geringe 

aantal achterstandsleerlingen dat op witte scholen te vinden zou zijn. Een groot aantal 

achterstandleerlingen in de klas wordt geassocieerd met weinig aandacht van de leerkracht 

voor het eigen kind. Geen van de ouders heeft bewust vanwege de etniciteit van de leerlingen 

voor een zwarte school gekozen.  

De ‘goede naam’ van de school wordt door een klein aantal ouders (N= 6), 

voornamelijk als secundair keuzemotief genoemd bij de eerste basisschoolkeuze. Een goede 

naam wordt voornamelijk afgemeten aan ervaringen van andere ouders. Dit zijn vooral 

familieleden en vrienden. Ouders kiezen eerder voor een school wanneer deze positief over de 

basisschool zijn. Een aantal ouders (N=2) bezoekt de school en houdt hier een eigen positieve 

indruk aan over. Ouders letten voornamelijk op de manier waarop zij ontvangen worden door 

de directie en de leerkrachten. Daarnaast beoordelen zij de sfeer aan de hand van de 

aankleding van de school en de manier waarop kinderen zich in de school bewegen en met 

elkaar omgaan. Opvallend is het kleine aantal ouders (N=2) dat de kwaliteit van het onderwijs 

bij de eerste schoolkeuze betrekt. Zij meten de kwaliteit aan de Cito-scores en de uitstroom 

naar het voortgezet onderwijs.  

 

Tabel 4. Keuzemotieven Schoolwisselaars Na Overstap  

Primaire motieven Secundaire motieven  

Keuzemotief N= % N= % 

Kwaliteit van het onderwijs 2 16,7 4 33,3 

Grondslag  3 25 2 16,7 

‘Goede naam’ van de school 3 33,3   

Positieve eerste indruk 1 8,3 2 16,7 

Afstand 2 16,7   

Etniciteit   2 16,7 

Op basis van eerdere 

ervaringen 

1 8,3   

Kleine school   1 8,3 

Schooltijden   1 8,3 

Totaal N=12 100% N=12 100% 
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Tabel 4 laat zien dat de schoolwisselaars andere keuzemotieven hebben voor de tweede 

basisschool. Afstand vormt dan ook niet meer het belangrijkste keuzemotief. Ouders gaan bij 

de tweede keuze voornamelijk af op de kwaliteit van het onderwijs. Dit is te verklaren door de 

achterliggende reden van de overstap. Over het algemeen presteerden kinderen op de oude 

school onder de maat. Later zal ik hier verder op ingaan. Ouders maken ook een bewuste 

keuze voor de grondslag van de school. Na de overstap hebben ouders voornamelijk voor 

openbare basisscholen gekozen. In dit onderzoek zijn de meeste schoolwisselaars vertrokken 

van protestants christelijke scholen en Montessorischolen.  

 

Negatieve keuzemotieven 

Aan ouders is ook gevraagd op basis van welke motieven andere scholen zijn uitgesloten van 

de definitieve keuze. Hieruit blijkt dat de meeste ouders zich georiënteerd hebben op 

meerdere scholen.  

 

Tabel 5. Negatieve Schoolkeuzemotieven Schoolkeuze Vaste Groep en Schoolwisselaars 

Negatieve keuzemotieven N= % 

Etniciteit 11 45,8 

Kwaliteit van het onderwijs 3 12,5 

Grondslag 3 12,5 

Afstand 2 8,3 

Niet welkom voelen 2 8,3 

Werd niet aangenomen 2 8,3 

Schooltijden 1 4,3 

Totaal  N=24 100% 

 

Uit Tabel 5 blijkt dat een groot deel van de ouders etniciteit als belangrijkste reden geven om 

een basisschool uit te sluiten. Scholen worden voornamelijk te zwart bevonden. Ouders zijn 

bang dat kinderen op een zwarte basisschool een taalachterstand oplopen, in aanraking komen 

met ongewenst taalgebruik en met de verkeerde vriendjes omgaan. Ook vond een aantal 

ouders een basisschool te wit. Door het grote aantal autochtone Nederlandse leerlingen vindt 
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het kind wellicht geen herkenning bij andere kinderen in de klas op het gebied van geloof en 

normen en waarden van thuis. Ouders sluiten ook een basisschool uit wanneer de kwaliteit 

van het onderwijs onder maat is. De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld aan de 

hand van Cito-scores en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. In het schoolkeuzeproces 

heeft een aantal ouders de potentiële basisscholen bezocht. Ouders voelden zich niet altijd 

welkom door de manier waarop zij werden ontvangen door de directeur en de leerkrachten. 

Ouders ervoeren een negatieve houding ten opzichte van hun etnische achtergrond. Ook 

ouders die door de basisschool zijn afgewezen wijten dit aan hun allochtone afkomst. Tot slot 

gaven ouders aan scholen met een christelijke grondslag uit te sluiten van definitieve keuze 

vanwege de eigen islamitische achtergrond.  

 

Informatiewerving over basisscholen 

Nagegaan is in hoeverre ouders op de hoogte zijn van schoolkeuzemotieven van andere 

ouders voor dezelfde basisschool. Voor de tweede onderzoeksgroep had deze vraag 

betrekking op zowel de eerste school als de tweede school. Een meerderheid van de ouders 

geeft aan op de hoogte te zijn van de keuzemotieven van andere ouders. De vraag welke 

motieven voor andere ouders doorslaggevend zijn geweest was moeilijk te beantwoorden. 

Ouders denken dat motieven van anderen overeenkomen met de motieven van henzelf. Een 

aantal geeft aan geen behoefte te hebben aan deze informatie. Zij weten zelf de wegen naar 

informatie over de school te bewandelen. Het internet dient als belangrijkste informatiebron. 

Ouders zoeken op websites van betreffende scholen, gemeenten en de onderwijsinspectie naar 

de gewenste informatie. Ook is gevraagd of uitwisseling met anderen heeft plaatsgevonden 

over de basisschoolkeuze. Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat binnen het 

sociale netwerk de basisschoolkeuze besproken is. Ouders praten voornamelijk met vrienden 

over de schoolkeuze. Daarnaast wordt de schoolkeuze besproken met familieleden of op de 

crèche of kinderdagverblijf.  

 

Evaluatie basisschoolkeuze schoolkeuze vaste groep  

Aan de eerste onderzoeksgroep is gevraagd de basisschoolkeuze te evalueren. Ouders 

beoordelen de school op verschillende aspecten. Tevredenheid en ontevredenheid blijken 

naast elkaar te bestaan, al voert ontevredenheid de boventoon (N=9). Ouders laten zich 

negatief uit over het contact met de leerkracht. Van een slecht contact met de leerkracht was 

voornamelijk sprake wanneer de onderwijsprestaties van het kind onder de maat waren. Het 

23 

 



 

slechte nieuws over de onderwijsprestaties van het kind wordt volgens ouders niet tijdig 

gegeven. Daarnaast hebben ouders het gevoel niet gehoord te worden. Zij hebben zelf 

verklaringen voor de onderprestaties van het kind, maar voelen zich hierin niet serieus 

genomen. Een enkele ouder ervaart vooroordelen vanuit de leerkracht. Deze hebben vooral 

betrekking op het bestaan van een taalachterstand bij allochtone kinderen.  

Tevredenheid (N=8) wordt onder andere gemeten aan het gevoel van het kind. 

Volgens een aantal ouders heeft het kind het naar zijn zin op school dat aangeeft dat het goed 

zit. Een aantal ouders is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en het contact met de 

leerkrachten. Weliswaar wordt dit voornamelijk uitgesproken door ouders waarvan het kind 

op school goed presteert. Een laatste graadmeter voor tevredenheid is het gevoel om als ouder 

en kind welkom te zijn op de basisschool. De wijze waarop de directeur en de leerkrachten 

met ouders omgaan, wekt het gevoel er te mogen zijn.  

 Tot slot is gevraagd of ouders op basis van huidige ervaringen opnieuw voor de 

huidige school zouden kiezen. Het merendeel (N=10) geeft opnieuw voor de huidige school te 

kiezen. Een klein aantal ouders (N=2) zou zich oriënteren op een andere school. Zij kiezen 

echter bewust niet voor een overstap. Ouders willen het kind niet weghalen uit de vertrouwde 

omgeving. Het kind heeft vriendjes en vriendinnetjes in de klas. Een overstap naar een nieuwe 

school gaat samen met het achterlaten van vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast moet het 

kind investeren in nieuwe contacten in een nieuwe omgeving. Een andere reden om op de 

school te blijven is de afstand naar andere scholen. Deze is te groot. Het halen en brengen 

wordt moeilijk te combineren met de eigen werktijden.  

 

Redenen voor overstap tweede onderzoeksgroep 

Ouders uit de tweede onderzoeksgroep hebben bewust een overstap gemaakt naar een andere 

basisschool. Hieraan zijn verschillende situaties vooraf gegaan. Over het algemeen was in 

eerste instantie sprake van onderprestaties van het kind (N=7). Bij deze kinderen werd in 

groep 1 tot en met 4 een onderwijsachterstand geconstateerd. Opvallend is dat een groot 

aantal van deze kinderen (N=4) onderpresteerden in het Montessorionderwijs. Voor ouders 

was deze constatering moeilijk te bevatten. In eerdere contactmomenten met de leerkracht zijn 

volgens ouders geen problemen aangegeven. Bij het uiten van ongenoegen hierover voelden 

ouders zich niet gehoord. De verstoorde communicatie tussen ouders en leerkrachten vormde 

de druppel om het kind van school af te halen. Van één van de ouders is het kind mishandeld 
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door een medeleerling. Het falende optreden van de leerkracht en het gevoel niet serieus 

genomen te worden waren redenen om over te stappen naar een andere school.  

Bij een aantal ouders (N=4) bestond het gevoel niet geaccepteerd te worden door de 

leerkracht en door ouders van andere kinderen. Groepjes op het schoolplein waren moeilijk 

toegankelijk. Deze ervaringen werden opgegaan op zowel witte als zwarte scholen. In een 

aantal situaties (N=3) voelde het kind zich niet gelukkig op school. Dit had ten eerste te 

maken met het pesterijen. Kinderen waren het slachtoffer van pestgedrag. Opvallend is dat 

weinig ouders deze situatie op school besproken hebben. Ouders veronderstellen dat de 

situatie niet zal veranderen. Daarnaast voelde een kind zich niet geaccepteerd door de 

leerkracht vanwege zijn geloof. Het kind werd verboden hierover uitingen te doen in de klas.  

 

Conclusie en Discussie 
Betekenis van onderwijs vanuit het perspectief van allochtone ouders 

In mijn onderzoek zijn de keuzeprocessen van niet-westers allochtone ouders voorafgaand aan 

de basisschoolkeuze onderzocht. Om de keuzemotieven te kunnen verklaren is in eerste 

instantie nagegaan wat volgens deze ouders de belangrijkste doelstelling van het onderwijs is. 

Hieruit blijkt dat het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van kinderen als de 

belangrijkste doelstelling van het onderwijs wordt gezien. Een significant verband tussen het 

opleidingsniveau van de ouders en deze doelstelling is niet gevonden. In mijn onderzoek 

hechten relatief even vaak middelhoogopgeleide als hoogopgeleide ouders de meeste waarde 

aan het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling. Deze bevindingen komen overeen met de 

onderzoeksresultaten van Denessen (1999) waaruit blijkt dat alleen autochtone ouders minder 

waarde hechten aan de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen naarmate zij hoger opgeleid 

zijn. Een verklaring kan gevonden worden in de lage economische positie waarin niet-westers 

allochtone ouders verkeren. Ook wanneer zij hoogopgeleid zijn in voornamelijk het land van 

herkomst (Schellings, 2003). Niet-westers allochtone ouders wensen een betere economische 

positie voor hun kinderen en leggen daardoor meer de nadruk op de cognitieve ontwikkeling 

(Smit & Driessen, 2003; Smit et al., 2005; Suarez-Orozco & Suarez-Orozco, 2001) 

In mijn onderzoek zien een kleiner aantal niet-westers allochtone ouders de 

persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen als belangrijkste doelstelling van het onderwijs. 

Het betreft hier evenveel middelhoog- als hoogopgeleide ouders. Deze bevinding is 

opmerkelijk aangezien de meeste ouders uit een collectivistische cultuur afkomstig zijn, 

waarin de ontwikkeling van een autonoom zelf niet tot de opvoedingsdoelen behoort 
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(Doolaard & Leseman, 2008) De persoonlijke ontwikkeling van kinderen werd vaker 

genoemd door niet-westers allochtone ouders die de basisschoolkeuze voor het eerste kind 

hebben gemaakt. Wellicht zijn ouders die al eerder een basisschoolkeuze hebben gemaakt 

voor oudere kinderen teleurgesteld over de onderwijsprestaties en leggen daardoor meer de 

nadruk op de cognitieve ontwikkeling.  

Tot slot schetsten niet-westers allochtone ouders een duidelijk beeld over het 

integratiebevorderende vermogen van het onderwijs. Weliswaar wordt deze doelstelling als 

minder relevant beschouwd. Deze ouders veronderstellen dat ervaring met gemengde etnische 

contacten in het basisonderwijs een positieve invloed heeft op het toekomstige 

maatschappelijke functioneren van allochtone kinderen. Uit deze veronderstelling blijkt dat 

niet-westers allochtone ouders kennis hebben over de functie van het onderwijs om bij te 

dragen aan het integratieproces evenals de ideale setting waarin een goede integratie van 

kinderen bereikt kan worden. Nationale en internationale studies tonen aan dat gemengde 

etnische contacten het integratieproces van kinderen inderdaad bevorderen (Schellings, 2003; 

Braddock & McPartland, 1988). 

 

Contact tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten 

Dat niet-westers allochtone ouders veel waarde hechten aan de cognitieve ontwikkeling blijkt 

ook uit de verwachtingen die zij hebben van 1) de communicatie en 2) de samenwerking 

tussen henzelf en de leerkracht. Een open communicatie vanuit de leerkracht over de 

onderwijsprestaties van het kind wordt belangrijk gevonden. In nationale literatuur blijkt 

eveneens dat niet-westers allochtone ouders veel waarde hechten aan het bespreken van de 

schoolvorderingen van hun kinderen met de leerkracht (Booijink, 2007; Smit et al., 2005). In 

mijn onderzoek kan het belang van een open communicatie enigszins verklaard worden door 

leerproblemen van het kind bij voornamelijk schoolwisselaars. Deze leerproblemen vormden 

aanleiding voor een gesprek tussen de ouders en de leerkracht. Dit is veelal uitgemond in een 

conflict. Volgens Booijink (2007) kunnen deze conflicten wellicht verklaard worden door een 

irreëel beeld dat niet-westers allochtone ouders van hun kind hebben dat gepaard gaat met een 

ontkenning van de leerproblemen. Anderzijds houden leerkrachten wellicht te weinig 

rekening met de gevoeligheid van het onderwerp voor deze ouders.  

De samenwerking tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten is vooral 

gericht op het optimaliseren van de schoolprestaties van kinderen. Deze ouders zijn bereid om 

hun kinderen thuis te ondersteunen bij schoolse taken, zoals lezen en samen huiswerk maken. 
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Eerder onderzoek van Booijink (2007) beaamt deze bevinding en laat eveneens zien dat niet-

westers allochtone ouders handvatten verwachten om de schoolprestaties van hun kinderen te 

bevorderen. Niet-westers allochtone ouders hebben ook nog een tweede agenda als het gaat 

om de communicatie en samenwerking met de leerkracht. Het afstemmen van normen en 

waarden van thuis en op school wordt door deze ouders belangrijk gevonden. Dit is in lijn met 

de onderzoeksresultaten van Smit & Driessen (2003) en Smit et al. (2005) waaruit blijkt dat 

de aanpak van kinderen op school niet overeenkomt met de belangrijkste opvoedingsdoelen 

die niet-westers allochtone ouders voor ogen hebben. Deze ouders hebben het gevoel te 

weinig invloed te hebben op de opvoedingsideeën van de school. In mijn onderzoek komt 

duidelijk naar voren dat achter de behoefte aan samenwerking met de leerkracht een angst 

schuilgaat dat het gedrag van het kind zich te veel aan de schoolcultuur aanpast wat niet 

overeenkomt met de eigen opvoedingsdoelen. Deze niet-westers allochtone ouders 

verwachten dat de leerkracht in bepaalde mate aansluit bij de normen en waarden van de 

ouders. Deze bevinding duidt op een discrepantie tussen wat gezien wordt als de belangrijkste 

doelstelling van het onderwijs en het willen behouden van de eigen culturele identiteit. Van 

leerkrachten wordt niet alleen verwacht dat zij de cognitieve ontwikkeling van kinderen 

stimuleren, maar ook dat zij een bijdrage leveren aan het behouden van de eigen culturele 

identiteit van niet-westers allochtone kinderen. De tweede agenda van allochtone ouders komt 

ook naar voren in onderzoek van Suarez-Orozco & Suarez-Orozco (2001) in de Verenigde 

Staten. Allochtone ouders stimuleren hun kinderen zich aan te passen aan bepaalde culturele 

vanzelfsprekendheden uit de dominante cultuur, maar bevechten daarentegen de ‘slechte’ 

invloeden uit de nieuwe maatschappij die een bedreiging vormen voor de eigen culturele 

identiteit. 

  

Keuze voor een basisschool 

Niet-westers allochtone ouders oriënteren zich bij de basisschoolkeuze op verschillende 

scholen. Informatie over de scholen wordt gewonnen door andere ouders, familie en vrienden 

te raadplegen. Daarnaast worden crèches, kinderdagverblijven en het internet gebruikt als 

informatiebron. Basisscholen binnen de eigen woonwijk worden het meest gekozen. Afstand 

vormt dan ook het belangrijkste keuzemotief bij de eerste basisschoolkeuze. Dit komt overeen 

met verschillende nationale onderzoeken waaruit blijkt dat niet-westers allochtone ouders 

vanuit praktische overwegingen een school dichtbij kiezen (Karsten et al., 2005; Smit et al., 

2005). In tegenstelling tot eerdere onderzoeken worden in mijn onderzoek de keuzemotieven 
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voor een tweede basisschoolkeuze in kaart gebracht. Het blijkt dat niet-westers allochtone 

ouders bij de tweede basisschoolkeuze andere keuzemotieven hanteren dan bij de eerste 

basisschoolkeuze. Na een overstap zijn niet-westers allochtone ouders bereid om naar een 

school buiten de woonwijk te gaan. De geringe afstand tussen thuis en school vormt dan dus 

niet meer het belangrijkste keuzemotief. Daarentegen vormen de kwaliteit van het onderwijs, 

de grondslag en ‘de goede naam’ van de school de belangrijkste keuzemotieven. Een 

verklaring hiervoor kan gezocht worden in de bewustwording van de eigen verwachtingen 

van het onderwijs nadat een negatieve ervaring is opgedaan. Om een volgende teleurstelling 

te voorkomen wordt een bewuste schoolkeuze gemaakt die aansluit bij deze verwachtingen.  

Niet-westers allochtone ouders typeerden de gekozen basisschool over het algemeen 

als wit, en in mindere mate als zwart of gemengd. Deze resultaten laten zien dat kinderen 

voornamelijk gesegregeerde basisscholen bezoeken, wat waarschijnlijk te maken heeft met 

het aanzienlijke aantal gesegregeerde basisscholen dat zich in de grote steden in de Randstad 

bevindt. In dit onderzoek kan ik vaststellen dat etniciteit een belangrijke rol speelt in het 

schoolkeuzeproces. Dit blijkt voornamelijk uit de negatieve schoolkeuzemotieven. Met 

andere woorden welke redenen niet-westers allochtone ouders hebben om basisscholen uit te 

sluiten van de definitieve keuze. Uit deze motieven blijkt dat te zwarte scholen worden 

uitgesloten door zowel middelhoog- als hoogopgeleide niet-westers allochtone ouders, 

vanwege de mogelijke ontwikkeling van een taalachterstand en de eventuele omgang met 

verkeerde vriendjes. Deze bevinding wordt ondersteund door onderzoek van Karsten et al. 

(2005) waarin dezelfde redenen voor het uitsluiten van zwarte scholen naar voren komen. 

Daarnaast worden in mijn onderzoek ook te witte basisscholen uitgesloten van definitieve 

keuze. Deze ouders veronderstellen dat hun kinderen zich op deze basisscholen niet kunnen 

identificeren met andere kinderen qua culturele achtergrond. Onderzoek van Karsten et al. 

(2005) beaamt dat niet-westers allochtone ouders te witte scholen uitsluiten van definitieve 

keuze vanwege te weinig leerlingen met dezelfde culturele achtergrond. Bij de 

schoolwisselaars valt de tweede basisschoolkeuze vaker op een gemengde school. Hieraan ten 

grondslag kan het hoge opleidingsniveau van ouders liggen. Deze ouders zijn zich wellicht 

bewust van het belang van gemengde scholen voor de onderwijsprestaties en het 

integratieproces van hun kinderen. In mijn onderzoek heb ik echter niet expliciet gevraagd 

naar de redenen achter deze keuze.  

 Wat betreft de grondslag van de school kiezen niet-westers allochtone ouders in dit 

onderzoek voornamelijk voor openbare basisscholen. Dit is in lijn met eerdere 
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onderzoeksresultaten van Smit et al. (2005). Deze keuze kan verklaard worden door de 

Islamitische achtergrond van de meeste ouders. In mijn onderzoek wordt de grondslag van de 

basisschool door middelhoogopgeleide ouders vaker het belangrijkste keuzemotief genoemd 

dan door hoogopgeleide ouders. Een verklaring kan zijn dat middelhoogopgeleide ouders 

minder participeren in de Nederlandse samenleving, waardoor in mindere mate een 

verschuiving plaats vindt in de waarde die wordt gehecht aan eigen gelovige tradities. 

Opvallend is het kleine aantal niet-westers allochtone ouders dat de kwaliteit van het 

onderwijs bij de eerste schoolkeuze betrekt. Dit komt niet overeen met de eerdere bevinding 

dat een groot deel van deze ouders de cognitieve ontwikkeling de belangrijkste doelstelling 

van het onderwijs vindt. Op basis hiervan zou verwacht worden dat ouders de kwaliteit van 

het onderwijs op verschillende basisscholen in het keuzeproces betrekken. Wellicht zijn 

ouders onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te 

bekijken en niet bekend met de termen waarmee de kwaliteit wordt uitgedrukt.  

 

Evaluatie van de schoolkeuze vaste groep en redenen voor overstap van de schoolwisselaars 

Beide onderzoeksgroepen uitten ongenoegen over de communicatie tussen henzelf en de 

leerkracht. Opvallend is dat een verstoorde communicatie voor de meeste schoolwisselaars de 

druppel vormde om het kind van school af te halen. Leerproblemen van het kind vormde vaak 

de aanleiding voor het gesprek. Eerder onderzoek van Karsten et al. (2005) kwam tot een 

andere bevinding als het gaat om de achterliggende reden van een schoolwisseling van niet-

westers allochtone ouders. Voornamelijk ontevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs 

en de omgang tussen de leerkracht en het kind evenals kinderen onderling vormden redenen 

voor overstap. Een verklaring voor deze verschillende onderzoeksresultaten is wellicht te 

vinden in het hogere opleidingsniveau van de ouders in mijn onderzoek. Deze zijn 

waarschijnlijk mondig genoeg om het gesprek met de leerkracht aan te gaan.  De interactie 

tussen leerkracht en ouder vormt in principe altijd een bron voor een potentieel conflict door 

de verschillende referentiekaders waarmee uitingen worden geïnterpreteerd. Wanneer ouders 

het gesprek aangaan is de kans groter dat zij in conflict komen met de leerkracht. Niet-westers 

allochtone ouders waren tevreden over de basisschool wanneer het kind het naar zijn zin had 

en goed presteerde. Ook het gevoel om als ouders welkom te zijn draagt bij aan een 

tevredenheid over de basisschool.  
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Samengevat kom ik tot de conclusie op de onderzoeksvraag: Welke keuzeprocessen liggen ten 

grondslag aan het schoolkeuzegedrag van niet-westers allochtone ouders?. Deze ouders 

oriënteren zich voor de eerste basisschoolkeuze voornamelijk op basisscholen in de eigen 

woonbuurt. De etniciteit van andere leerlingen vormt een belangrijk motief om basisscholen 

uit te sluiten van de eerste schoolkeuze. Niet-westers allochtone ouders kiezen bewust niet 

voor te zwarte of te witte scholen. Opvallend is dat zij in eerste instantie de kwaliteit van het 

onderwijs op basisscholen bijna niet betrekken bij het keuzeproces. Terwijl de cognitieve 

ontwikkeling van kinderen wel als belangrijkste doelstelling van het onderwijs wordt gezien. 

Een verschuiving in de keuzemotieven voor een basisschool is te zien wanneer een 

schoolwisseling heeft plaatsgevonden. Niet-westers allochtone ouders betrekken dan wel de 

kwaliteit van het onderwijs bij het keuzeproces. Ook kiezen deze ouders bij de tweede 

schoolkeuze vaker voor een gemengde school. Aan een schoolwisseling zijn vaak 

onderprestaties van het kind vooraf gegaan. Al vormde in dit onderzoek de verstoorde 

communicatie tussen niet-westers allochtone ouders en leerkrachten de doorslaggevende 

reden om over te stappen naar een andere basisschool.  

 

Na al deze bevindingen moet ik opmerken dat het in dit onderzoek gaat om een kleine 

steekproef. De getrokken conclusies kunnen hierdoor niet worden gegeneraliseerd naar alle 

hoger opgeleide niet-westers allochtone ouders. Een ander nadeel is de toegepaste 

sneeuwbalmethode om voldoende schoolwisselaars in het onderzoek te betrekken. Een aantal 

ouders heeft hierdoor dezelfde achtergrond. Ondanks deze beperkingen heeft mijn onderzoek 

nieuwe inzichten opgeleverd in de keuzeprocessen van hoogopgeleide niet-westers allochtone 

ouders voorafgaand aan de tweede basisschoolkeuze. Deze resultaten zijn veelbelovend om te 

onderzoeken binnen een grotere steekproef. 
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