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Voor u ligt het resultaat van mijn master Bestuur en Beleid aan de Utrechtse School voor
Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze scriptie is een combinatie van mijn sociologische
bachelor en mijn voorkeur voor een praktische aanpak van maatschappelijke problemen. Hier zijn
ouderinitiatieven bij uitstek een voorbeeld van: ouders komen zelf in actie om hun kind in de buurt
op school te kunnen doen en keren zo de segregatie in het onderwijs.
Met veel betrokkenheid ben ik met dit onderwerp bezig geweest. Daarbij ben ik heel goed
bijgestaan door Guido Walraven (en collega’s) van het Landelijk Kenniscentrum Gemengde
Scholen. Dankzij de regelmatige bijeenkomsten met onze tutorgroep en het nuchtere commentaar
van Margo Trappenburg heeft dit onderzoek vorm gekregen. Ik ben in de eerste plaats dan ook
veel dank verschuldigd aan Margo en Guido.
Daarnaast was er een kleine sociologische achterban die mij te allen tijde bijstond met theoretische
concepten, statistische weetjes en vooral bemoedigende woorden. Met name Tim en Jelmer S.
dank voor de steun. Daarnaast wil ik mijn dank zeggen aan alle schooldirecteuren die mij hun
mengproces hebben willen toelichten en aan Lonneke Sondorp van Stichting Kleurrijke Scholen
voor haar betrokkenheid.
Deze master was een leerzaam, maar veeleisend jaar. Tot slot wil ik iedereen bedanken die me in
deze periode gesteund heeft: Jelmer Z., Vera, Thijmen en mijn lieve vriendinnen. Daar wil ik
natuurlijk mijn vier ouders aan toevoegen die ieder op hun manier een geweldige steun zijn
geweest: een kopje koffie in de zon, het lezen van mijn stukken, een mand vol met ‘gezond’ eten
en het vertrouwen in mij en de goede afloop!

Juul Versteegen,
Amsterdam, 18 juni 2010.
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INLEIDING
Kader 1: Oproep op de website van Kenniscentrum Gemengde Scholen:
“Op zoek naar ouders die hun autochtone kind ook naar een 'zwarte' school willen sturen.
Ik woon in de Baarsjes in Amsterdam en heb een dochter van ruim 2 jaar. Om de hoek zit de
Corantijn school en dat is een tamelijk zwarte school. Graag zou ik willen weten of er ouders zijn
in onze buurt die er ook aan denken om samen met andere ouders hun autochtone kind naar deze
school te sturen. Ik zou graag met deze ouders in contact komen. Hoe pak ik dat aan?”
(www.gemengdescholen.nl, februari 2010)
Deze oproep geeft een eerste impressie van het onderwerp van deze scriptie: autochtone ouders
die andere ouders zoeken om gezamenlijk hun kind op een ‘zwarte’ school te doen. In dit
inleidende hoofdstuk komt eerst de aanleiding voor deze scriptie aan bod (1.1) om over te gaan
naar de doel- en vraagstelling (1.2). Vervolgens wordt stilgestaan bij de relevantie van dit
onderzoek (1.3) en afgesloten met een leeswijzer (1.4).

1.1

Aanleiding
Integratie is één van de onderwerpen die ook de afgelopen verkiezingen in alle partijprogramma’s
voorkwam. Waar vroeger verschillende groepen langs elkaar leefden tijdens de verzuiling, zoeken
we nu naar een vorm waarin ons ‘multiculturele Nederland’ harmonieus kan samenleven. Voor de
integratie en cohesie in de samenleving wordt van het onderwijs een verbindende bijdrage
verwacht. In het onderwijs behoort ieder kind gelijke kansen te krijgen en leren kinderen
samenwerken en samen spelen ondanks of dankzij verschillen (OCW, 2008a: 1).
Deze mooie verwachting wordt overschaduwd door de groeiende aandacht voor zwarte en
witte basisscholen. In gemengde wijken gaan witte kinderen naar een witte school, terwijl hun
Surinaamse buurjongetjes naar een zwarte school gaan. Met een duur woord heet dit segregatie
waarbij verschillende groepen hun eigen instellingen hebben. Nog groter is het probleem in steden
waar hele wijken gesegregeerd zijn, en waar vanzelfsprekend ook geen gemengde scholen te
vinden zijn (OCW, 2008a: 1).
In Nederland waren er in het schooljaar 2008/2009 in totaal 6.892 basisscholen (Stamos,
2010a). In dat jaar was 88,0% van de leerlingen autochtoon, 0,7% was van westers allochtone
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afkomst, 8,6% van niet-westerse afkomst en 2,8% was onbekend (Stamos, 2010b)1. Ongeveer 535
basisscholen hadden in 2008 meer dan 50% allochtone leerlingen, op 342 basisscholen was dat
zelfs 70% (OCW, 2008a: 2). Vanuit het ministerie van OCW zijn gemeenten en scholen
aangesproken op hun gezamenlijke opdracht om verschillende groepen en achtergronden te
verbinden. Deze inspanningen hebben tot op heden beperkt effect gehad en er is geen ‘succesvol’
pakket aan maatregelen bekend waarmee onderwijssegregatie de wereld uit kan worden geholpen
(Peters, Walraven & Haest, 2007: 12).
Segregatie is een onvermijdelijk gevolg van de voorkeuren waar individuele ouders toe
neigen. Alleen bewuste acties kunnen dit enigszins beïnvloeden. Eén van de meest opmerkelijke
‘acties’ tegen onderwijssegregatie wordt door ouders ondernomen. Er zijn ouders die samen met
een aantal ‘gelijkgestemden’ afspreken hun kinderen in de buurt naar school te brengen en zo een
directe bijdrage leveren aan de menging op die school. Dergelijke initiatieven worden af en toe in
de media belicht en krijgen ook in Den Haag steeds meer gehoor. In haar brief aan de Tweede
Kamer over het tegengaan van onderwijssegregatie, dringt staatssecretaris Dijksma aan op
ondersteuning van dergelijke ouderinitiatieven. In deze brief dicht zij ouders ‘de sleutel’ toe in het
tegengaan van segregatie (OCW, 2008a: 7). Als ouders er in slagen om met elkaar een
samenwerking op te zetten, meer ouders te werven, en zo de populatie op een school meer
mengen, is dat een mooi voorbeeld van georganiseerde collectieve actie. Volgens de website van
Stichting Kleurrijke Scholen hebben ouders op 85 scholen een dergelijk initiatief genomen
(Stichting Kleurrijke Scholen – SKS, 2010a). Hebben deze initiatieven effect? Helpen ze
daadwerkelijk om een school te verkleuren en is dit dan ook blijvend? Dit is de vraag waar deze
scriptie om draait.
1.2

Doel- en vraagstelling
De doelstelling van deze scriptie is om een helder beeld te schetsen van het aantal
ouderinitiatieven dat door ouders ondernomen wordt en na te gaan in hoeverre deze initiatieven
hun vruchten afwerpen. De risico’s voor een ouder zijn namelijk niet zonder betekenis. Ouders
vragen van hun eigen kind als ‘minderheid’ aansluiting te vinden bij kinderen met een andere
culturele achtergrond. Karsten et al. (2005) halen onderzoek van Verkuyten en Thijs aan waaruit
1

Autochtone leerling: beide ouders zijn in Nederland geboren.
Allochtone leerling: is zelf in het buitenland geboren, of ten minste een van zijn ouders is in het buitenland geboren.
Niet-westerse allochtone leerling: het land van herkomst van de leerling of een van zijn ouders is Turkije, of ligt in
Afrika, Azië (behalve Indonesië en Japan) of Latijns-Amerika.
Westers allochtone leerling: het land van herkomst van de leerling of een van zijn ouders is Indonesië of Japan, of ligt
in Europa (behalve Turkije), Noord-Amerika, of Oceanië. (Stamos, 2010c).
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blijkt dat Nederlandse kinderen in klassen met veel Marokkaanse en Turkse kinderen meer
gediscrimineerd worden (Karsten et al., 2005: 69). Voor de ouders zelf heeft de keuze voor een
ouderinitiatief op een - dan nog - ‘zwarte’ school ook gevolgen. Het maken van speelafspraken2 is
voor allochtone ouders bijvoorbeeld niet gebruikelijk. Om het contact tussen de kinderen na
school door te laten gaan zullen Nederlandse ouders het initiatief moeten nemen (Nos, 2009).
Wanneer een ouderinitiatief geen toestroom van nieuwe ouders op gang brengt, is het
waarschijnlijk dat de ouders van het eerste uur alsnog hun kind van school halen.
Volgens het ministerie van OCW hebben ouders de sleutel om onderwijssegregatie te
keren (OCW, 2008a: 7). Om hier meer over te weten te komen, is de vraagstelling van deze
scriptie:
In hoeverre en onder welke condities zijn ouderinitiatieven effectief ter bestrijding van
onderwijssegregatie?
Voordat de relevantie van deze vraag wordt besproken, is het nuttig om geen misverstanden te
laten ontstaan over de begripsbepaling. Daarom volgt hieronder een uiteenzetting van de
verschillende begrippen en wat daarmee in deze scriptie bedoeld wordt.
Allereerst het begrip ouderinitiatieven. Ouderinitiatieven bestaan uit ouder(s) die zich
actief inzetten om de school in hun buurt meer gemengd te maken door zelf hun kind op deze
school te doen en andere ouders ervan te overtuigen zich hierbij aan te sluiten. Hiervoor
ondernemen de ouders allerlei activiteiten om de school in een positief daglicht te zetten. Binnen
het tweede hoofdstuk (Achtergronden, paragraaf 2.3.1) zal hier verder op in worden gegaan.
Het doel van ouderinitiatieven is om buurtscholen meer te mengen. Maar wat is een
gemengde school? Hierover bestaan verschillende interpretaties en definities. Wanneer men over
zwarte en witte scholen spreekt, gaat het vaak om percentages niet-westerse allochtone leerlingen.
Een school met 20% - 50% allochtone leerlingen is gemengd, maar wanneer dat doorslaat naar
70% wordt de school als ‘te zwart’ bestempeld (Wolfgram, 2009: 9). De doelstelling bij
ouderinitiatieven is om scholen een afspiegeling van de buurt te laten zijn. Hiervoor wordt in
onderzoek vaak een relatieve definitie gebruikt die kijkt in hoeverre de leerlingenpopulatie afwijkt
van de wijksamenstelling: wanneer het percentage leerlingen van niet-westerse afkomst minder
dan 20% afwijkt van de verhoudingen in de wijk, wordt er gesproken van een gemengde school

2

Speelafspraken worden door ouders of kinderen op school gemaakt waarbij kinderen (die middag) bij elkaar gaan
spelen.
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(Wolfgram, 2009: 9). De definitie waarbij de buurt in ogenschouw wordt genomen, is een milde
definitie. Er wordt niet gekeken naar de verhouding binnen de school (de percentages autochtone
en allochtone leerlingen), maar naar de verhouding van de leerlingenpopulatie ten opzichte van de
wijk. Een zwarte school in een zwarte buurt wordt hierbij niet als ‘gesegregeerd’ aangemerkt.
Gezien de ambitie van ouderinitiatieven om een gemengde buurtschool te realiseren, wordt in deze
scriptie met het begrip ‘gemengde school’ gedoeld op een school die een afspiegeling van de buurt
is.
Tot slot wordt in de discussie over onderwijssegregatie zowel gesproken over menging
naar sociaal economische achtergrond (kansrijk – kansarm), als over menging naar etnische
afkomst (autochtoon – allochtoon). Welke leerlingen maken een school zwart? Hoewel onderzoek
naar schoolprestaties uitwijst dat voornamelijk menging naar sociaal economische achtergrond
bijdraagt aan de onderwijskansen van kansarmere kinderen (Gilsing & Tierolf, 2010: 18), tellen
ouders toch de zwarte en blonde kopjes op het schoolplein. De meeste scholen die
onderwijssegregatie proberen aan te pakken, spreken echter niet in termen van ‘zwart’ – ‘wit’,
maar gebruiken de termen ‘kansrijk’ – ‘kansarm’. Daarbij zijn directeuren niet per se gericht op
het aantrekken van ‘Nederlandse’ ouders, maar voornamelijk op hoger opgeleide ouders. In
Nederland bestaat er een grote overlap tussen het hebben van een niet-westerse afkomst en een
lagere sociaal economische achtergrond (Gilsing & Tierolf, 2010: 18). Aangezien de
ouderinitiatieven als doel hebben om de school letterlijk te verkleuren, zal in deze scriptie wel de
term ‘allochtone’ leerling/ouder en ‘Nederlandse/autochtone’ leerling/ouder worden gebruikt. Dit
kan respectievelijk als ‘kansarm’ – ‘kansrijk’ worden geïnterpreteerd.
1.3

Relevantie van dit onderzoek
Wat maakt een onderzoek naar de effectiviteit van ouderinitiatieven een relevante masterscriptie?
Enerzijds is integratie een belangrijk maatschappelijk thema en wordt er van het onderwijs een
bijdrage verwacht in het verbinden van bevolkingsgroepen. Onderwijssegregatie vormt daarvoor
een belemmering. Bij het tegengaan van gesegregeerde scholen worden ouderinitiatieven als
sleutel aangemerkt, zonder dat het effect van deze ouderinitiatieven is vastgesteld. Anderzijds is
het proces van segregatie een probleem van collectieve actie. Het fenomeen van ouderinitiatieven
laat een vorm van organisatie zien die het natuurlijke proces kan keren. Deze vorm van
burgerorganisatie krijgt binnen de bestuurskunde vaker aandacht onder de noemer
‘burgerinitiatieven’. Hieronder wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het
onderzoek naar ouderinitiatieven verder uitgewerkt.
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1.3.1 Maatschappelijke relevantie
In de discussie over zwarte en witte scholen staan de negatieve gevolgen van dergelijke
fenomenen centraal voor zowel de individuele carrière kansen van leerlingen als voor de cohesie
binnen de samenleving. Daarom wordt vanuit de overheid en verschillende maatschappelijke
velden tegen onderwijssegregatie geageerd. Het zou slecht zijn voor de ontwikkeling van de
(school)carrière

van

kansarme

kinderen,

en

daarmee

voor

hun

levenskansen

en

beroepsperspectieven (Dijkstra, Jungbluth & Ruiter, 2001: 27). Schoolprestaties bepalen voor een
groot deel het succes in de maatschappij en schoolprestaties worden op hun beurt bepaald door
erfelijkheid, het sociale milieu en de school (Rutten, 2004: 26). Het Landelijk Kenniscentrum
Gemengde Scholen geeft in de Volkskrant (2010) aan dat het mengen van scholen onder andere de
ontwikkelingskansen van leerlingen vergroot. Daarnaast wordt van gemengde scholen verwacht
dat zij de sociale en culturele afstand tussen leerlingen verkleint (Volkskrant, 2010) en de
integratie van de hele samenleving bevordert. In het politieke en maatschappelijke klimaat heerst
de overtuiging dat zwarte en witte scholen een onwenselijke situatie zijn voor de samenleving.
De middelen van de overheid om hiertegen te reageren zijn echter beperkt (dit zal nader
worden toegelicht in de Achtergronden, paragraaf 2.2). Daarom wordt fors ingezet op de
ondersteuning van ouderinitiatieven om de segregatie tegen te gaan. In 2008 heeft de Stichting
Kleurrijke Scholen € 50.000,- extra ontvangen voor de ondersteuning van ouderinitiatieven
(OCW, 2008a: 7). Is dit goed besteed geld? Wordt alle hoop terecht op ouderinitiatieven gericht?
Of worden ouders onterecht aangemoedigd zich in een verloren veldslag te storten?
Zowel voor het maatschappelijke verlangen naar een geïntegreerde samenleving, als voor
de politieke inzet van middelen, is het relevant om met dit onderzoek een beter zicht te krijgen op
de bijdrage die ouderinitiatieven kunnen leveren aan gemengde scholen.
1.3.2 Wetenschappelijke relevantie
Segregatie is een sociaal proces dat, wanneer het eenmaal in gang gezet is, moeilijk te keren is
(Schelling, 1969: 488-493). De individuele keuzes van ouders voor een bepaalde school op micro
niveau, hebben op macro niveau gesegregeerde scholen tot gevolg. Ingrijpen in dit proces kan
onder andere door middel van collectief handelen. Het starten van een ouderinitiatief is een
collectieve organisatie van ouders om op de buurtschool segregatie tegen te gaan. Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is het interessant of en hoe deze initiatieven erin slagen een ‘collectief
goed’ – gemengde scholen – tot stand te brengen.
Daarnaast levert dit onderzoek meer inzicht in de mogelijkheden en werking van
ouderinitiatieven. Dit fenomeen kan vanuit de bestuurskunde als een burgerinitiatief worden
Universiteit Utrecht

12

Ouders en Onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel?

beschouwd (in de Achtergronden, paragraaf 2.3.2, zal hier specifieker op in worden gegaan). Van
burgerinitiatieven wordt verwacht dat zij datgene voor elkaar krijgen wat gevestigde partijen niet
kunnen bewerkstelligen (Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2006: 10). Binnen de problematiek
van onderwijssegregatie is dit waarschijnlijk de reden waarom gevestigde partijen hoopvol naar de
opkomst van ouderinitiatieven kijken. De bijdrage van dit onderzoek is dat ingegaan wordt op de
vraag of ouderinitiatieven werken en onder welke condities. Vanuit bestuurskundig perspectief
kunnen ouderinitiatieven als familie van burgerinitiatieven worden gezien en kan er uit de
uitkomsten van dit onderzoek lering worden getrokken om ouderinitiatieven en wellicht andere
burgerinitiatieven beter te faciliteren.
Bovendien zijn er tot op heden weinig onderzoeken bekend waarin de effectiviteit van
ouderinitiatieven aan het licht wordt gebracht.
1.4

Leeswijzer
De leidraad van deze scriptie is de vraag in welke mate en onder welke condities ouderinitiatieven
effectief zijn ter bestrijding van onderwijssegregatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
moet de achtergrond waartegen onderwijssegregatie speelt eerst worden uitgewerkt. In hoofdstuk
twee (Achtergronden) komen de mechanismen en gevolgen van segregatie aan bod, zal de
bestuurlijke context waarin partijen geconfronteerd worden met zwarte en witte scholen worden
toegelicht en wordt de kennis over ouderinitiatieven gebundeld. Vervolgens wordt de gebruikte
methode van dit onderzoek toegelicht in hoofdstuk drie (Methode). Voor deze scriptie is een
inventarisatie gemaakt van alle in Nederland bekende ouderinitiatieven. Er zijn 61 verhalen
gehoord van directeuren die met een ouderinitiatief in aanraking zijn geweest. Op basis van die
gegevens zal in hoofdstuk vier (Resultaten) een beeld worden geschetst hoeveel ouderinitiatieven
er zijn, hoe ze eruit zien en wat belangrijke succesfactoren zijn. In het laatste hoofdstuk
(Conclusie) wordt op basis van de resultaten antwoord gegeven op de vraagstelling in hoeverre en
onder welke condities ouderinitiatieven effectief zijn ter bestrijding van onderwijssegregatie.
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ACHTERGRONDEN
In dit hoofdstuk worden de achtergronden geschetst waartegen het proces van onderwijssegregatie
zich afspeelt. Daarbij komen drie thema’s aan bod. Allereerst wordt ingezoomd op de
problematiek rond segregatie. Dit zal zowel gaan over de onderliggende mechanismen, als over de
gevolgen voor leerlingen en de ontwikkeling en stand van zaken in Nederland wat betreft
onderwijssegregatie. Het tweede thema is de bestuurlijke context waarin onderwijssegregatie
inmiddels een vaste plek op de agenda heeft. Er zal aandacht worden besteed aan de juridische
achtergrond, het beleid dat er gevoerd wordt en de doorzettingsmachten van verschillende
betrokken partijen. Aansluitend komen de ouders aan bod in het derde thema. Hierbij wordt
gebruikt gemaakt van de literatuur die bekend is over burgerinitiatieven en passeren bestaande
studies naar ouderinitiatieven de revue.
Op basis van deze achtergronden rijzen er een aantal onderzoeksvragen om de centrale
vraag van deze scriptie te kunnen beantwoorden in hoeverre en onder welke condities
ouderinitiatieven effectief zijn. Tot slot van dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen worden
geformuleerd onder paragraaf 2.4.

2.1

Segregatie
Segregatie is een begrip dat in de sociologie en sociale economie gebruikt wordt om een fysieke
afstand tussen verschillende groepen aan te duiden. Dit kan op allerlei kenmerken gebaseerd zijn
zoals bijvoorbeeld etniciteit, religie, geslacht, inkomen, leeftijd, taal, voorkeur of als gevolg van
toevallige historische ontwikkelingen (Schelling, 1969: 488). Het thema segregatie is veelvuldig
bestudeerd. Binnen deze paragraaf zal een theoretisch kader worden gegeven over de
onderliggende mechanismen van segregatie. Dit wordt uitgesplitst naar de keuzemotieven van
ouders (2.1.1) en de transitie van keuzes op micro niveau naar effecten op macro niveau (2.1.2).
Waar mogelijk wordt deze theorie direct betrokken op ouderinitiatieven. Vervolgens wordt
ingegaan op de gevolgen van onderwijssegregatie (2.1.3) en komt de Nederlandse situatie aan bod;
hoe heeft de segregatie zich ontwikkeld en wat is de stand van zaken anno 2010 (2.1.4). Tot slot
worden de bevindingen rondom dit eerste thema samengevat in een deelconclusie (2.1.5).

2.1.1 Keuzemotieven leiden tot segregatie
De hoogleraar Helen Ladd en de onderwijspublicist Ted Fiske hebben in 2009 gedurende een half
jaar onderzoek gedaan naar onder andere onderwijssegregatie in Nederland en de politieke
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belangstelling voor dit onderwerp (OCW, 2010a: 1). In het paper dat zij hier samen met Nienke
Ruijs (2009) over schreven, worden de keuzemotieven van ouders vanuit de sociologische en
economische literatuur kort op een rij gezet. Voor een simpele uiteenzetting van de mechanismen
zijn ouders verdeeld in twee groepen: de welgestelde en achtergestelde ouders. We volgen de
gedachtegang van welgestelde ouders. Welgestelde ouders hebben volgens Ladd, Fiske en Ruijs
(2009) tenminste drie motieven om hun kind naar een school te sturen waar zij samen met andere
kansrijke kinderen in de klas zullen zitten. Ten eerste speelt voor welgestelde gezinnen het motief
om contact met groepen uit een andere sociale klasse te minimaliseren. Deze ‘outgroup avoidance’
theorie, waarbij kinderen weg worden gehouden van grote groepen achterstandsleerlingen, wordt
volgens Ladd, Fiske en Ruijs door een aantal onderzoeken bevestigd (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009:
3-5). Een tweede motivatie van welgestelde ouders is dat zij het prettig vinden om met hun eigen
groep om te gaan (neutral ethnocentrism). Tot slot motiveert de verwachte kwaliteit en het profiel
van witte scholen welgestelde ouders om voor een dergelijke school te kiezen. Van deze ‘goed
aangeschreven’ scholen wordt een betere kwaliteit verwacht: enerzijds op basis van de hogere
ouderbijdrage welke in het onderwijs geïnvesteerd kan worden, anderzijds door de
onderwijsmethode die hoger opgeleide ouders aanspreekt. Onderzoek van Jongejan en Thijs
(2010) naar de attitude van ouders ten opzichte van (witte en zwarte) scholen en de
waarschijnlijkheid van hun schoolkeuze, sluit aan bij deze motieven. De resultaten van dit
onderzoek laten zien dat hoger opgeleide autochtone ouders het maatschappelijke succes van hun
kinderen veilig willen stellen en daardoor eerder voor een witte school zouden kiezen (Jongejan &
Thijs, 2010: 16).
Wanneer welgestelde ouders door deze motieven worden geleid, veroordelen zij indirect
achtergestelde ouders tot de keuze van een school waar zij (of hun kansarme kinderen) in de
meerderheid zijn (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009: 4). Bij deze uiteenzetting van motieven is uitgegaan
van twee sociale klassen. Rutten (2004) stelt dat naast etniciteit andere factoren een belangrijke rol
spelen in het schoolkeuzeproces van ouders. Zo noemt hij bijvoorbeeld de nabijheid, de kwaliteit,
de sfeer en de signatuur van een school, en de aanwezigheid van gelijkgestemde ouders (Rutten,
2004: 70). In kader 2 wordt een klein overzicht gegeven wat er uit onderzoek bekend is over de
schoolkeuzemotieven van allochtone en autochtone ouders. In de volgende paragraaf wordt
uitgelegd hoe schoolkeuzes op micro niveau een segregatie proces op macro niveau in gang zetten.
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Kader 2: Schoolkeuze van ouders
Onderzoek
Motieven van ouders voor schoolkeuze
Karsten et al. (2002:
Ouders hechten aan de kwaliteit en de nabijheid
102-104):
(of vriendjes ook naar de school gaan) van de
‘Schoolkeuze in een
school. Daarnaast is aandacht voor kinderen met
multi-etnische
een leerachterstand (differentiatie) belangrijk.
samenleving.’
De afstand, de kwaliteit en de mate van
differentiatie is belangrijker voor lager
opgeleide ouders.
Autochtone ouders kijken naar de match tussen
de school en thuis qua milieu en cultuur. Dit
speelt sterker mee naarmate het
opleidingsniveau van de ouders stijgt.
Voor allochtone ouders geldt dat zij veel belang
hechten aan de mate waarin de school oog heeft
voor de verschillen in mogelijkheden van
kinderen en of zij hun lesprogramma daarop
aanpassen.
Voor beide groepen geldt dat zij een zwarte
school als ongeschikt voor hun kind beoordelen.
Herweijer & Vogels
De top vier van schoolkeuzemotieven is volgens
(2004: 84, 90-92):
dit onderzoek: een goede sfeer op school, lopend
‘Ouders over
bereikbaar, de naam van de school en de
opvoeding en
levensbeschouwelijke richting.
onderwijs.’
Hoogopgeleide ouders hechten meer aan een
bijzondere lesmethode waarin zelfstandigheid
centraal staat.
Laagopgeleide ouders kijken naar de
onderwijsprestaties.
Gilsing & Tierolf
Schoolkeuzemotieven die dit onderzoek noemt
(2010: 35-37):
zijn: een goede sfeer op school, een
‘Ouders nemen de
onderwijskundige aanpak die bij het kind past,
wijk. In de eigen wijk lopend bereikbaar, een goede naam van de
naar school in
school en kinderen uit de buurt die ook naar de
gemengde wijken in
school gaan.
Utrecht.’
Voor autochtone en hoger opgeleide ouders telt
de goede sfeer, de onderwijskundige aanpak en
of kinderen uit de buurt naar de school gaan,
zwaarder dan voor allochtone ouders.
Voor allochtone en lager opgeleide ouders
weegt het lopend bereikbaar zijn van de school
zwaarder.
Wanneer ouders een school uitsluiten is dit vaak
(41%) omdat de school teveel kinderen van een
bepaalde etnische achtergrond heeft of omdat de
school te ver weg is (28%).

15

Type onderzoek
Kwantitatief
onderzoek in
Amsterdam naar de
relatie tussen
onderwijssegregatie en
de motieven van
ouders bij hun
schoolkeuze.

Kwantitatief
onderzoek naar een
aantal thema’s rond
opvoeding waarbij
onder andere de
schoolkeuze aan bod
kwam.
Kwantitatief
onderzoek in Utrecht
naar de mate van
segregatie in wijken en
scholen, de
schoolkeuze van
ouders en de
effectiviteit en
draagvlak van
interventies tegen
segregatie in het
onderwijs.
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2.1.2 Segregatie als coördinatieprobleem
Hierboven zijn de individuele keuzemotieven van ouders voor een bepaalde school toegelicht. Hoe
leiden deze voorkeuren op micro niveau tot segregatie op macro niveau? De econoom Thomas
Schelling ontwikkelde in 1969 zijn Models of Segregation. Hierin liet hij via een
computersimulatie, gebaseerd op logische individuele keuzes, zien dat segregatie onvermijdelijk
is. Zelfs wanneer mensen tolerant zijn ten opzichte van een andere groep – bijvoorbeeld dat ze niet
zullen vertrekken als de verhouding 50-50 is – leidt de onzekerheid over of het evenwicht in stand
zal worden gehouden en de lagere tolerantiegrens van anderen, onvermijdelijk tot collectieve
segregatie. De kern van het segregatieproces is dat individuen een minderheidspositie vermijden
door een meerderheid van hun eigen groep op te zoeken ondanks dat zij niet afwijzend staan
tegenover ‘anderen’. Hierdoor veroordelen ze een andere groep tot een minderheid, die ook zijn
eigen meerderheid op zal zoeken (Schelling, 1969: 488-493). Wanneer dit naar het onderwijs
vertaald wordt, betekent dit dat het voor individuele ouders een rationele keuze is om hun
kinderen naar een school te brengen waar hun kind tenminste niet in de minderheid zal zijn. Deze
keuze op micro niveau leidt tot gesegregeerde scholen op macro niveau. Karsten et al. (2002)
observeerden een dubbel patroon: wanneer er meer allochtone leerlingen op school kwamen,
haakten autochtone leerlingen inderdaad af. Zo kan een school in korte tijd helemaal gesegregeerd
raken (Karsten et al., 2002: 97).
Dit legt een coördinatieprobleem bloot. Door individueel handelen kan dit proces namelijk
niet gekeerd worden – alleen collectief handelen maakt een kans. Collectief handelen kan op drie
manieren tot stand komen: a) via door de staat opgelegde dwang tot samenwerking en solidariteit,
b) door morele overreding tot coöperatief gedrag; dit heeft echter volgens sociale wetenschappers
geen langdurig effect, c) door selectieve prikkels zodat het individuele belang toeneemt (Wolters
& de Graaf, 2005: 390-391). Binnen de context van onderwijssegregatie is ‘dwang’ geen optie
omdat artikel 23 de vrijheid van onderwijs waarborgt. De activiteiten van een ouderinitiatief
bestaan uit het overreden van andere ouders om hun kind op de buurtschool te doen. Hierbij wordt
zowel een beroep gedaan op morele argumenten voor een ‘goede zaak’ – de gemengde
buurtschool – als op de voordelen voor de ouders die besluiten hun kind gezamenlijk in te
schrijven. Wanneer de school (en eventueel de gemeente) hierop inspringt met een breder
onderwijsaanbod, goed verzorgde buitenschoolse opvang en goede begeleiding kan dit een
selectieve prikkel zijn voor hoger opgeleide ouders in de buurt om zich aan te sluiten bij het
initiatief en voor de buurtschool te kiezen. Bij ouderinitiatieven gaat het in eerste instantie om
morele overreding om met elkaar tot collectieve actie te komen en kinderen gezamenlijk in te
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schrijven. Selectieve prikkels kunnen de buurtschool extra aantrekkelijk maken, maar binnen het
kader van ouderinitiatieven is dit niet de aanzet om tot collectief handelen over te gaan.
Er moeten twee kanttekeningen worden geplaatst bij deze theoretische uiteenzetting wat
betreft onderwijssegregatie in Nederland. De minderheidsgroepen (de kansarme/allochtone
ouders) zullen minder snel geneigd zijn een meerderheid van hun eigen groep op te zoeken.
Onderzoek van Karsten et al. (2002: 92) laat zien dat allochtone ouders een zwarte school als
ongeschikter beoordelen dan een wittere school. Ten tweede is in de theorie van Schelling (1969)
de keuze volledig gebaseerd op één factor (etniciteit) terwijl in werkelijkheid de schoolkeuze door
een groot aantal variabelen, die per ouder verschillen, wordt bepaald (zie ook kader 2 in de vorige
paragraaf). De motieven beschreven door Ladd, Fiske en Ruijs (2009: 3-5), waarop ouders hun
schoolkeuze zouden baseren, impliceren overigens wel dat ouders uiteindelijk toch voor een
gesegregeerde school zullen kiezen.
Desondanks legt de theorie van Schelling het precaire mechanisme bloot waarmee
individuele keuzes zwarte en witte scholen in de hand werken. In de puzzel van
onderwijssegregatie lijkt samenwerking van ouders een eerste puzzelstukje om de weg in te slaan
naar gemengde scholen. Hierbij is sprake van collectieve actie zonder dwang, waarbij de
individuele keuzemogelijkheden en de bijdrage van ouders aan multicultureel onderwijs worden
aangesproken. Zonder ingrijpen leidt de vrije keuze van ouders tot gesegregeerde scholen. En wat
zijn daar de gevolgen van? In komende paragrafen wordt de focus verlegd naar de gevolgen van
segregatie in het onderwijs en de stand van zaken in Nederland wat betreft segregatie.
2.1.3 Gevolgen van segregatie in het onderwijs
Onderzoek naar de gevolgen van onderwijssegregatie heeft zich voornamelijk toegespitst op
leerprestaties van kinderen. De studies die hiernaar gedaan zijn, hebben geen eenduidige resultaten
gevonden al lijkt er een negatief effect te zijn van zwarte scholen op leerprestaties (Gilsing &
Tierolf, 2010: 30). Los van de gevolgen voor het individuele kind op een witte of zwarte school,
wordt van het onderwijs ook een integrerende functie verwacht. De ‘melting pot’ van de
Verenigde Staten wordt vaak toegeschreven aan het feit dat 80% van de leerlingen naar het
openbaar onderwijs gaat, zodat kinderen uit verschillende culturen elkaar op school ontmoeten
(Rutten, 2004: 46). Hieronder worden de (tegenstrijdige) resultaten van onderzoek naar de
effecten van onderwijssegregatie voor het individuele kind en de maatschappij verder uitgewerkt.
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Segregatie en onderwijsprestaties
Naar de effecten van onderwijssegregatie op de prestaties van leerlingen is veel onderzoek gedaan,
zonder eenduidige resultaten. Gilsing en Tierolf (2010) hebben in februari 2010 een onderzoek
naar onderwijssegregatie en schoolkeuze in Utrecht gepubliceerd waarin zij onder andere een
literatuuronderzoek hebben uitgevoerd naar de effecten van gesegregeerde scholen op
leerprestaties (Gilsing & Tierolf, 2010: 17-19). Hierin presenteren zij vijf hypothesen over de
relatie tussen onderwijssegregatie en leerprestaties op basis van onderzoek van Herweijer. Als
eerste stelt de taalcontacthypothese dat allochtone leerlingen op gesegregeerde scholen minder in
contact komen met de Nederlandse taal en daardoor slechtere taalprestaties behalen. De tweede
hypothese wordt de leerkrachtenverwachtingenhypothese genoemd, welke ervan uitgaat dat
leraren hun verwachting en lessen aanpassen aan hun ‘zwakkere’ allochtone leerling en daarmee
de leerprestaties remmen. Daartegenover staat dat leerkrachten zich juist kunnen specialiseren in
de specifieke doelgroep en daardoor beter toegerust zijn om de leerprestaties van allochtone
leerlingen te vergroten (specialisatiehypothese). De derde hypothese verwacht dat het verschil in
effectieve onderwijstijd de leerprestaties vermindert op scholen met veel achterstandsleerlingen,
omdat in klassen met veel probleemleerlingen minder tijd aan de daadwerkelijke leerstof besteed
kan worden. Volgens de vierde hypothese moet een zwarte school het sociale en culturele kapitaal
van de ouders meer compenseren dan scholen waar de ouders een rijke sociaal-culturele
achtergrond hebben. Kinderen wiens ouders in beperkte mate over sociaal en cultureel kapitaal
beschikken zijn volledig afhankelijk van het aanbod op school voor hun ontwikkeling en zijn dus
gebaat bij klasgenootjes uit de middenklasse. Tot slot is de vijfde hypothese dat de personele
factor op gesegregeerde scholen de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet, omdat scholen
moeite hebben om goede docenten aan te trekken en vast te houden (Gilsing & Tierolf, 2010: 1720).
Onderzoek ondersteunt volgens Gilsing en Tierolf (2010) de taalcontacthypothese, de
leerkrachtenverwachtingenhypothese en met name de specialisatiehypothese. Daarbij wordt wel
stellig opgemerkt dat het niet zozeer de segregatie langs etnische lijnen is, die zorgt voor slechtere
leerprestaties, maar segregatie langs sociaal economische achtergrond. Andere wetenschappers
stellen eveneens dat gevonden negatieve effecten van zwarte scholen op leerprestaties vaak
kunnen worden toegeschreven aan het opleidingsniveau van de ouders (Jongejan & Thijs, 2010: 2,
Gijsberts & Dagevos, 2005: 89). In Nederland is er echter een grote overlap tussen deze twee,
aangezien

veel

allochtone

leerlingen

(ruim

85%)

onder

onderwijsachterstandenbeleid vallen (Gilsing & Tierolf, 2010: 17-20).
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Wat is de optimale verhouding tussen kansrijke en kansarme leerlingen? Gilsing en Tierolf
(2010) halen hiervoor conclusies van Kahlenberg aan. Bij een verhouding van 60% kansrijke
kinderen ontstaat er een middenklasse-cultuur die 40% kansarme kinderen kan ‘absorberen’. Voor
de zekerheid wordt echter de verhouding 70-30 aangeraden (Gilsing & Tierolf, 2010: 21). In kader
3 wordt een beperkt overzicht gegeven van een aantal studies naar de determinanten van
leerprestaties en de gevonden effecten op zwarte scholen.
Kader 3: Leerprestaties en daaruit volgend effect voor een zwarte school
Onderzoek
Determinanten van leerprestaties
Coleman et al., ‘Equality
of Educational
Opportunity’3
beschreven door Rutten
(2004, 19; 26)
Gijsberts & Dagevos
(2005: 89): ‘Uit elkaars
buurt.’

- sociaal economische status van ouders
- samenstelling van de leerlingenpopulatie
- erfelijkheid

- sociaal economische status van ouders
- op zwarte scholen is er een
oververtegenwoordiging van lagere sociaal
economische achtergronden
Driessen (2007: 33):
Samenstelling van de klas heeft hooguit hele
‘‘Peer group’ effecten op kleine effecten op de leerprestaties.
onderwijsprestaties.’

Negatief effect van
zwarte school
Ja, negatief

Ja, maar wordt
verklaard door
sociaal economische
achtergrond
Nee, nauwelijks

Maatschappelijk gevolg
Naast de consequenties die onderwijssegregatie voor het individuele kind lijkt te hebben, worden
er ook gevolgen voor de maatschappij verwacht. Gilsing en Tierolf (2010) noemen in dit verband
de contacthypothese van Allport welke verwacht dat vooroordelen verminderen bij wederzijds
contact (Gilsing & Tierolf, 2010: 21). Aan het onderwijs wordt een maatschappelijk functie
toegedicht om de sociale integratie in gang te zetten en daarmee zowel de kansen van ieder kind
gelijk te stellen als de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen (OCW, 2008a: 3).
Onderwijs is de centrale plek waar kinderen uit verschillende milieus met elkaar in contact komen
(Rutten, 2004: 26). Volgens onderzoek door Gijsberts en Dagevos (2005) leidt een grotere sociale
afstand tussen groepen tot meer stereotypering en een lagere waardering van de andere groep
(Gijsberts & Dagevos, 2005: 89). Harde bewijzen over de effecten van onderwijssegregatie op de
integratie zijn echter moeilijk te vergaren (Karsten, 2005). De argumentenkaart opgesteld door het
Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen stelt dat menging op scholen een manier is om de

3

Dit rapport heeft voor veel ophef gezorgd in de VS, maar ook veel kritiek gekregen. Het rapport stelt dat
onderwijskwaliteit geen invloed heeft op onderwijsachterstanden. De kritiek hierop is dat onderwijskwaliteit gemeten
werd door de kwaliteit van schoolgebouwen, salaris van leerkrachten, uitgaven per leerling, etc. (Rutten, 2004: 34).
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sociale cohesie en integratie in de samenleving te versterken, de acceptatie van diversiteit te
vergroten en bij te dragen aan de emancipatie van culturele minderheden (Volkskrant, 2010).
2.1.4 Onderwijssegregatie in Nederland
Ontwikkeling - geschiedenis
Schoolsegregatie is niet nieuw in Nederland. Ten tijde van de verzuiling was het mijn katholiek
opgevoede moeder verboden met haar protestantse buurjongen te spelen, werd zij voor een
boodschap naar de katholieke kruidenier gestuurd, en was het uitgesloten dat zij met ‘nietkatholieken’ naar school zou gaan. De scholen waren naar denominatie gesegregeerd, maar binnen
de zuilen gemengd wat betreft sociale klasse (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009: 13). De emancipatie van
katholieke en protestante minderheden begin 20ste eeuw is sterk beïnvloed door de mogelijkheid
om hun eigen onderwijsinstellingen te beheren (Muskens & Peters, 2009: 63). Toch was er
tegelijkertijd op bepaalde scholen wel sprake van sociaal-economische segregatie. Scholen in
arbeiderswijken kenden een eenzijdige leerlingenpopulatie, omdat de middenstand in andere
wijken naar andere scholen ging. Bovendien vestigden de algemeen-bijzondere scholen zich in de
betere wijken als voortzetting van de oude standenscholen (Karsten et al., 2005: 64).
In de jaren ’50 en ’60 begon de instroom van arbeidsmigranten vanuit de (voormalige)
koloniën Indonesië, Suriname en de Antillen. Vanaf de jaren ’60 voegden Marokkaanse en Turkse
arbeiders zich hierbij (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009: 12). In eerste instantie waren de gastarbeiders
van harte welkom, konden zij bij elkaar wonen omdat zij uiteindelijk toch terug zouden keren, en
werd na het verstrijken der jaren ook gezinshereniging mogelijk gemaakt. Over het algemeen kan
gesteld worden dat deze groep gastarbeiders een achtergestelde positie heeft wat betreft opleiding
en inkomen. Ongeveer 70% van Turkse en Marokkaanse ouders heeft enkel de basisschool
afgerond, voor Surinaamse en Antilliaanse ouders is dit 55% (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009: 13).
Bijgevolg vestigden zij zich in de arbeiderswijken en hierdoor kreeg de sociaal economische
segregatie op scholen in de jaren ’80 en ’90 een ‘kleur’ (Karsten et al., 2005: 64).
In 1971 werd door het Parool voor het eerst geschreven over ‘apartheid’ op schoolpleinen
in de Bijlmer – Amsterdam (Karsten et al., 2003: 21). Waar men hoopte dat dit fenomeen zich
vanzelf zou oplossen, bleven de gastarbeiders in Nederland en nam het aantal schoolgaande
kinderen uit deze gezinnen alleen maar toe. Vanaf eind jaren ’80 kwamen zwarte en witte scholen
steeds meer in de belangstelling te staan (Karsten et al., 2005: 64).
Onderwijssegregatie concentreert zich in het westen van Nederland en Noord-Brabant
(Peters, Walraven en Haest, 2007: 11). Dit houdt sterk verband met de ruimtelijke segregatie.
Ondanks dat slechts 10% van de bevolking van niet-westerse afkomst is, vertegenwoordigen de
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niet-westerse allochtonen in Rotterdam meer dan 35%, in Amsterdam en Den Haag meer dan 30%
en in Utrecht rond de 20% van de bevolking (Ladd, Fiske & Ruijs, 2009: 12). In het onderwijs zijn
dezelfde percentages te herkennen. Zo was in 2009 7,7% van alle leerlingen in het basisonderwijs
van niet-westers allochtone afkomst, terwijl dit in Rotterdam 34%, in Amsterdam 32%, in Den
Haag 28% en in Utrecht 21% was (Stamos, 2010d).
Binnen de steden waar relatief meer allochtonen wonen, is bovendien ook sprake van
buurtsegregatie (Karsten et al., 2005: 64). Voor ruimtelijke segregatie is de hoogte van het
inkomen één van de belangrijkste determinanten: wat voor huis in welke wijk kan een gezin zich
permitteren? Aangezien etnische minderheden voornamelijk tot de lagere sociaal economische
klasse behoren, komen zij vaak bij elkaar in een buurt met sociale woningbouw terecht. Aangezien
deze groep vaak lager opgeleid is, is er in dergelijke wijken zowel sprake van etnische als van
sociaal economische segregatie. Dit vertaalt zich op de buurtscholen waar autochtone, hoger
opgeleide ouders zich meestal niet laten zien. Een kanttekening hierbij is dat door de emancipatie
van allochtone ouders, hun opleidingsniveau stijgt. Dit lijkt ook al enig effect te hebben op de
prestaties van hun kinderen, in ieder geval voor de Turkse en Surinaamse jongeren (Gijsberts &
Dagevos, 2005: 57).
Stand van zaken anno 2010
Hoe staat het er in Nederland nu voor wat betreft onderwijssegregatie? Er zijn, bij mijn weten,
geen gegevens beschikbaar over het precieze aantal zwarte scholen in Nederland voor het
schooljaar 2009/2010. Daarom wordt gesteund op gegevens van het ministerie van OCW uit 2008
en een onderzoek naar ‘buurtscholen’ gebaseerd op gegevens van 2006 van Peter Wolfgram
(2009). Zoals hierboven al vermeld is in dit schooljaar (2009/2010) 7,7% van alle leerlingen van
niet-westerse allochtone afkomst (Stamos, 2010b). In 2008 was dit percentage nog 8,6 (Stamos,
2010b). Volgens de gegevens van het ministerie uit februari 2008 waren er toen 535 basisscholen
die meer dan 50% allochtone leerlingen hadden (OCW, 2008a: 2). 341 scholen hadden zelfs meer
dan 70% allochtone leerlingen. Het overgrote deel van deze 341 scholen bevond zich bovendien in
de vier grote steden (65%) (OCW, 2008a: 2). Deze gegevens geven een absoluut beeld van de
mate van segregatie op scholen, zonder rekening te houden met de buurtsamenstelling.
In april 2009 publiceerde Wolfgram (2009) een onderzoek in hoeverre basisscholen in de
38 grootste gemeenten een afspiegeling van de wijk waren. Dit onderzoek geeft als eerste een
beeld van de mate van segregatie in het Nederlandse onderwijs ten opzichte van de buurt. De
gegevens die in dit onderzoek gebruikt zijn, stammen uit 2006. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim
een derde van alle basisscholen meer gesegregeerd is dan men zou verwachten op basis van de
Universiteit Utrecht

22

Ouders en Onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel?

buurtsegregatie. Van de 2045 basisscholen4 in deze 38 gemeenten, waren 1288 scholen (63%) een
afspiegeling van de wijk (Wolfgram, 2009: 13). Van de scholen die geen afspiegeling van de wijk
zijn, is 17% (n= 348) te wit en 20% (n= 409) te zwart. Het probleem van onderwijssegregatie is
vooral aan de orde in de vier grote steden; van de 629 basisscholen in deze vier gemeenten zijn
306 scholen een afspiegeling van de wijk. 40% van de scholen in de Randstad is meer
gesegregeerd dan men zou verwachten. Dit probleem speelt echter niet alleen in de grote steden,
maar ook in kleinere gemeenten in de Randstad (Wolfgram, 2009: 12-15).
2.1.5 Deelconclusie
Het proces van segregatie in het onderwijs is het gevolg van individuele keuzes die op macro
niveau tot een gesegregeerde situatie leiden: witte en zwarte scholen. Zonder ingrijpen zal dit
proces volgens de theorie verder doorzetten. Het bestaan van witte en zwarte scholen wordt als
problematisch gezien voor zowel de individuele leerprestaties als voor integratie in de
samenleving. Onderzoeksresultaten kunnen deze veronderstelling niet eenduidig bevestigen.
Desondanks neemt de overheid duidelijk stelling tegen onderwijssegregatie. Als gevolg van de
toename van niet-westerse allochtonen in de jaren ’60 en ’70 en de concentratie van deze groep in
de Randstad, is er voornamelijk in de grote steden sprake van (onderwijs)segregatie. In de
volgende paragraaf komt de bestuurlijke setting aan bod waarbinnen maatregelen worden
genomen om segregatie tegen te gaan.
2.2

Bestuurlijke setting
Het tweede thema dat aan bod komt in deze achtergronden is de bestuurlijke setting waarin de
samenleving en scholen geconfronteerd worden met onderwijssegregatie. Onderwijs heeft vanaf
de eerste nationale grondwet van 1789 op de politieke agenda gestaan, al was het toen nog met
slechts enkele uitgangspunten: ‘het was de taak van de overheid om [...] ‘de verlichting en
beschaving’ van de bevolking te bevorderen en om het onderwijs zo te hervormen dat het een
bijdrage leverde aan de fundering van de nationale staat (Boekholt, 2002: 5)’. Ruim 200 jaar later
stelde de regering in het coalitieakkoord van februari 2007 dat ‘goed onderwijs in het belang [is]
van leerlingen en van de samenleving’ (Coalitieakkoord, 2007: 18). In de Nederlandse
samenleving heeft onderwijs dus een centrale maatschappelijke betekenis en daarbij wordt
onderwijssegregatie als onwenselijk gezien. Er is echter geen pakket van maatregelen bekend

4

Het totaal aantal basisscholen in 2006 was 6.929 (Stamos, 2010a).
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waarmee onderwijssegregatie verholpen kan worden (Peters, Walraven & Haest, 2007: 12). De
context waarbinnen de overheid (landelijk en lokaal) manœuvreert om onderwijssegregatie tegen
te gaan, zal in dit tweede thema aan de orde komen.
De schoolstrijd werd in 1917 onder andere beëindigd met artikel 23 in de Grondwet, en
sindsdien wordt al het basisonderwijs in Nederland door de overheid gefinancierd. Dit artikel geeft
burgers het recht een school op te richten volgens een eigen ‘signatuur’. Hieronder wordt over het
algemeen ook de vrije schoolkeuze van ouders geschaard. De implicaties hiervan zullen als eerste
aan bod komen, waarbij ingegaan wordt op de juridische context waar de overheid mee te maken
heeft als zij wil ingrijpen in onderwijssegregatie (2.2.1). Vervolgens wordt in de volgende
paragraaf gekeken welke maatregelen de overheid op landelijk en lokaal niveau neemt om
onderwijssegregatie tegen te gaan (2.2.2). Van oudsher werd het onderwijs centraal aangestuurd
maar met de trend van decentralisatie is het beleid er sinds 1994 op gericht om de autonomie van
schoolbesturen te vergroten en gemeenten verantwoordelijk te stellen voor onderdelen van het
onderwijsbeleid, zoals bijvoorbeeld het onderwijsachterstandenbeleid (Rutten, 2004: 66). Deze
trend van veranderende verantwoordelijkheden zal in de laatste paragraaf worden toegelicht
(2.2.3). Tot slot worden de implicaties van de bestuurlijke setting rondom onderwijs(segregatie)
samengevat in de deelconclusie (2.2.4).
2.2.1 Juridische context
Het is voor de overheid niet mogelijk om een actief spreidingsbeleid te voeren waarbij kinderen
over basisscholen verdeeld worden om zo onderwijssegregatie tegen te gaan (Rutten, 2004: 67).
Hier zijn namelijk twee juridische beperkingen voor: enerzijds de vrijheid van onderwijs
beschermd door artikel 23 van de grondwet en anderzijds de algemene wet gelijke behandeling en
het internationaal verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Artikel 23 maakt het mogelijk om een school op te richten op basis van een eigen filosofie
en deze met gemeenschapsgelden te financieren zolang het onderwijs aan de kwaliteitseisen
voldoet. Strikt genomen wordt in artikel 23 alleen de mogelijkheid tot het opzetten van een school
gewaarborgd, maar in praktijk wordt hier ook de vrijheid van ouders onder verstaan om een eigen
school te kiezen. Wanneer ouders niet de vrijheid hebben om te kiezen, heeft het voor
schoolbesturen geen zin hun eigen filosofie uit te dragen (Vermeulen, 2001: 37-39).
Daarnaast maken de algemene wet gelijke behandeling en het internationaal verdrag inzake
de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie, afspraken over quota tussen gemeenten en
schoolbesturen moeilijk houdbaar. Bij dergelijke afspraken worden leerlingen met een bepaalde
(sociaal economische of etnische) achtergrond geweigerd wanneer een quotum overschreden
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dreigt te worden (Vermeulen, 2001: 34-37). Dergelijke convenanten zijn in enkele gemeenten
(bijvoorbeeld Amsterdam) wel gesloten (Peters, Walraven & Haest, 2007: 6).
Deze institutionele setting maakt het opheffen van segregatie in het onderwijs van
overheidswege een moeilijke puzzel. Welke mogelijkheden staan de overheid dan nog open om
onderwijssegregatie te beïnvloeden? Volgens Vermeulen dient het beleid zich te richten op het
compenseren onderwijsachterstanden en is informatievoorziening om de keuzes van ouders te
beïnvloeden de enige juridisch houdbare maatregel tegen onderwijssegregatie (Vermeulen, 2001:
22). In de volgende paragraaf komen de beleidsmaatregelen aan bod die proberen de keuze van
ouders te sturen.
2.2.2 Beleid
Van overheidswege wordt geprobeerd om indirect de keuzes van ouders te beïnvloeden, en
gemeenten en schoolbesturen spannen zich op lokaal niveau in om gezamenlijk actie te
ondernemen tegen segregatie.
Van overheidswege...
Het voornaamste middel van het ministerie van OCW in de strijd tegen onderwijssegregatie, is de
achterstanden van leerlingen compenseren. Dit doet het ministerie door in de financiering van het
primair onderwijs meer budget vrij te maken voor achterstandsleerlingen (zie kader 4). Daarnaast
wordt door de oprichting van voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve’s) en
schakelklassen rond het basisonderwijs getracht ieder kind gelijke startkansen te geven en zo
ouders ervan te overtuigen dat eventuele taalachterstanden door de overheid worden opgevangen
en niet door de Nederlandse kinderen in de klas. Deze programma’s hebben overigens een
enigszins segregerend en dus pervers effect. Het vve programma loopt namelijk vaak door tot in
groep 2 van de basisschool (de doorlopende lijn), wat betekent dat vve voorzieningen aan
basisscholen gekoppeld zijn. Hierdoor is een basisschool verzekerd van een vaste instroom
kinderen met een taalachterstand en dit schrikt hoger opgeleide autochtone ouders af (Muskens &
Peters, 2009: 26-27).
Behalve de maatregelen om kinderen een gelijke uitgangspositie binnen het onderwijs te
geven, heeft staatssecretaris Dijksma een aantal maatregelen genomen om de strijd tegen
onderwijssegregatie aan te gaan. Zo zijn alle gemeenten sinds 2006 verplicht om met
schoolbesturen, vve’s en kinderopvang afspraken te maken hoe zij binnen de gemeente gemengde
scholen willen bevorderen (OCW, 2008a: 5). In 2008 is er een pilot van start gegaan om meer
inzicht te krijgen in welke maatregelen effectief zijn bij het stimuleren van meer gemengde
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scholen. Deze projecten zijn in eerste instantie opgezet in de vier grote steden (Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht) en in Nijmegen, Deventer en Eindhoven (OCW, 2008b: 1). Later
hebben Tilburg, Almelo, Schiedam, Amersfoort en Leiden zich hierbij aangesloten (OCW,
2010b). De verschillende maatregelen die gemeenten kunnen nemen komen in de volgende
paragraaf aan bod (zie kader 5). Daarnaast zijn er twee ambassadeurs aangesteld (te weten dhr.
Arslan en dhr. Bruins) die als taak hebben ‘het maatschappelijk middenveld te overtuigen van het
belang van gemengde scholen’ (OCW, 2008b: 8). Het ministerie heeft voor de ondersteuning van
ouderinitiatieven de Stichting Kleurrijke Scholen gesubsidieerd. Daarnaast is, mede op verzoek
van de grote steden, het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen opgericht. Het
Kenniscentrum heeft als doelstelling de uitwisseling van kennis en ervaring rondom
onderwijssegregatie te stimuleren en begeleiding te bieden aan scholen, gemeenten en ouders
omtrent deze problematiek (OCW, 2008a: 6). In het beleid van de overheid wordt aangetekend dat
het slagen van onderwijsintegratie sterk samenhangt met het realiseren van meer gemengde
buurten (OCW, 2008a: 1).
Kader 4: Financiering van het onderwijs – lumpsumregeling & gewichtenregeling
Het basisonderwijs kent een lumpsumregeling waarbij scholen per jaar een totaalbedrag
ontvangen op basis van het aantal leerlingen dat zij hebben. Hiermee moeten zij naar eigen inzicht
hun onkosten dekken van zowel materieel als personeel (OCW, 2010c). Per leerling krijgt de
school een vast bedrag, maar voor achterstandsleerlingen kent de overheid extra formatie toe op
basis van de gewichtenregeling. Het ‘extra’ gewicht van een leerling is afhankelijk van het
opleidingsniveau van de ouders. Deze regeling is in 2006 aangepast en houdt in dat leerlingen met
ouders die niet meer dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd (mavo, vmbo, havo of
vwo), het gewicht 0,3 krijgen en wanneer één van de ouders maximaal basisonderwijs heeft
afgerond, de leerling het gewicht 1,2 krijgt (CFI, 2006: 5). Kinderen van ouders met een hogere
opleiding krijgen geen extra gewicht. Op basis van het aantal gewichtenleerlingen krijgt de school
meer formatie en kan op die manier over bijvoorbeeld meer leerkrachten beschikken om de
achterstanden van deze leerlingen op te vangen.
Twee opmerkingen over deze regeling. Ten eerste geldt dat wanneer scholen zich
inspannen om meer gemengd te worden, zij naar verhouding minder geld krijgen omdat het
percentage 0,3 en 1,2 leerlingen afneemt (Peters & Muskens, 2009: 15). Ten tweede speelt de
discussie of middelen voor achterstandsbeleid op basis van achtergrondkenmerken (opleiding van
de ouders) moeten worden toegekend, of op basis van werkelijk vastgestelde achterstanden
(Rutten, 2004: 69).
Lokaal niveau...
De bestrijding van onderwijssegregatie is door de overheid bij de gemeenten neergelegd: ‘De
aanpak zal vooral op lokaal niveau moeten plaatsvinden, met ondersteuning van het Rijksbeleid.
Niet in elke gemeente speelt de problematiek op dezelfde schaal; er is dus maatwerk per gemeente
nodig’ (OCW, 2008a: 7). Gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang zijn sinds 2006 verplicht
om met elkaar te overleggen en maatregelen te nemen om onderwijssegregatie tegen te gaan
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(OCW, 2008a: 5). In 2006 hebben Peters, Walraven en Haest een inventariserend onderzoek
uitgevoerd naar de aanpak van onderwijssegregatie in de G31 (de 31 grootste gemeenten) en vier
andere gemeenten. Hieruit bleek dat er in 16 van de G31-gemeenten sprake is van een toename
van etnische segregatie. In elf van die gemeenten wordt daar beleid tegen gevoerd (Peters,
Walraven & Haest, 2007: 11). Uit een vervolgonderzoek in 2008 van Forum door Ledoux, Felix
en Elshof (2009) onder dezelfde 35 gemeenten bleek dat in de meeste gemeenten (83%) inderdaad
overleg wordt gevoerd tussen gemeente en schoolbesturen over etnische segregatie. In iets meer
dan de helft van de gemeenten (54%) zijn er volgens de gemeenten afspraken gemaakt. Uit het
onderzoek komt ook naar voren dat er tussen gemeenten en schoolbesturen verschillende
interpretaties bestaan van ‘overleg’ en ‘afspraken’. Volgens sommige van de geïnterviewden uit
het Forum onderzoek zijn de afspraken alleen intentieverklaringen (Ledoux, Felix & Elshof, 2009:
11-15). Weinig gemeenten zeiden in 2007 heil te zien in vrijblijvende afspraken tussen de
gemeente en schoolbesturen over de aanpak van etnische segregatie. Dit vraagt namelijk om
bereidheid van beide kanten, maar geen van beide partijen heeft doorzettingsmacht (Peters,
Walraven & Haest, 2007: 11).
Toch zijn gemeenten niet onwelwillend om onderwijssegregatie aan te pakken. In 2008 is
er een pilot gestart in 12 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen,
Eindhoven, Tilburg, Almelo, Deventer, Schiedam, Amersfoort en Leiden) die verschillende
maatregelen onderzoekt om scholen meer gemengd te maken. Om een beeld te krijgen wat voor
maatregelen gemeenten kunnen nemen om onderwijssegregatie tegen te gaan, wordt in kader 5
een overzicht gegeven. In de pilots wordt onder andere geëxperimenteerd met vaste
aanmeldmomenten,

dubbele

wachtlijsten,

voorlichting,

scholentochten5,

sturing

op

onderwijshuisvesting en het faciliteren van ouderinitiatieven.
Kader 5: Lokale maatregelen tegen segregatie in het onderwijs
Aanname beleid: Het aanname beleid van scholen kan alle ouders een gelijke startpositie geven
(Peters, Walraven & Haest, 2007: 13, OCW, 2008a: 8). Op populaire scholen in Nederland is het
niet ongebruikelijk om je kind vlak na de geboorte al in te schrijven (Volkskrant, 2009a). Wanneer
er een vaste aanmeldleeftijd wordt ingesteld, bijvoorbeeld als het kind 2 jaar is, hebben ouders een
meer gelijke uitgangspositie. Door de invoering van het vaste inschrijfmoment in Nijmegen, wordt
getracht scholen meer een afspiegeling van de buurt te laten zijn.
5

Een scholentocht is een rondgang langs verschillende scholen in de wijk waarbij ‘nieuwe’ ouders in een groep op
school rondgeleid worden met voorlichting over de school, het onderwijs, etc. Zo krijgen ouders alle scholen in de
wijk in één ochtend te zien en leren ze bovendien andere ouders kennen die een schoolkeuze voor hun kind moeten
maken. Scholentochten worden vaak door de gemeente, Stichting Kleurrijke Scholen of het Kenniscentrum
Gemengde Scholen georganiseerd.
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(vervolg kader 5)
Voorlichting en communicatie: door middel van voorlichting kunnen ouders attent worden
gemaakt op de goede buurtschool. Een aantal gemeenten organiseren scholentochten of
voorlichtingsmarkten waarbij ouders uitgenodigd worden een kijkje te nemen in de school om de
hoek die ze normaal altijd voorbij liepen (Peters, Walraven & Haest, 2007: 13, Muskens & Peters,
2009: 34).
Ouderinitiatieven: Ouders worden als sleutel gezien om de keuze te maken zich te verenigen en
gezamenlijk hun kind in te schrijven, om zo onderwijssegregatie te keren. Hierbij kan de gemeente
en de school op allerlei manieren ondersteuning bieden door bijvoorbeeld voorlichtingsavonden te
organiseren, flyers te subsidiëren of een ouderambassadeur te faciliteren (Peters Walraven &
Haest, 2007: 13, OCW, 2008a: 7, OCW, 2008b: 7).
Vriendschapsscholen: Wanneer het niet mogelijk is om een gemengde school te creëren doordat
de wijk te eenzijdig is of omdat de school een specifieke doelgroep heeft (een islamitische school
bijvoorbeeld), kunnen scholen gestimuleerd worden om een ‘vriendschap’ aan te gaan met een
andere school. Scholen organiseren dan samen bijvoorbeeld een sportdag of maken een musical
waarbij de kinderen met elkaar in contact komen. Op deze manier dragen scholen bij aan hun
‘sociale integrerende opdracht’ (Peters, Walraven & Haest, 2007: 13-14, Muskens & Peters, 2009:
36).
Onderwijshuisvesting: Gemeenten zijn sinds de decentralisatie in 1997 verantwoordelijk voor de
onderwijshuisvesting. Hierdoor kunnen zij de uitbreidingsmogelijkheden van (witte) scholen
sturen en afspraken maken over een maximale schoolgrootte. Door de vorming van brede scholen
met multifunctionele accommodaties waarbij kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar
worden gebracht, kan de integratie in het onderwijs geholpen worden (Ledoux, Felix & Elshof,
2009: 18, 26).
2.2.3 Doorzettingsmacht
Uit bovenstaande blijkt al dat de feitelijke aanpak van segregatie in het onderwijs lokaal
aangestuurd wordt. Tot slot wordt in deze paragraaf stil gestaan bij de veranderende verhoudingen
en doorzettingsmacht binnen het onderwijs.
Ten tijde van de verzuiling waren er grofweg twee partijen met een hiërarchische relatie:
de staat en de scholen. De staat formuleerde de regels en eisen (op onderwijsgebied) waar scholen
zich aan moesten houden en stelde middelen voor het onderwijs beschikbaar. De schoolbesturen
waren vrij om naar eigen inzicht hun onderwijs vorm te geven met de middelen die zij hadden,
zolang zij binnen de regels bleven. In het kader van de deregulering en afslanking van de
overheid, hebben de gemeenten sinds 1994 steeds meer een sturende rol, en schoolbesturen meer
beslissingsbevoegdheden gekregen (Muskens & Peters, 2009: 5-6, Peters & Muskens, 2009: 4).
Openbare basisscholen kunnen bovendien verzelfstandigen met een onafhankelijk schoolbestuur,
waardoor zij niet meer onder de gemeente vallen. Schoolbesturen kunnen zelf beslissen over
zowel onderwijszaken als organisatorische aangelegenheden (Adviesraad Diversiteit en Identiteit,
2009). Om dit mogelijk te maken, krijgen zij één budget rechtstreeks van de overheid waarmee zij
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naar eigen inzicht de hele school moeten onderhouden (zie de lumpsumregeling beschreven in
kader 4) (OCW, 2010c).
Daarnaast zijn het de gemeenten die samen met de schoolbesturen verantwoordelijk zijn
voor het plaatselijk beleid op onderwijssegregatie en onderwijsachterstanden. Hiervoor is de
Lokaal Educatieve Agenda opgesteld (OCW, 2008a: 5) wat in iedere gemeente een andere aanpak
tot gevolg heeft (Muskens & Peters, 2009: 6). Bij de aanpak van onderwijssegregatie moeten
schoolbesturen en gemeenten samenwerken, maar hier spelen een aantal dilemma’s. Voor
schoolbesturen staat er namelijk meer op het spel dan enkel een al dan niet eenzijdige
leerlingenpopulatie. Prioriteiten voor schoolbesturen liggen bij groeiende leerlingaantallen en een
goed imago. Daar past een actieve integratie functie niet altijd bij; dit geldt zeker voor de ‘witte’
scholen. Bovendien hebben scholen naast een integrerende taak nog tal van andere
verantwoordelijkheden en niet in de laatste plaats het verzorgen van goed onderwijs.
2.2.4 Deelconclusie
De aanpak van onderwijssegregatie is geen uitgemaakte zaak door de weinige middelen (juridisch)
en motivatie tot sturing van boven af (wenselijkheid). Van de maatregelen die genomen worden, is
het directe effect op onderwijssegregatie niet bekend en door de verdeelde doorzettingsmacht
kunnen gevestigde partijen geen doorbraak forceren in de segregatie. Ligt hier, zoals het ministerie
stelt, een rol weggelegd voor de ouders? Dit komt in de volgende paragraaf aan bod.
2.3

Ouderinitiatieven
Gezien de beperkte speelruimte van de gevestigde partijen, de overheid, gemeenten en
schoolbesturen, verschuiven we het baken nu naar de ouders. De ouders zijn degenen die de keuze
maken voor een school en daarmee de feitelijke segregatie juist wel of niet in de hand werken.
Ouders hebben als enige actoren een beslissende stem in het tegengaan van segregatie (Peters,
2007: 13). Binnen de bestuurskunde worden initiatieven van burgers om actief hun directe
omgeving te beïnvloeden onder ‘burgerinitiatieven’ geschaard (van de Wijdeven, 2007: 31). De
vraag is in hoeverre dat opgaat voor ouderinitiatieven. Voordat we hieraan toekomen, wordt in de
eerste paragraaf het fenomeen ‘ouderinitiatieven’ nader toegelicht (2.3.1). Vervolgens wordt naar
een burgerinitiatief als antwoord op bestuurlijke dilemma’s gekeken (2.3.2) en de vergelijking met
een ouderinitiatief gemaakt (2.3.3). Daarna wordt geïnventariseerd wat er al bekend is over
ouderinitiatieven (2.3.4) en afsluitend worden de bevindingen rondom ouderinitiatieven
samengevat in een deelconclusie (2.3.5).
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2.3.1 Wat is een ouderinitiatief?
In de inleiding (paragraaf 1.3) is een korte werkdefinitie gegeven van wat ouderinitiatieven zijn:
een aantal ouders (één of meerdere) die zich actief inzetten om een grotere groep ‘nieuwe’ ouders
bij de school te betrekken om zo de leerlingenpopulatie meer gemengd te maken naar sociaal
economische en/of etnische achtergrond.
Ouderinitiatieven zijn initiatieven van ouders die in hun eigen buurt proberen om de
buurtschool te mengen en zo de integratie te bevorderen. Het kan zijn dat deze ouders elkaar al
kennen van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of de speeltuin (SKS, 2010b). Vaak benaderen hoger
opgeleide autochtone ouders, andere ouders in de buurt om hen te overreden hun kind op de
buurtschool te doen. Door het concept van gezamenlijke inschrijving komen autochtone kinderen
niet alleen te staan op een zwarte buurtschool (Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen –
LKGS, 2010). De initiatiefouders zetten zich in om de school te promoten, helpen de school zich
goed te profileren en organiseren allerlei activiteiten op school om potentiële nieuwe ouders een
kijkje in de school te laten nemen (SKS, 2010b). Het klassieke beeld van een ouderinitiatief is dat
ouders zich verenigen en met elkaar afspreken hun kinderen tegelijkertijd op de buurtschool te
doen. Er blijken overigens steeds vaker ouders te zijn die hun kind al op de buurtschool hebben en
vanuit die positie proberen andere ouders en kinderen bij de school te betrekken.
In 2007 hebben Walraven en Haest (2007) een inventarisatie uitgevoerd naar
ouderinitiatieven namens het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Met dit onderzoek is
een eerste blik geworpen op de omvang van het fenomeen ‘ouderinitiatieven’ en hun activiteiten.
Door middel van documentanalyse en interviews met voornamelijk ouders is van 35
ouderinitiatieven een kort verslag gemaakt (Walraven & Haest, 2007: 4). Uit deze inventarisatie
komen drie strategieën naar voren hoe ouders een ouderinitiatief opstarten. Het merendeel van de
initiatieven volgt, volgens Walraven en Haest, het eerste patroon:
1. Enkele ouders kiezen een school en gaan meer ouders werven voor die school.
2. Een aantal ouders organiseert zich; vervolgens spreken ze met meerdere scholen waarna zij
gezamenlijk een keuze maken voor een school.
3. Een schooldirecteur neemt het initiatief om een aantal ouders aan zich te binden en samen
meer ouders te werven (Walraven & Haest, 2007: 7).
Nu het ouderinitiatief nader is toegelicht, grijpen we terug naar de bestuurskundige literatuur hoe
deze opkomende initiatieven bekeken kunnen worden.
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2.3.2 Burgerinitiatief als antwoord
In de bestuurskundige literatuur komt er steeds meer oog voor burgerinitiatieven die op lokaal
niveau voor elkaar krijgen waar de gevestigde partijen over struikelen (Hurenkamp, Tonkens &
Duyvendak, 2006: 10). De term ‘burgerinitiatieven’ is volgens Ivo Hartman (2004) daarbij een
soort vergaarbak van alle activiteiten waarbij burgers aangespoord worden ‘actief hun
leefomgeving te verbeteren’ of ‘zich in te zetten voor verhoging van de kwaliteit van de
samenleving’ (Hartman, 2004: 1). Burgerinitiatieven zouden op deze manier het antwoord zijn op
grote maatschappelijke vraagstukken als integratie en gebrek aan sociale cohesie (Hurenkamp,
Tonkens & Duyvendak 2006: 10). In de hedendaagse politieke cultuur wordt steeds meer
aangestuurd op de participerende burger die actief de handen uit de mouwen steekt om zijn eigen
buurt en leefsituatie te verbeteren (Van de Wijdeven, 2007: 31).
Burgerinitiatieven zijn mede dankzij het werk van Bang en Sørensen in de bestuurskunde
geïntroduceerd. Zij hebben de (politieke) activiteiten in een wijk in Kopenhagen (Denemarken)
onder de loep genomen en vonden niet zozeer een teruglopende participatie of enkele ideologischactivistische demonstranten, maar bewoners die ad hoc de wegen kennen om problemen in hun
wijk aan te pakken (Bang & Sørensen, 2001: 156). Deze individuen zetten zich korte tijd voor de
volle 100% in voor een issue, waarna ze het dagelijks leven weer voortzetten. Deze
initiatiefnemers noemen Bang en Sørensen ‘everyday makers’, of in het Nederlands ‘alledaagse
doeners’ (Hendricks & Tops, 2002: 19). Zij zijn de aanjagers, nemen de verantwoordelijkheid en
enthousiasmeren anderen om een project in de wijk aan te pakken. Bang en Sørensen (2001)
typeren een Deense alledaagse doener aan de hand van zeven eigenschappen die in kader 6 staan
weergegeven. Hendriks en Tops (2002) hebben deze punten aangevuld en genuanceerd voor de
Nederlandse praktijk aan de hand van een casus in Den Haag (Hendriks & Tops, 2002: 24-26).
De Nederlandse alledaagse doeners onderscheiden zich op twee punten van de Denen: in
Nederland laten initiatiefnemers meer constante inzet en betrokkenheid zien, en maken zij veel
meer gebruik van hun netwerk in de wijk met buren, professionals en bestuurders (Van de
Wijdeven, 2007: 31).
Voor het slagen van burgerinitiatieven noemt Van de Wijdeven (2007) onder andere de
volgende twee punten. Allereerst is politiek-bestuurlijke rugdekking onontbeerlijk om vaart en
effectiviteit in het samenwerkingsverband te houden. Bestuurlijke partijen moeten bereid zijn om
mee te denken en zich soepel op te stellen in het belang van het slagen van het initiatief. Daarnaast
is het belangrijk dat er snelle resultaten worden geboekt om de legitimiteit van het initiatief te
versterken en de motivatie aan te wakkeren (Van de Wijdeven, 2007: 31).
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Kader 6: De alledaagse doener
Bang en Sørensen (2001) typeren de alledaagse doener aan de hand van zeven eigenschappen.
Deze zeven punten zijn door Hendricks en Tops (2002: 24-26) voor Nederlandse alledaagse
doeners aangevuld en genuanceerd.
1. Do it yourself: neem zelf het initiatief, maar doe niet alles zelf – geef de kickstart en zoek
daarna samenwerking met anderen.
2. Do it where you are: doe het in je directe omgeving, maar hou feeling met het groter geheel
van de gemeente/stad.
3. Do it for fun but also because you find it necessary: hou plezier in het initiatief, maar
uiteindelijk is het het resultaat dat telt en gaat het om tastbare, structurele verbeteringen.
4. Do it ad hoc or part time: doe het erbij, ad hoc zodat je niet ingekapseld raakt als ‘semiambtenaar’. De praktijk leert echter dat er heel veel tijd in gaat zitten, het is een
levenswerk.
5. Do it concretely instead of ideologically: het gaat om pragmatische oplossingen; toch
vraagt het gezamenlijk investeren in een betere wijk of school verbondenheid als
richtinggevend ideaal.
6. Do it self-confidently and show trust in yourself: treed zelfverzekerd op en neem
verantwoordelijkheid, maar verantwoording loopt via informele kanalen – als het werkt, is
het goed.
7. Do it with the system if need be: om dingen te bereiken moet expertise vanuit verschillende
velden worden samengebracht, maar de expertise moet daarbij wel functioneel en
doelgericht zijn (Bang & Sørensen, 2001: 156).
(Een achtste punt wat Bang en Sørensen in 1998 in eerder onderzoek noemden, was: doe het met
tact en respect voor verschillen. In Nederland ‘wint innemende directheid het van tactvolle
voorzichtigheid’ (Hendricks & Tops, 2002: 26).
Inventariserend onderzoek van Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak (2006) laat een grote
verscheidenheid aan burgerinitiatieven in Nederland zien. De doelen van burgerinitiatieven
betreffen vaak lokale of maatschappelijke kwesties, zonder revolutionaire ideeën (Bang &
Sørensen, 2001: 149). Deze burgerbetrokkenheid is niet gericht op het ageren tegen de overheid
over grootse onderwerpen, maar op lokale belangen als leefbaarheid en solidariteit in de buurt.
Vaak is een burgerinitiatief een praktisch antwoord op een acuut bestuurlijk probleem
(Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2006: 20). Lokale overheden en bestuurders zijn daarom
vaak betrokken bij de aanzet tot – en de oprichting van dergelijke initiatieven (Hurenkamp,
Tonkens & Duyvendak, 2006: 57). Dit onderzoek laat zien dat actieve burgers in Nederland
meestal van autochtone afkomst, hoger opgeleid en op leeftijd zijn. Bovendien hebben deze
‘actieve’ burgers vaak al ervaring in andere verenigingen of bewegingen en weten zij goed de weg
in de bestuurlijke context (Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2006: 79).

Universiteit Utrecht

32

Ouders en Onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel?

2.3.3 Ouderinitiatief als burgerinitiatief?
In hoeverre kan een ouderinitiatief als burgerinitiatief worden beschouwd? Op het eerste zicht
lijken ouderinitiatieven prima onder het containerbegrip van Hartman (2004) te vallen. Ouders zijn
degenen met enige doorzettingsmacht die de bestuurlijke puzzel van onderwijssegregatie zouden
kunnen oplossen. Van hen wordt gezegd dat zij de sleutel in handen hebben, net zoals dat van
burgerinitiatieven wordt verwacht (Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2006: 10). In een
ouderinitiatief zijn er initiatiefnemers die, als een soort alledaagse doeners, binnen de school en de
wijk andere ouders aansporen en leiden om samen campagne te voeren voor een gemengde school.
Deze initiatieven komen voort uit een mengeling van eigenbelang voor een buurtschool, een
multiculturele opvoeding en ideologische betrokkenheid bij integratie in de buurt (Van der Kraan,
2007: 77). Zo proberen ouders dus actief hun leefomgeving te verbeteren.
Mijn inziens is er echter een groot verschil met de burgerinitiatieven die in eerder
onderzoek

als

casus

dienden

(burgerinitiatieven

in

de

wijk,

inspraakgroepen

bij

woningbouwcoöperaties, etc.). Dit verschil zit in de aard van het probleem dat ouderinitiatieven
proberen aan te pakken, namelijk het segregatieproces op school. Burgerinitiatieven richten zich
op een concreet probleem buiten henzelf. Bij onderwijssegregatie zijn ouders zelf de aanstichter
en oplossing van het probleem. Maar lang niet alle ouders zien onderwijssegregatie als een
‘probleem’ en vinden het prima om iedere ochtend een kwartier naar de Vrije School te fietsen.
Daarbovenop komt dat het een proces betreft dat niet door de gevestigde partijen kan worden
gestuurd, maar echt afhankelijk is van de individuele betrokkenheid van ouders.
Wanneer de eigenschappen die Bang en Sørensen (2001) toeschrijven aan alledaagse
doeners, vergeleken worden met de initiatiefnemers van ouderinitiatieven, is er een grote overlap.
Ouders die het ouderinitiatief opstarten zijn vaak de spil, verzetten het meeste werk en blijven
nauw betrokken bij de activiteiten van het initiatief. Vanzelfsprekend is een ouderinitiatief een
lokaal initiatief gericht op de school in de eigen wijk. Voor de ouders die een initiatief opstarten is
een leuk schoolleven in de buurt de drijfveer om zich in te zetten voor het ouderinitiatief. De input
en energie die van ouders gevraagd wordt verschilt en hangt af van de opzet en ambities van het
ouderinitiatief: de rol van ouderambassadeur kan als een tweede natuur ervaren worden, maar ook
heel veel extra werkzaamheden met zich meebrengen. De motivatie voor een ouderinitiatief is een
mengeling van het praktische voordeel van een buurtschool en het ideologische streven naar een
multiculturele opvoeding: de ouders binnen een ouderinitiatief zijn onderling vaak heel
verbonden. De mate waarin ouders ‘verantwoordelijkheid’ kunnen nemen is echter beperkt. Het is
niet zo dat zij zich over een buurttuintje kunnen ontfermen en daar zorg voor kunnen dragen (al
dan niet met hulp van anderen). De initiatiefouders hebben als doel de keuze van andere ouders te
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beïnvloeden, maar daarmee bevinden zij zich op gevaarlijk terrein, omdat geen enkele ouder zich
een school door een ouderinitiatief zal laten ‘opleggen’. De school en gemeente kunnen een
belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van ouderinitiatieven (dit komt in de volgende
paragraaf verder aan de orde).
Ouderinitiatieven zijn burgerinitiatieven maar met hun eigen DNA. De problematiek van
onderwijssegregatie vraagt om betrokkenheid en inzet van ouders, maar is niet louter door
activiteiten van een ouderinitiatief op te lossen. De schoolkeuze van ‘nieuwe’ ouders hangt van
veel factoren af (paragraaf 2.1.1), en ouderinitiatieven kunnen daar slechts ten dele op inspringen.
Net als de succespunten die Van de Wijdeven (2007) noemt voor burgerinitiatieven, zijn voor een
ouderinitiatief de politiek-bestuurlijke rugdekking en snelle resultaten voor de legitimiteit en de
motivatie onontbeerlijk (Van de Wijdeven, 2007: 31).
2.3.4 Onderzoek naar ouderinitiatieven
Tot slot wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de onderzoeken die naar
ouderinitiatieven zijn gedaan. Het belangrijkste onderzoek op dit terrein is de inventarisatie van
Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen uit 2007. Walraven en Haest hebben 35
ouderinitiatieven in kaart gebracht door middel van documentanalyse en gesprekken met
voornamelijk ouders, enkele directeuren en gemeenten. De beschreven ouderinitiatieven zijn
toentertijd opgespoord door een belronde langs deskundigen, internet research, oproepen via
websites van OCW en Onderwijskansen en tijdens een presentatie van Forum in het najaar 2006
(Walraven & Haest, 2007: 3). In het rapport worden de oprichting, trend en succesfactoren van
ouderinitiatieven besproken. Daarnaast is van iedere school een verslag opgenomen waarin
beschreven wordt hoe de scholen met het ouderinitiatief bezig waren. Op basis van die gegevens
zal hier een beeld worden geschetst van de trend, effectiviteit en succesfactoren van
ouderinitiatieven. Alvorens aan deze punten toe te komen, geven de masterscripties van Van der
Kraan (2007) en Wind (2008) meer achtergronden over de ouders die een ouderinitiatief oprichten
en de betrokkenheid van gemeente en schoolbesturen.
Achtergrond van een ouderinitiatief
Voor zijn masterscriptie heeft Marijn van der Kraan (2007) ouderinitiatieven op drie scholen in
Rotterdam onder de loep genomen. De focus in deze scriptie lag op de netwerken tussen, en het
sociaal kapitaal van, ouders die in ouderinitiatieven actief zijn (geweest). Uit deze kwalitatieve
analyse komt naar voren dat de netwerken tussen ouders persoonlijk en informeel van aard zijn, en
voornamelijk ontstaan in de speeltuin of de peuterspeelzaal. Initiatiefnemers hebben vaak een
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HBO diploma en zijn als vrijwilliger actief in andere vrijwilligersorganisaties. Initiatieven worden
mede vanuit een idealistisch perspectief opgezet. De reden om een ouderinitiatief in het leven te
roepen, is dat ouders belang hechten aan een school die een afspiegeling van de buurt is.
Bovendien geven ouders de voorkeur aan een school in de buurt. Ouders zijn bij een
ouderinitiatief op zoek naar gelijkgestemden; het zijn vaak de ‘middenklasse’ ouders die tot een
ouderinitiatief over gaan. Daarbij is er bij ouders wel bezorgdheid over het onderwijs op
gemengde scholen en mogelijke taalachterstanden van de andere kinderen. Voor de keuze van de
school kijken zij naar de kwaliteit en prestatiegerichtheid van het onderwijs. Ze geven de voorkeur
aan gedifferentieerd onderwijs waarbij de leerprestaties van hun kind niet zal worden opgehouden
door de andere kinderen. Daarnaast blijkt uit deze casestudies dat de gemeente een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het ontstaan van de drie initiatieven. Uit de analyse kwam naar voren dat zwarte
scholen met een homogene allochtone leerlingenpopulatie (bijvoorbeeld alleen Turkse kinderen)
zich niet lenen voor een ouderinitiatief, omdat een dergelijke populatie autochtone ouders
afschrikt (Van der Kraan, 2007: 75-79).
Ondersteuning vanuit gemeente en schoolbesturen
Nienke Wind (2008) heeft in haar scriptie de interactie tussen gemeenten, scholen en
ouderinitiatieven in kaart gebracht in vier steden. Uit deze casestudies kwam naar voren dat in de
ene gemeente schooldirecties en ouderinitiatieven pas laat bij het beleidsvormingsproces werden
betrokken, terwijl in de andere gemeente het mengingsbeleid werd opgesteld met inspraak van
schooldirecties en ouderinitiatieven. Wind stelt dat veel interactie tussen alle partijen wel gewenst
is om een effectiever mengbeleid tot stand te brengen (Wind, 2008: 3-4). Dit sluit aan bij het
belang van politiek-bestuurlijke rugdekking dat Van de Wijdeven (2007) noemt voor het slagen
van burgerinitiatieven. Door een flexibele opstelling en wil tot ont-regelen van gemeenten en
besturen, kan meegedacht worden met het initiatief om te voorkomen dat ouders tegen een muur
van bureaucratie aanlopen (Van de Wijdeven, 2007: 31).
Trend van ouderinitiatieven
Hoe staat het er nu feitelijk voor met ouderinitiatieven in Nederland? Ouderinitiatieven worden
opgezet sinds 1995 (Walraven & Haest, 2007: 5). In totaal zijn er volgens de inventarisatie van
Walraven en Haest (2007) vanaf 1995 tot 2006 35 ouderinitiatieven geweest. Vooral in 2006 is dit
aantal sterk toegenomen in Rotterdam, mede door de ondersteuning van de gemeente. Veertien
van de zeventien ouderinitiatieven die dat jaar zijn opgericht, vonden plaats in Rotterdam
(Walraven & Haest, 2007: 5-6). Volgens de website van de Stichting Kleurrijke Scholen ligt het
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aantal nu op 85 (SKS, 2010a). Ouderinitiatieven komen voor in Amsterdam, Rotterdam,
Eindhoven, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen (SKS, 2010a) en in Deventer, Leiden en
Bergen op Zoom (Walraven & Haest, 2007: 5-6).
Effectiviteit van ouderinitiatieven
In verschillende (beleids)documenten wordt hoog opgegeven van de effectiviteit van
ouderinitiatieven (OCW, 2008a: 7, Peters, Walraven & Haest, 2007: 13, Gilsing & Tierolf, 2010:
70). Er is echter geen studie bekend waarbij concreet onderzoek de effectiviteit van
ouderinitiatieven heeft aangetoond. In de inventarisatie van Walraven en Haest (2006) worden wel
35 ouderinitiatieven beschreven. Op basis van die beschrijvingen is een indeling te maken van het
aantal scholen waar ouderinitiatieven in 2006 een gemengde leerlingenpopulatie (50-50) bereikt
hadden. Dit was voor slechts 6 van de 35 ouderinitiatieven het geval. Hierbij moet worden
opgemerkt dat voor niet alle scholen helder is aangegeven hoe de samenstelling van de school was
ten tijde van het begin van de ouderinitiatieven en ten tijde van het onderzoek. Het ‘jongste’
ouderinitiatief dat in deze inventarisatie succesvol bleek, stamt uit 2003 en is van een 65%
kansarme leerlingen naar een 35% kansarme leerlingen verdeling opgeschoven.
Lonneke Sondorp, oprichter en directeur van de Stichting Kleurrijke Scholen, stelt dat als
de omstandigheden goed zijn, de onderbouw van een school in 2 of 3 jaar gemengd kan zijn
wanneer er gedurende drie jaar een instroom van Nederlandse kinderen op gang gebracht wordt
(Nicis, 2007, SKS, 2010b).
Succesfactoren ouderinitiatieven
Op basis van bovengenoemde casestudies en de inventarisatie van het Kenniscentrum kunnen een
aantal succesfactoren worden aangemerkt. Opmerking hierbij is dat in deze onderzoeken vaak niet
helder gespecificeerd wordt wat ‘slagen’ is. Betekent ‘slagen’ dat het ouderinitiatief nog steeds
actief is met het werven van nieuwe ouders of dat het einddoel bereikt is: het creëren van een
gemengde school?
Activiteiten van het ouderinitiatief
Activiteiten van het ouderinitiatief die het succes verhogen zijn, volgens de inventarisatie van
Walraven en Haest (2007), het promoten van de school door middel van flyeren, het aantrekken
van subsidies, sponsors en projecten, het inschakelen van de media bij activiteiten, de presentatie
van de school, een goed werkend oudercomité en te zorgen voor een boeiend schoolleven. Het is
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belangrijk om iedereen bij de les te houden en een lange adem te hebben (Walraven & Haest,
2007: 15-16).
Eigenschappen van de ouders
De persoonlijke achtergrond van ouders kan een belangrijke rol spelen om dingen voor elkaar te
krijgen op school of om nieuwe ouders aan te trekken. Maar ook qua werkervaring (prachtergrond) en netwerk (contacten in de gemeente) is de achtergrond van ouders belangrijk
(Walraven & Haest, 2007: 19). Uit het onderzoek van Van der Kraan (2007) blijkt dat wanneer
ouders meer banden hebben met andere netwerken, zoals bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of het
buurtcentrum, zij makkelijker nieuwe ouders kunnen bereiken (Van der Kraan, 2007: 76).
School
De school moet voor een goede pr zorgen en haar imago als leuke buurtschool versterken
(Walraven & Haest, 2007: 15-16). Een betrokken directeur bij het mengproces is daarbij
onontbeerlijk. De directeur moet zich actief opstellen om de ouderinitiatieven te begeleiden en te
ondersteunen. Wanneer een school een eenzijdige allochtone samenstelling heeft, is het voor
autochtone ouders minder aantrekkelijk hun kind op die school te doen. Een gemêleerde
leerlingenpopulatie maakt meer kans op een goed lopend ouderinitiatief (Van der Kraan, 2007:
76).
Omgeving
De rol van de omgeving wordt door meerdere bronnen genoemd. Een gemengde
wijksamenstelling is een van de belangrijkste factoren voor succes (Van der Kraan, 2007). Als een
nabije witte school uitbreidt of als er niet wordt geïnvesteerd in een meer gevarieerde bevolking,
dan blijft de segregatie op school in stand (Volkskrant, 2009b). Veranderingen in de wijk, zoals
nieuwbouw voor de middenklasse of uitbreiding van een andere witte school, kunnen voor een
kentering of impuls van het initiatief zorgen (Walraven & Haest, 2007).
Steun gemeente en schoolbesturen
In Rotterdam heeft de steun van de gemeente een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van
ouderinitiatieven (Van der Kraan, 2007: 29, Walraven & Haest, 2007: 5). Wind heeft bovendien
met haar onderzoek naar interactief beleid laten zien dat de gewenste situatie voor
ouderinitiatieven samenwerking en ondersteuning is tussen en van gemeenten, schoolbesturen,
schooldirecties (Wind, 2008: 3-4).
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2.3.5 Deelconclusie
Ouderinitiatieven worden als sleutel gezien in het segregatieproces. Wanneer Nederlandse ouders
gezamenlijk hun kind op een zwarte school doen, voorkomen zij dat hun kind alleen in de klas
komt te staan en dragen zij wel bij aan een gemengde buurtschool. Dit fenomeen waarbij burgers
zelf het initiatief nemen om hun directe leefomgeving te verbeteren wordt een burgerinitiatief
genoemd. Gezien de complexe problematiek van onderwijssegregatie waar ouders mee te maken
hebben, zijn ouderinitiatieven burgerinitiatieven met een eigen DNA.
Een volledig overzicht van het aantal ouderinitiatieven en hun effect ontbreekt. In 2006
zijn er 35 ouderinitiatieven geïnventariseerd (Walraven & Haest, 2007: 5), de website van
Kleurrijke Scholen geeft aan dat er 85 ouderinitiatieven actief zijn (SKS, 2010a). Dankzij de
inventarisatie van Walraven en Haest (2007) en de kwalitatieve studies zijn er factoren bekend die
bijdragen aan het ‘succes’ van ouderinitiatieven. Deze factoren betreffen de activiteiten van het
ouderinitiatief om meer naamsbekendheid voor de school te genereren, de school zelf die zich
moet profileren, de omgevingsfactoren die de mengmogelijkheden voor een school bepalen en de
ondersteuning van gemeente en schoolbestuur.
Het belang van politiek-bestuurlijke rugdekking wordt bij de ondersteuning van
burgerinitiatieven reeds genoemd (Van de Wijdeven, 2007: 31). Snelle resultaten voor de
legitimiteit en de motivatie zijn onontbeerlijk om de aanmelding van nieuwe ouders te realiseren.
2.4

Welke vragen roept dit op?

2.4.1 Resumé
Om de draad weer op te pakken volgt hier een resumé van de inzichten uit de geschetste
achtergronden van onderwijssegregatie. Hieruit rijzen een aantal onderzoeksvragen op, die in deze
scriptie beantwoord zullen worden.
De segregatieproblematiek in Nederland speelt voornamelijk in de grote steden, en zoals
de modellen van Schelling (1969) en Ladd, Fiske en Ruijs (2009) hebben laten zien, zal dit proces
verder voortschrijden wanneer hier niet actief op in wordt gegrepen. De aanpak van segregatie is
helaas niet gemakkelijk te realiseren voor de gevestigde partijen: overheid, gemeenten en
schoolbesturen. Dit komt zowel door de juridische beperkingen, als door het ontbreken van
effectieve middelen tegen segregatie en de gedecentraliseerde structuur.
Ouderinitiatieven lijken hier een belangrijke sleutelrol bij te kunnen vervullen. Over
ouderinitiatieven is voornamelijk veel informatie ‘in de diepte’ beschikbaar. De literatuur kan
onvoldoende laten zien wat ouderinitiatieven hebben bijgedragen aan de menging op scholen en
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onder welke condities dit gebeurt. Succeskenmerken die genoemd worden zijn de activiteiten van
het ouderinitiatief (imago van de school oppoetsen, mond-tot-mondreclame, publiciteit trekken,
activiteiten organiseren), betrokkenheid van de directeur, de persoonlijke achtergrond en het
netwerk van ouders, veranderingen in de wijk en de ondersteuning van gemeente en
schoolbestuur.
2.4.2 Onderzoeksvragen
Na deze theoretische verkenning komen in eerste instantie beschrijvende onderzoeksvragen op die
in dit onderzoek beantwoord zullen worden:
1.

Hoeveel ouderinitiatieven zijn er in Nederland?

Hoe groot is dit fenomeen waar zo hoopvol naar uit wordt gekeken? Is er daadwerkelijk een groot
aantal ouders dat zich de afgelopen jaren bereid heeft gevonden zich in te spannen voor een
gemengde school?
2.

Wat is de trend? Hoelang zijn de ouderinitiatieven er al, en nemen ze toe?

Is er een trend in ouderinitiatieven? Nemen ze toe nu er steeds meer bestuurlijke aandacht en
ondersteuning komt?
3.

Waar vinden die initiatieven voornamelijk plaats?

Hoe zijn die ouderinitiatieven over Nederland verdeeld? Komen ouderinitiatieven voor in die
gemeenten waar nog veel te mengen valt, of juist in de grote steden waar het merendeel van de
allochtone bevolking woont? Maar ook op welke scholen qua grootte en denominatie worden
genoeg ouders geënthousiasmeerd om zich in te zetten voor meer menging?
4.

Hoe succesvol zijn ouderinitiatieven?

Leiden ouderinitiatieven ook daadwerkelijk tot meer gemengde klassen of blijft het beperkt tot de
ouders die zelf het initiatief hebben genomen? Hoeveel ouderinitiatieven nemen wel een initiatief
maar zetten niet door? Deze vraag richt zich dus op de mate van succes wat betreft het
uiteindelijke doel van het ouderinitiatief, namelijk een gemengde school en niet zo zeer op hoe een
ouderinitiatief succesvol kan worden opgericht en begeleid.
Tot slot rest een vijfde verklarende vraag welke factoren bijdragen aan een succesvol
ouderinitiatief? Hierbij is het interessant om de succeskenmerken uit de literatuur mee te nemen:
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de activiteiten van het ouderinitiatief (imago van de school oppoetsen, mond-tot-mondreclame,
pers, activiteiten organiseren), betrokkenheid van de directeur, de persoonlijke achtergrond en het
netwerk van ouders, veranderingen in de wijk en de ondersteuning van gemeente en
schoolbesturen.
In het volgende hoofdstuk zullen deze onderzoeksvragen worden uitgewerkt in het
onderzoeksdesign waarmee een antwoord zal worden gezocht op deze vragen.
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METHODE
In dit hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt van de geformuleerde onderzoeksvragen naar een
onderzoeksdesign dat het antwoord op deze vragen kan vinden. Daarvoor wordt eerst het
onderzoeksdesign toegelicht (3.1) en de methode van dataverzameling (3.2) beschreven.
Vervolgens komt de operationalisatie van centrale begrippen (3.3) en de methode van data analyse
(3.4) aan bod. Tot slot wordt stil gestaan bij de validiteit en betrouwbaarheid van de verzamelde
gegevens (3.5).

3.1

Onderzoeksdesign
Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de stand van zaken rondom
ouderinitiatieven in Nederland. De geformuleerde onderzoeksvragen in paragraaf 2.4.2 vragen om
een zo volledig mogelijke inventarisatie van ouderinitiatieven. Daarom wordt in dit onderzoek
gepoogd de volledige populatie ouderinitiatieven in kaart te brengen op basis van de gegevens die
bekend zijn bij het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen en de Stichting Kleurrijke
Scholen. De gestelde onderzoeksvragen vereisen voornamelijk kwantitatieve data over de context
en de school. Daarom is er voor gekozen om contact op te nemen met directeuren van
basisscholen waar een ouderinitiatief actief is of actief is geweest. Aan de directeuren is een
vragenlijst voorgelegd met een aantal gesloten en open vragen (bijlage 1). Daarbij is ruimte
gegeven om antwoorden toe te lichten of dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. De keuze
voor interviews met directeuren kende een praktische aanleiding aangezien gegevens van
basisscholen en directeuren vrij te vinden zijn, terwijl contactgegevens van ouders niet zo
makkelijk te achterhalen zijn. Bovendien worden ouderinitiatieven veelvuldig benaderd voor
onderzoeken en is, in het kader van de ontlasting van het werkveld, er voor gekozen alle
informatie bij directeuren te verzamelen.

3.1.1 Implicaties van het onderzoeksdesign
De keuze voor dit onderzoeksdesign waarbij met directeuren wordt gesproken, heeft een aantal
implicaties voor de beschikbare informatie. Per onderzoeksvraag zal worden na gegaan in
hoeverre deze beantwoord kan worden met de gekozen opzet:
De beschrijvende vragen (1 t/m 4) zijn met de hierboven toegelichte opzet goed te
beantwoorden. De gegevens zullen inzicht geven in het aantal ouderinitiatieven, wat de trend is en
hoe de omgeving waar die ouderinitiatieven plaatsvinden eruit ziet. Ook voor de mate van succes
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geeft dit onderzoeksdesign een goede indicatie aangezien de mate van menging op school zeker
bij de directeur bekend zal zijn.
De vijfde onderzoeksvraag naar de succesfactoren werpt enkele dilemma’s op. Het is lastig
om in een telefoongesprek de eerder genoemde onderzoeksvragen te beantwoorden en daarnaast
diep in te gaan op het proces van het ouderinitiatief om zo punten te identificeren waardoor
ouderinitiatieven slagen. Daarom zal voornamelijk worden gelet op de succesfactoren die uit het
literatuuroverzicht naar voren zijn gekomen. Niet alle punten zullen goed door de directeur in te
schatten te zijn. Over de betrokkenheid van de directeur zal waarschijnlijk een subjectief beeld
ontstaan, gezien de grote kans op sociaal wenselijke antwoorden over dit onderwerp. De
activiteiten van het ouderinitiatief en de buurtsamenstelling zijn daarentegen wel goed weer te
geven door de directeur. Helaas biedt dit design niet de mogelijkheid om in te gaan op de
persoonlijke achtergrond en het netwerk van ouders, factoren die wellicht een belangrijke rol
spelen bij het opzetten en enthousiasmeren van een ouderinitiatiefgroep. Ter compensatie wordt
directeuren wel gevraagd wat hen inziens cruciale punten zijn waarop een initiatief kan slagen.
3.2

Dataverzameling
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gekozen voor een half gestructureerd
interview met schooldirecteuren als respondenten. Directeuren zijn telefonisch benaderd met de
vraag of zij wilden meewerken aan een inventarisatie onderzoek van het Landelijk Kenniscentrum
Gemengde Scholen naar ouderinitiatieven. Er is voor deze opzet gekozen omdat een interview de
ruimte geeft het verhaal van de directeur te horen en tegelijkertijd een aantal onderwerpen
gestructureerd aan bod laat komen. Telefonische interviews maakten het bovendien mogelijk in
korte tijd met beperkte middelen een grote onderzoeksgroep (83 scholen) te bereiken. De
informatie van schooldirecteuren is vertrouwelijk verwerkt. De resultaten die in dit verslag
gepresenteerd worden, zijn niet te herleiden naar specifieke scholen.
De onderzoeksperiode liep van woensdag 14 april tot donderdag 29 april 2010. De
gesprekstijd verschilde per respondent, variërend van 5 tot 30 minuten. In deze periode zijn 83
scholen gebeld waaronder de scholen die in 2006 betrokken waren bij de inventarisatie van het
Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Stichting Kleurrijke Scholen heeft een scholenlijst
beschikbaar gesteld met scholen waarvan bekend was dat zij betrokken waren bij het opzetten van
ouderinitiatieven. Op 22 scholen bleek geen ouderinitiatief als zodanig aanwezig te zijn of te zijn
geweest. Van de overige 61 scholen is informatie verkregen over het verloop van het
ouderinitiatief.
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Met 80 scholen is er direct contact geweest en is informatie uit de eerste hand verkregen.
Voor drie scholen is informatie uit de tweede hand verkregen van medewerkers van het Landelijk
Kenniscentrum Gemengde Scholen die deze scholen begeleiden bij het opzetten van een
ouderinitiatief. Hiermee is informatie verkregen over de school en het ouderinitiatief maar zijn
betrokken directeuren ontlast. Over het algemeen is met de directeur of adjunct-directeur
gesproken aangezien zij meestal direct betrokken zijn bij ouderinitiatieven. In een enkel geval is
met een coördinator/docent gesproken. Bij twee scholen is met de secretaresse gesproken vanwege
afwezigheid van de directeur. In beide gevallen zou er geen ouderinitiatief op school aanwezig
zijn geweest. Voor één school is gebruik gemaakt van informatie op de ‘ouderinitiatief website’ en
vervolgens is ontbrekende informatie aangevuld door de locatiedirecteur. Eén school heeft de
vragenlijst digitaal beantwoord en per mail retour gezonden.
3.2.1 Dataverwerking
Tijdens de interviews zijn de gegevens van directeuren genoteerd op de vragenlijst en direct
daarna is aanvullende informatie uitgewerkt in een interviewverslag per school. Naderhand is de
gekwantificeerde informatie ingevoerd in het statistiek programma SPSS.
Daarnaast is achtergrondinformatie over de school via schoolwebsites verkregen. Hierbij is
gekeken naar de grootte van de school, de denominatie van de school, de inbedding van de school
in een ‘brede school’ en de aanwezigheid van een voorschool en het eventuele ‘profiel’ (Jenaplan,
Montessori, etc.). Ontbrekende gegevens zijn voor zover mogelijk aangevuld door informatie van
de site van de Onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl). Ook is voor iedere school
opgezocht of de school onder het basisarrangement van de Onderwijsinspectie valt, het
zogenaamde ‘basistoezicht’. Dit betekent dat de school aan alle eisen voldoet en jaarlijks
gecontroleerd wordt, maar niet onder verhoogd toezicht staat.
Met deze beschikbare gegevens is een matrix gemaakt waarin per school informatie terug
te vinden is over zowel schoolkenmerken (aantal leerlingen, denominatie) als over het
ouderinitiatief op school (wanneer het is opgestart, hoe succesvol het initiatief is). In deze tabel
zijn scholen genummerd om hun anonimiteit te waarborgen. Dit overzicht wordt in tabel A
gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan hoe de onderzoeksvragen
hiermee beantwoord kunnen worden. Hieronder komen eerst de operationalisering, de methode
van analyse en de validiteit en betrouwbaarheid aan bod.
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Operationalisatie van centrale begrippen
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moeten een aantal begrippen nader
gedefinieerd worden. In deze paragraaf worden de gebruikte begrippen geoperationaliseerd zodat
ze ‘meetbaar’ zijn en op gelijke wijze aan de respondenten kunnen worden voorgelegd. Aangezien
het een grote onderzoeksgroep betreft, is geprobeerd de begrippen zo te operationaliseren dat zij
met kwantitatieve data ingevuld kunnen worden. Achtereenvolgens komt een categorisering van
ouderinitiatieven aan bod, de afhankelijke variabele – namelijk het succes van ouderinitiatieven –
en de onafhankelijke variabelen. Deze onafhankelijke variabelen zijn ten eerste de kenmerken van
de school en het ouderinitiatief, ten tweede de activiteiten van het ouderinitiatief, ten derde de
contextfactoren en ten vierde de ondersteuning van gemeente en schoolbesturen. Tot slot is bij de
dataverzameling geprobeerd een indruk te krijgen in hoeverre directeuren betrokken zijn bij het
ouderinitiatief. Aangezien met de directeuren gesproken is, heeft dit zeer subjectieve informatie
opgeleverd welke niet zal worden meegenomen in de analyse.

3.3.1 Type ouderinitiatief
Allereerst zijn de ouderinitiatieven onderverdeeld in grofweg twee categorieën die elk
onderverdeeld kunnen worden in twee subcategorieën. Ten eerste zijn er de lopende
ouderinitiatieven die op dit moment actief zijn om de school meer gemengd te maken. Deze
lopende ouderinitiatieven zijn opgedeeld in langer lopende ouderinitiatieven waar al enige
ervaring is met de ‘praktijk’ van ouderinitiatieven en de prille ouderinitiatieven die net gestart zijn,
waar nog geen/nauwelijks ervaring is met het ouderinitiatief. Ten tweede zijn er de initiatieven die
niet meer actief zijn. Dat kan twee oorzaken hebben: a) het initiatief heeft tot een dusdanig
gemengde school geleid dat de school nu zelf een gemengde groep ouders aantrekt, b) het initiatief
is opgestart maar is door uitblijvend succes of afhakende ouders uitgedoofd.
3.3.2 Succes van het ouderinitiatief
De afhankelijke variabele in de onderzoeksvraag ‘welke factoren dragen bij aan een succesvol
ouderinitiatief?’ is de mate van succes. Hiermee wordt in dit onderzoek gericht op het einddoel,
namelijk het creëren van een gemengde leerlingenpopulatie op de school. Door de aanpassing van
de gewichtenregeling is het niet meer mogelijk om de samenstelling van de school af te leiden uit
het aantal gewichtenleerlingen. In eerste instantie was dat wel de opzet, maar door de beperkte
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betrouwbaarheid van de nieuwe gewichtenregeling om ook daadwerkelijk het aantal leerlingen
van niet-westerse afkomst te meten, is daar vanaf gezien.
Voor de initiatieven die net van start zijn gegaan is het te vroeg om een oordeel te vellen
over hun mate van succes. Voor de overige initiatieven is een vijfpuntsschaal gemaakt, zie ter
verduidelijking tabel B. Hiervoor is afgegaan op de overige drie categorieën van ouderinitiatieven:
actief, geslaagd en niet geslaagd. Op een schaal van 1 tot 5 krijgen de initiatieven die zijn geslaagd
een waarde 5 en de initiatieven die niet zijn geslaagd een waarde 1. Van de overige 25 initiatieven
is aan de schooldirecteur gevraagd in hoeverre de ouderinitiatieven hebben bijgedragen aan het
mengproces (vraag 9, bijlage 1). Deze schaal loopt van 1 tot 4 met antwoordcategorieën van ‘nee,
geen effect’ ‘nauwelijks effect’ ‘een beetje meer menging’ (werd door directeuren geïnterpreteerd
als wel een effect maar onvoldoende) ‘ja, een duidelijk effect’. Voor de mate van het succes (de
successchaal) wordt een variabele geconstrueerd op basis van deze informatie. Omdat de
informatie van de actieve ouderinitiatieven nog niet volledig uitgekristalliseerd is, worden
categorieën 1 en 2 (‘nee, geen effect’ en ‘nee, nauwelijks effect’) gehercodeerd naar een waarde 2
op de vijf puntsschaal van succes, de ouderinitiatieven die een beetje hebben bijgedragen aan
menging krijgen een waarde 3 en de ouderinitiatieven die duidelijk voor meer menging hebben
gezorgd, krijgen een waarde 4.
Tabel B: Successchaal voor ouderinitiatieven
Type ouderinitiatief
Prille ouderinitiatieven
Actieve ouderinitiatieven
Geslaagde ouderinitiatieven
Niet geslaagde initiatieven

Successchaal 1-5
1
2
x

3
x

4
x

5
x

x

Kanttekening bij deze methode om succes te meten is dat wanneer een school mengt door in groep
1 een meer gemengde populatie aan te trekken, het acht jaar zal duren voordat deze eerste groep
door de hele school gereisd is. Dit is een langdurig proces en de mate van ‘verandering’ kan dus
niet één-op-één gelijk worden gesteld aan ‘geslaagd’. Daarom gaven veel directeuren al nuances
aan in hun antwoord: “ja, er is meer menging, maar we zijn er nog niet” of “ja, we zijn nu een
afspiegeling van de wijk”. Door bovengenoemde hercodering wordt hier zoveel mogelijk rekening
mee gehouden. Daarnaast is directeuren ook gevraagd in hoeverre de school een afspiegeling van
de buurt is qua sociaal economische achtergrond en etniciteit (zie de matrix in tabel A).
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3.3.3 Kenmerken van de school en het ouderinitiatief
De kenmerken van scholen zijn voornamelijk via internet verkregen. Hierbij zijn een drietal
dummy6 variabelen opgesteld:
-

Brede school: het al dan niet ingebed zijn in een brede school. Hier worden ook ABC
scholen in Amersfoort onder verstaan (de Amersfoortse Brede Combinatie) en de
spilcentra in Eindhoven.

-

Vve: het aangesloten zijn bij voor- en vroegschoolse educatie waar kinderen met een
taalachterstand worden bijgespijkerd voor groep 1.

-

Basistoezicht: de school valt al dan niet onder het basistoezicht waarmee de
onderwijsinspectie aangeeft dat de school aan de eisen voldoet.

De denominatie van scholen is verdeeld in vijf categorieën: openbare basisschool (obs), roomskatholieke basisschool (r.k.), protestants-christelijke basisschool (pr.-chr.), oecumenische
scholengemeenschap (oec.) en algemeen bijzonder onderwijs (ab). Daarnaast hebben een aantal
scholen een bepaald onderwijsprofiel waardoor de school gekenmerkt wordt. Dit is een nominale
variabele

met

de

categorieën:

Jenaplan,

Montessori,

Dalton,

Vreedzame

school,

Kunstmagneetschool, Cultuur (hieronder valt ook kunst, muziek, drama, techniek, milieu en
spiritualiteit) en Bewegingsonderwijs. Het aantal jaren dat een ouderinitiatief actief is, is letterlijk
gemeten vanaf het jaar dat het ouderinitiatief begonnen is. Tot slot is het leerlingenaantal niet
gecorrigeerd voor het aantal vestigingen van de school.
3.3.4 Activiteiten van het ouderinitiatief
Aan de directeuren is gevraagd wat voor activiteiten het ouderinitiatief zoal ondernomen heeft (zie
vraag 11 en 12, bijlage 1). Daarbij zijn verschillende activiteiten aangereikt met de vraag of de
school en het ouderinitiatief een dergelijke activiteit hebben ondernomen. Zo is per school en
initiatief geturfd of zij al dan niet flyers hebben verspreid, mond-tot-mondreclame hebben
gemaakt, opendagen en scholentochten hebben gehouden, kinderactiviteiten op school hebben
georganiseerd, speciale brochures voor de school hebben uitgegeven, in het imago van de school
hebben geïnvesteerd en aandacht voor de school in de (lokale) pers hebben gevraagd. Scholen die
niet langer een actief ouderinitiatief hadden, waren niet altijd in staat deze vragen te
beantwoorden. De vragen zijn dan ook voornamelijk beantwoord voor de actieve langer lopende
ouderinitiatieven.
6

Een dummy variabele is een nominale variabele met de categorieën 0 en 1. Hiermee wordt de aanwezigheid (1) van
een bepaald kenmerk aangegeven.
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3.3.5 Contextfactoren
Voor alle scholen is in kaart gebracht of zij zich in de Randstad bevonden, of daarbuiten. Daarbij
is een onderverdeling gemaakt tussen de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), de
overige Randstad, en de gebieden daarbuiten.
Om zicht te krijgen op de wijk waarin een school staat, is aan directeuren gevraagd hoe zij
hun wijk omschrijven qua sociaal economische achtergrond en qua etnische achtergrond (bijlage
1, vraag 16). Van 5 scholen is geen volledige informatie bekend. De grenzen van de wijk en het
voedingsgebied zijn overgelaten aan de interpretatie van de directeuren. Officiële wijkgrenzen
vallen namelijk niet per definitie samen met het voedingsgebied van een school. Een aantal
scholen stond op de grens van hun “wijk” en trok juist veel kinderen aan uit naburige wijken. Op
basis van de informatie over de mate van menging in de wijk qua sociaal economische achtergrond
en etnische achtergrond is een dummy variabele geconstrueerd die aangeeft of de wijk al dan niet
gemengd is.
Daarnaast kwam in de meeste gesprekken ter sprake of er ontwikkelingen zijn geweest die
de samenstelling van de wijk hebben veranderd. Wanneer dit ten voordele was van een meer
gemengde samenstelling in de wijk, wordt er op de dummy variabele ‘positieve buurtverandering’
een waarde één gescoord.
3.3.6 Ondersteuning van gemeente en schoolbestuur
De mate van ondersteuning vanuit de gemeente en het schoolbestuur lijkt een rol te spelen bij de
mate van het succes van ouderinitiatieven. Daarom is er aan directeuren gevraagd in hoeverre de
gemeente en het schoolbestuur betrokken zijn bij de inspanningen tegen onderwijssegregatie.
De gemeente kan van bovenaf relatief weinig sturing opleggen om ouders te beïnvloeden
bij hun schoolkeuze. Desondanks kan zij scholen die zich inzetten voor een meer gemengde
leerlingenpopulatie wel steunen door financieel bij te springen om bijvoorbeeld de pr rond te
krijgen. Daarnaast kan de gemeente zelf scholentochten organiseren, de ‘buurtschool’ in zijn
algemeenheid promoten, en eventueel een vast aanmeldmoment instellen zodat iedere ouder
gelijke ‘inschrijfkansen’ heeft. Aan directeuren is gevraagd of zij in aanraking komen met beleid
van de gemeente en of zij extra middelen ontvangen om onderwijssegregatie tegen te gaan.
Wanneer op één van beide positief geantwoord is, wordt op de dummy variabele ‘steun gemeente’
een waarde één gescoord.
De schoolbesturen staan door de huidige structuur vaak op grote afstand van de directeur.
Daarnaast zijn schoolbesturen niet altijd in de praktische gelegenheid om veel steun te bieden aan
de directeuren. Voor de dummy variabele ‘steun schoolbestuur’ is gekeken of directeuren
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aangegeven hebben dat zij door het schoolbestuur ondersteund worden: in woorden, financieel, of
qua beleid.
3.4

Methode van data analyse
Nadat alle interviews waren afgerond zijn de verkregen kwantitatieve data ingevoerd in het
statistiek programma SPSS. Op basis van de kwantitatieve gegevens wordt een eerste antwoord
gegeven op de eerste vier onderzoeksvragen. Deze uitkomsten zullen worden aangevuld en
genuanceerd met informatie uit de interviewverslagen. Voor de beantwoording van de vijfde
onderzoeksvraag naar de succesfactoren van ouderinitiatieven zullen twee benaderingen worden
gebruikt. Allereerst zal op basis van de informatie uit de interviewverslagen een inventarisatie
worden gemaakt van succesfactoren en belemmeringen die door schooldirecteuren genoemd zijn.
Vervolgens zal, op basis van de algemene informatie die beschikbaar is over een groot deel van de
ouderinitiatieven, worden gekeken of de succesvolle ouderinitiatieven verschillen van de minder
succesvolle ouderinitiatieven op de genoemde ‘succesfactoren’.
Dit zal gedaan worden door middel van kruistabellen en een Cramer’s V test waarbij
gekeken wordt of er een verband is tussen de waargenomen verdeling over de verschillende
categorieën. Ondanks dat de schaal van succes als een interval variabele zou kunnen worden
geïnterpreteerd, wordt hier niet voor gekozen vanwege de ‘samengestelde’ successchaal. Cramer’s
V is een algemene associatie maat. Voor de interpretatie zal de volgende richtlijn worden
aangehouden (Nijdam, 2003: 207):
< .05

: zwak/matig algemeen verband

≥.05 - <.15

: middelmatig sterk algemeen verband

≥.15

: sterk algemeen verband

Het gehanteerde significantie niveau voor Cramer’s V is .05, met de kanttekening dat de relatief
kleine onderzoeksgroep significante verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle
initiatieven minder waarschijnlijk maakt.7
3.5

Validiteit en betrouwbaarheid

7

Door de kleine N was er in de kruistabellen bij de Cramer’s V test sprake van meerdere cellen waar de verwachte
celfrequentie minder dan 5 was. Daarom is voor iedere Cramer’s V test de kruistabel gereduceerd tot een 2x2 tabel
met enkel de categorieën succesvol en niet succesvol, en gekeken naar de Fisher’s Exact Test. De verschillen tussen
beide testen qua significantie en sterkte van het verband waren voor alle variabelen miniem. Daarom wordt in deze
scriptie verder met Cramer’s V gewerkt, omdat daarbij grotere kruistabellen met meer informatie kunnen worden
gebruikt.
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Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal punten over de validiteit en betrouwbaarheid van
dit onderzoek.
3.5.1 Validiteit
Validiteit gaat over de vraag of met het onderzoek gemeten is wat beoogd werd te meten en of de
uitspraken van dit onderzoek ‘geldig’ zijn (’t Hart, Boeije & Hox, 2005: 166). Dit is opgedeeld in
twee aspecten: de interne en externe validiteit.
De interne validiteit betreft de relatie tussen de theoretische abstracte concepten en de
geoperationaliseerde variabelen: wordt er daadwerkelijk gemeten wat er bedoeld wordt te meten
(’t Hart, Boeije & Hox, 2005: 162)?
Voor de definitie van ouderinitiatieven is dit direct een aandachtspunt. De kwalificatie van
‘een ouderinitiatief’ kent namelijk veel verschillende varianten. Het ene initiatief komt van ouders
buiten de school, het volgende initiatief wordt door ouders uit hogere groepen van de school
opgezet en weer een ander initiatief is onder aansturing van de directeur gestart. In dit onderzoek
is er voor gekozen om alle initiatieven waar ouder(s) zich actief inzetten om de school in hun
buurt meer gemengd te maken, als ouderinitiatief te bestempelen. Het probleem met de interne
validiteit hierbij is dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst in hoeverre deze ouders zelf het
initiatief nemen en zelfstandig opereren of aangestuurd worden door de schooldirectie. De
scheiding tussen sturing door de schooldirectie, samenwerken met de schooldirectie en
onafhankelijkheid van het ouderinitiatief is onduidelijk.
De interne validiteit is tevens voor het meten van succes, de afhankelijke variabele, een
aandachtspunt. Allereerst is voor dit onderzoek gespecificeerd dat het gaat om het succes van het
creëren van een meer gemengde populatie. Maar wat betekent een ‘gemengde populatie’? Dit is
overgelaten aan de subjectieve beoordeling van schooldirecteuren aangezien zij de
schoolpopulatie goed af kunnen zetten tegen de buurtsamenstelling en hun eigen doelstelling wat
betreft menging. Daarbij is wel aangegeven dat het gaat om menging van zowel sociaal
economische als etnische achtergrond. De ouderwetse gewichtenregeling van het ministerie van
OCW was een meer valide meetinstrument geweest, maar deze is helaas dusdanig aangepast dat
het voor het doel van dit onderzoek niet bruikbaar was.
Wat betreft de respondentengroep rijst het bezwaar dat enkel gesproken is met directeuren
en dat de ouders zelf buiten beeld zijn gebleven. Hier is bewust voor gekozen wegens het
tijdsbestek van deze scriptie en de ontlasting van de ouders. De beoogde informatie werd in
voldoende mate bij de directeuren aangetroffen, maar voor de mate van het succes van
ouderinitiatieven zijn we afhankelijk van de interpretatie van directeuren. Het zou kunnen dat de
beleving van ouders daar sterk van afwijkt. Kanttekening hierbij is dat het niet gaat om hoe
Universiteit Utrecht

52

Ouders en Onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel?

succesvol de ouders zelf vinden dat het initiatief is, maar in hoeverre het initiatief bijdraagt aan de
menging op school. Overigens ligt de focus voor directeuren überhaupt meer op het aantrekken
van nieuwe ouders, dan op enkel en alleen het mengen via ouderinitiatieven. Hierdoor is een
breder beeld ontstaan hoe scholen bezig zijn met de menging van hun leerlingenpopulatie, maar
vermindert de expliciete focus op het functioneren van ouderinitiatieven.
De expliciete vraag naar de mate van betrokkenheid van directeuren bleek te veel sociaal
wenselijke antwoorden te genereren gezien de minieme variatie tussen directeuren. Daarom is dit
item buiten de analyse gehouden.
Externe validiteit richt zich op de mate waarin de gevonden resultaten valide zijn voor de hele
populatie (’t Hart, Boeije & Hox, 2005: 166). Deze vraag van generaliseerbaarheid en
representativiteit is voor dit onderzoek niet aan de orde, aangezien de hele populatie
vertegenwoordigd is. De resultaten die in het volgend hoofdstuk gepresenteerd worden, gelden
voor alle ouderinitiatieven in Nederland.
3.5.2 Betrouwbaarheid
De mate van betrouwbaarheid richt zich op de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en op
de stabiliteit van de onderzoeksresultaten (’t Hart, Boeije & Hox, 2005: 162). Levert het
onderzoek, wanneer het opnieuw wordt uitgevoerd, dezelfde resultaten op?
Het probleem dat hierbij speelt, is het tijdsbestek waarin ouderinitiatieven actief zijn of
zijn geweest. Aangezien dit per school verschilt, zal het beeld van de directeur op ieder
ouderinitiatief verschillend zijn en ook bij een volgende meting weer verschillen. Daarnaast was
niet op alle scholen de directeur aanwezig die ten tijde van het ouderinitiatief nauw betrokken is
geweest. In die gevallen is gesproken met de nieuwe directeur, de interim directeur of een andere
medewerker. Hierdoor kan het zijn dat de informatie over deze ouderinitiatieven aangetast is door
herinneringen of overleveringen van directeuren, en dit vergroot de kans op meetfouten.
Zoals gezegd was het interview met directeuren bovendien een momentopname. De fase
waar het ouderinitiatief zich op dat moment in bevond werd toegelicht. Het tijdsbestek van een
telefonisch interview laat geen ruimte om uitgebreid in te gaan op de verschillende stadia en
activiteiten van het hele proces van een ouderinitiatief.
Desalniettemin zullen de grote lijnen van de resultaten uit dit onderzoek bij herhaling van
dit onderzoek opnieuw worden gevonden. Een groot deel van de informatie is gekwantificeerd en
aan de hand van de vragenlijst ‘gescoord’. Door vastgelegde categorieën wordt een hoge mate van
stabiliteit gegenereerd in de antwoorden van directeuren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de
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resultaten. Nuanceringen zijn opgenomen in de interviewverslagen, welke de interne validiteit
verhogen.

4

RESULTATEN
In dit hoofdstuk schijnt het licht op de stand van zaken rondom ouderinitiatieven. Centraal in deze
scriptie staat de vraag in hoeverre en onder welke condities ouderinitiatieven effectief zijn ter
bestrijding van onderwijssegregatie. In de achtergronden is de context geschetst waarbinnen
onderwijssegregatie speelt en zijn de bevindingen uit eerder onderzoek op een rij gezet. Daaruit
komt als eerste de behoefte naar boven om een beeld te krijgen hoe ouderinitiatieven in Nederland
er eigenlijk uit zien. Daaruit volgend zijn er vijf onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

Hoeveel ouderinitiatieven zijn er in Nederland? (4.1)

2. Wat is de trend? Hoelang bestaan ouderinitiatieven al en nemen ze toe? (4.2)
3. Waar vinden die initiatieven voornamelijk plaats? (4.3)
4. Hoe succesvol zijn ouderinitiatieven? (4.4)
5. Welke factoren dragen bij aan een succesvol ouderinitiatief? (4.5)
In dit hoofdstuk zullen deze vragen aan bod komen en beantwoord worden aan de hand van de
verzamelde gegevens uit de interviews. Tabellen zijn voornamelijk terug te vinden in bijlage 2 en
in voorgaand hoofdstuk is een matrix opgenomen van de 61 scholen met hun belangrijkste
eigenschappen voor zover bekend (tabel A). Iedere onderzoeksvraag wordt in een aparte paragraaf
behandeld, en tot slot zal worden afgesloten met een conclusie waarin alle bevindingen worden
samengenomen (4.6).
4.1

Ouderinitiatieven in aantal
De eerste vraag betreft hoe groot het fenomeen van ouderinitiatieven is en wat dat betekent binnen
de omvang van de onderwijssegregatie problematiek. Zoals uit de beschrijving van de
dataverzameling naar voren is gekomen, zijn er in april 2010 61 ouderinitiatieven in Nederland
geregistreerd.
Op basis van de informatie over de mate van activiteit van een ouderinitiatief en de reden
waarom een ouderinitiatief al dan niet meer actief is, zijn vier categorieën gemaakt (tabel 1 in
bijlage 2). Er zijn 35 ouderinitiatieven die op dit moment actief zijn. Hiervan draaien 25
initiatieven al een tijdje mee, maar daarnaast zijn er 10 initiatieven die nog in een opstartfase
zitten. In het verleden zijn er 26 initiatieven geweest die momenteel niet meer actief zijn. Elf
initiatieven zijn zo succesvol geweest dat ze zichzelf overbodig hebben gemaakt en tot 15

Universiteit Utrecht

54

Ouders en Onderwijssegregatie: hebben ouders de sleutel?

initiatieven is er wel een aanzet gegeven, maar deze initiatieven waren niet succesvol en zijn
gestopt. Een belangrijke opmerking hierbij is dat het feit dat een ouderinitiatief zich niet heeft
doorgezet, niet wil zeggen dat de school zich niet langer om menging in de klas bekommert.
Harde gegevens over het aantal zwarte basisscholen in Nederland ontbreken. In totaal zijn
er momenteel 6.882 basisscholen in Nederland (Stamos, 2010a). Volgens het ministerie van OCW
waren er in 2008 535 zwarte scholen en stabiliseren deze gegevens zich (OCW, 2008a: 2). In dat
geval betekenen 61 ouderinitiatieven dat er op één van de tien zwarte scholen een ouderinitiatief
actief is dat probeert de school meer te mengen. Een voorlopige conclusie van het succes van
ouderinitiatieven kan zijn dat één op de vier ouderinitiatieven niet is geslaagd, terwijl 20% van
alle opgezette ouderinitiatieven wel slaagt. Momenteel zijn er 35 ouderinitiatieven actief op
ongeveer 5 % van alle gesegregeerde scholen.
4.2

Trend van ouderinitiatieven
De tweede onderzoeksvraag behandelt de ontwikkeling van ouderinitiatieven in de tijd. Wanneer
zijn ouderinitiatieven voor het eerst opgestart en hoeveel komen er jaarlijks bij? Volgens eerder
onderzoek van Walraven en Haest (2006) stamde het eerste ouderinitiatief uit 1995, en kende de
oprichting van ouderinitiatieven een grote piek in 2006 (Walraven & Haest, 2006: 6). Heeft de
toegenomen aandacht van onder andere gemeenten, het ministerie en centra als het Kenniscentrum
Gemengde Scholen en Stichting Kleurrijke Scholen nieuwe ouders aangemoedigd ook een
initiatief te nemen?
In figuur 1 wordt de ontwikkeling van de ouderinitiatieven weergegeven. In dit gestapelde
staafdiagram wordt per staaf het aantal ouderinitiatieven weergegeven dat in het betreffende jaar
van start is gegaan. De staven zijn onderverdeeld in ouderinitiatieven die anno 2010 nog actief zijn
(gestreept) en ouderinitiatieven die niet langer actief zijn (gestippeld). Dit diagram is gebaseerd op
informatie van 59 initiatieven.
Het eerste initiatief dat opgestart is, zag volgens deze gegevens in 1998 het licht. De twee
scholen die volgens Walraven en Haest (2006) in 1995 een ouderinitiatief startten zijn beide wel
benaderd voor deze inventarisatie. Op de ene school zijn de pr-activiteiten van ouders op een
dusdanige manier vanuit de directie geïnitieerd en begeleid dat dit niet meer onder de definitie van
een ouderinitiatief kan worden geschaard, en daarom is deze school buiten het onderzoek
gebleven. Op de andere school is in de afgelopen jaren een nieuw ouderinitiatief gestart en enkel
die informatie is meegenomen in de figuur.
Vanaf 2005 is er een flinke toename van ouderinitiatieven. De grote piek van initiatieven
was in 2006 met 11 nieuwe ouderinitiatieven. De jaren daarna liep dat aantal terug, naar 9 in 2008
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en 6 in 2009. Dit jaar lijkt er weer een toename te zijn van ouderinitiatieven met 7 initiatieven. Het
merendeel van de ouderinitiatieven dat nog actief is, is niet ouder dan vijf jaar. Een enkel initiatief
uit 2003 dat zichzelf nog actief beschouwt, is nu 7 jaar actief.

4.3

Nadere kennismaking met ouderinitiatieven
Na deze twee algemene beschrijvende onderzoeksvragen, volgt in deze paragraaf een nadere
kennismaking met ouderinitiatieven. Allereerst worden de ouderinitiatieven geografisch op de
kaart gezet. Vervolgens wordt gekeken naar de buurt waar ouderinitiatieven worden opgestart, de
kenmerken van scholen waar dergelijke initiatieven plaatsvinden en tot slot naar de
ouderinitiatieven zelf.
Ouderinitiatieven geografisch
In tabel C wordt een indeling weergegeven waar de initiatieven zich geografisch bevinden. Deze
indeling maakt een duidelijke scheiding tussen de Randstad en het gebied daar buiten, en maakt
vervolgens een subverdeling tussen de vier grote steden, en de provincies.
De meeste ouderinitiatieven zijn opgestart in de Randstad (77%) en voornamelijk in de G4
(Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag). Vooral Amsterdam en Rotterdam zijn voortrekkers
bij de bestrijding van segregatie in het onderwijs door middel van ouderinitiatieven. Zij herbergen
samen bijna 50% van alle ouderinitiatieven. Toch is ongeveer een kwart van de ouderinitiatieven
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actief buiten de bekende ‘multiculturele centra’ van Nederland. Vooral in de provincie Brabant
wordt het mengen van de schoolpopulatie opgepakt door ouders.
Tabel C: Ouderinitiatieven geografisch
Randstad

G4

Aandeel G4
Overige steden in de Randstad
Aandeel Randstad
Buiten de Randstad

Brabant
Gelderland/Overijssel
Overig
Aandeel buiten de Randstad

Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Utrecht

Aantal
15
2
15
9
41
6
47
7
5
2
14
N= 61

%
24.6
3.3
24.6
14.7
67.2
9.8
77.0
11.5
8.2
3.3
23.0
100.0

In de gesprekken met directeuren was een opmerkelijk patroon te herkennen. Waar directeuren uit
de Randstad voornamelijk hamerden op het gebruik van ‘kansarm vs. kansrijk’ en dus veel meer
gefocust waren op sociaal economische achtergrond, was buiten de Randstad de traditionele
terminologie ‘zwart-wit’ ‘allochtoon-autochtoon’ meer gangbaar. Voor veel directeuren in de
Randstad gold dat de school minstens evenveel hoogopgeleide allochtone ouders had als
autochtone ouders. Ook kwam in gesprekken naar voren dat het werven van ouders voor een
zwarte school aanzienlijk moeizamer verliep buiten de Randstad, dan in de grote steden.
Schooldirecteuren buiten de Randstad gaven opvallend vaak aan dat de meeste energie zat in het
opboksen tegen een negatief imago. Een aantal van deze directeuren stelde dat de vooroordelen
van ouders over ‘zwarte, en dus slechte’ scholen sterker leven dan in bijvoorbeeld Amsterdam
waar in 2003 50% van de schoolgaande jeugd niet van Nederlandse afkomst was (Karsten et al.,
2003: 2). Eén directeur buiten de Randstad typeerde de houding van ouders als ‘conservatief’. De
ouders die op deze school als eerste de stap zetten om de school te mengen, waren juist afkomstig
uit de Randstad. Zij vinden het belangrijk dat hun kind in een multiculturele omgeving opgroeit,
terwijl dit positieve culturele aspect veel minder meespeelt voor de overige ouders. Tekenend is
dat 33% van de niet geslaagde ouderinitiatieven (n= 5) buiten de Randstad heeft plaats gevonden
terwijl van alle geslaagde ouderinitiatieven slechts 10% (n=1) buiten de Randstad plaatsvond (zie
tabel 2, bijlage 2).
Samenstelling van de wijk
Nu er een globaal beeld is waar ouderinitiatieven zich in Nederland bevinden, wordt de
wijksamenstelling onder de loep genomen. Voor de mogelijkheden tot een meer gemengde school,
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is de samenstelling van de wijk allesbepalend. Aan alle directeuren is gevraagd hoe zij hun wijk
omschrijven qua sociaal economische achtergrond en qua etnische achtergrond. Van 5 scholen is
geen volledige informatie bekend (zie de matrix in tabel A en tabel 3 in bijlage 2). Het merendeel
van de scholen (66%) staat in een gemengde wijk qua sociaal economische en etnische
achtergrond. Zeventien ouderinitiatieven (30%) die hun buurtschool proberen te mengen zijn
opgericht in een wijk met een oververtegenwoordiging van inwoners met een lagere sociaal
economische achtergrond. Elf van deze scholen (20%) staan bovendien in een wijk waar veel
inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond wonen. De mate van succes van deze initiatieven
zal nader bekeken worden in paragraaf 4.5.
Schoolkenmerken
Bij een nadere kennismaking met ouderinitiatieven hoort een inventarisatie van ‘op wat voor type
scholen’ ouders een initiatief opzetten. Hiervoor zijn in de matrix een aantal eigenschappen van de
school opgenomen zoals de denominatie van de school, het leerlingen aantal, inbedding in een
brede school, de koppeling aan een voorschool (waarvan gezegd wordt dat dit een pervers effect
heeft, door de ‘gegarandeerde’ instroom van kinderen met een taalachterstand), het oordeel van de
onderwijsinspectie of de school al dan niet aan de eisen voldoet (voldoende/onvoldoende) en het
eventuele onderwijsprofiel.
Ruim 40 % van alle scholen waar ouderinitiatieven zijn opgestart, is een openbare
basisschool. De helft van deze basisscholen heeft een religieuze achtergrond (protestants of
katholiek) en slechts 3% valt onder algemeen bijzonder onderwijs (tabel 4, bijlage 2). Deze
verdeling van ouderinitiatieven over verschillende denominaties lijkt overeen te komen met de
verdeling van alle zwarte scholen in Nederland over denominaties. Volgens de gegevens van het
ministerie van OCW heeft 55% van de zwarte scholen een bijzondere signatuur en is 45% een
openbare basisschool (OCW, 2008a: 2). Het is dus niet zo dat bepaalde denominaties meer
ouderinitiatieven aantrekken dan openbare scholen.
Gemiddeld hadden de scholen met een ouderinitiatief zo’n 225 leerlingen. Kanttekening
hierbij is dat niet van alle scholen informatie bekend is over hun leerlingenaantallen. Bij
benadering is de helft van alle scholen in het onderzoek gekoppeld aan een voorschool (de vooren vroegschoolse educatie) waar kinderen met een taalachterstand op jonge leeftijd worden
bijgespijkerd. Rond de 50% van alle scholen met ouderinitiatieven is ingebed in een brede school.
Opmerkelijk is dat drie scholen volgens de onderwijsinspectie ‘onvoldoende’ presteren en onder
verscherpt toezicht staan. Op twee van deze scholen is het ouderinitiatief niet langer actief, op de
andere school nog wel.
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De helft van alle scholen waar ouderinitiatieven actief zijn, heeft geen bijzonder
onderwijsprofiel (zie tabel 5, bijlage 2). Een kwart van de scholen profileert zich met ‘cultuur’ in
het onderwijs (muzieklessen, kunstprojecten, etc.). Zeven scholen volgen het onderwijsprofiel van
Jenaplan, Montessori of Daltononderwijs.
Ouderinitiatieven
Deze kennismaking wordt beëindigd met een korte schets van de ouderinitiatieven zelf (zie tabel 6
en 7, bijlage 2). Gemiddeld zijn de ouderinitiatieven 3 jaar actief met een uitschieter van 12 jaar
op één school (zonder dit ouderinitiatief, zijn de ouderinitiatieven tot nu toe 2,5 jaar actief).
Zonder de uitschieter van het ouderinitiatief waarbij 150 ouders betrokken waren, zijn per
ouderinitiatief gemiddeld 4 ouders actief. Van 37 ouderinitiatieven is de achtergrond van de
ouderinitiatieven bekend. Over het algemeen zijn dit hoog opgeleide, Nederlandse ouders op
enkele ouderinitiatieven na waar de oudergroep gemengd is. Overigens nemen in laatst genoemde
initiatieven, de Nederlandse ouders wel het voortouw.
4.4

Succes van ouderinitiatieven
De grote hamvraag is in hoeverre ouderinitiatieven daadwerkelijk tot meer menging leiden. Bij de
beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is al een eerste indruk verkregen van het aantal
initiatieven dat succesvol is. Van de 61 initiatieven zijn er 35 nog actief, 11 initiatieven hebben
zichzelf door hun succes overbodig gemaakt en 15 initiatieven zijn door verschillende
omstandigheden niet meer actief, maar kunnen niet als succesvol worden bestempeld.
Van alle directeuren met een actief ouderinitiatief is informatie verkregen in hoeverre de
directeur een verandering in populatie toeschrijft aan ouderinitiatieven. In de matrix (tabel A)
wordt het ‘succes van het ouderinitiatief’ voor elke school weergegeven (zie ook tabel 8 in bijlage
2). Wanneer de prille initiatieven buiten beschouwing worden gelaten, heeft in totaal net iets
minder dan de helft (47%) van alle ouderinitiatieven succes. Op vijf scholen (10%) heeft het
ouderinitiatief een beetje effect, maar nog niet zodanig dat de directeur aangeeft dat dit in sterke
mate bijdraagt aan de menging op school. In 43% van de gevallen is alle geïnvesteerde moeite
eigenlijk voor niets, omdat het initiatief zijn doel niet bereikt. De kans dat ouderinitiatieven slagen
is dus één op twee.
Directeuren is gevraagd in hoeverre hun school een afspiegeling van de buurt is. Uit deze
antwoorden blijkt dat de meetmethode van een succesvol ouderinitiatief niet één-op-één gelijk
staat aan een school die een afspiegeling van de buurt is. Hoewel de helft van de directeuren
aangeeft een ‘goed lopend’ succesvol ouderinitiatief te hebben, zegt 60% van de directeuren (nog)
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geen afspiegeling van de wijk te zijn (zie tabel 9, bijlage 2). Opmerking hierbij is dat een
ouderinitiatief meestal vanaf groep 1 wordt opgezet en daarbij acht jaar nodig heeft om door de
school te ‘reizen’.
4.5

Succesfactoren
Waar wordt de kans van slagen door beïnvloed? Welke factoren dragen bij aan een succesvol
ouderinitiatief? Tot slot vraagt de vijfde onderzoeksvraag om verdieping in de succesfactoren. De
beantwoording van deze vraag is op twee manieren te benaderen. Enerzijds is aan de directeuren
gevraagd wat volgens hen belangrijke factoren zijn bij het mengproces en de begeleiding van
ouderinitiatieven. Anderzijds kan er gekeken worden op welke punten de succesvolle
ouderinitiatieven verschillen van de minder succesvolle ouderinitiatieven.
Als eerste wordt hier een overzicht gepresenteerd van factoren die door directeuren als
succesfactoren en belemmeringen worden gezien. De succesfactoren die door directeuren worden
genoemd concentreren zich rond de thema’s: betrokkenheid van alle partijen, communicatie,
ondersteuning, de context en het omgaan met diversiteit. Deze zullen als eerste worden toegelicht.
Daarna komen factoren aan bod die volgens directeuren binnen dezelfde thema’s belemmerend
werken. Tot slot worden enkele overige factoren genoemd die belangrijk zijn voor een
ouderinitiatief. Vervolgens zal op basis van de beschikbare informatie worden gekeken in
hoeverre de succesvolle ouderinitiatieven verschillen van de minder succesvolle ouderinitiatieven
en of genoemde succesfactoren ook daadwerkelijk terugkeren. Hierbij zal worden ingegaan op
activiteiten vanuit het ouderinitiatief, de context en ondersteuning vanuit de gemeente en het
schoolbestuur.

4.5.1 Succesfactoren volgens schooldirecteuren
In deze paragraaf komen de voorwaarden aan bod die volgens directeuren belangrijk zijn voor het
slagen van een ouderinitiatief. In tabel D worden alle succesfactoren weergegeven die door
directeuren genoemd zijn, uitgesplitst naar de mate van succes van het ouderinitiatief. Factoren die
door directeuren zijn genoemd op scholen waar de initiatieven nog nauwelijks zijn opgestart, staan
aan de linkerkant. In de lopende tekst wordt bij de verschillende aandachtspunten telkens
aangegeven (n) hoeveel directeuren dit punt benoemen.
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Tabel D: Succesfactoren volgens directeuren
Succesfactoren
Ouderinitiatief is de beste reclame
Een lange adem
Prioriteit geven aan de ouders
Samenwerken met de ouders
Betrokkenheid van de directeur
Belangrijke basisvoorwaarden: goed onderwijs, goede citoscores en een mooi gebouw
Speciaal profiel van een school bv. Dalton
Nieuw gebouw
Pr moet naar buiten toe gericht zijn
Pr bureau aanstellen
Communicatie: waarom is de school aantrekkelijk
Eerlijke communicatie
Publiciteit in de pers is positief
Steun gemeente
Gemeente doet niets
Gemeente moet meer doen
Steun schoolbestuur
Schoolbestuur doet niets
Schoolbestuur moet meer doen
Veranderingen in de wijk ten goede
Alle ouders betrekken
Een gemengde oudergroep
Gerichte plaatsing van kinderen in de eerste groep zodat ze
bij elkaar zitten

Mate van succes
- 1 2 3 4
2
3 2 4
1 1 2
1
5
3
1
1 5 5
5
2
2
1
1
1
1
1

1

2

1

1

2

2

7
1
8

3

1
2
1
3
2

2
3
2
7
1
1
2

1

2
3
1

1
1
2
1

2
2

4

2
2

1
1
3

1
1

1

1

5
2
3
4
5
2
1

Totaal
4
12
8
11
6
17

4
1
3
1
1
1

15
4
18
2
8
4
4
11
6
9
7
2
4
16
7
4
4

1
1
1
1
1
1
5
4
1
1

Betrokkenheid
Een ouderinitiatief wordt door directeuren gezien als een prachtige manier om reclame te maken
voor de school (4), maar er is een lange adem voor nodig om het mengproces in gang te zetten en
te begeleiden (12). De directeur moet prioriteit geven aan de ouders die zich willen inzetten voor
de school (8) en zijn eigen drukke agenda opzij zetten. Aansluitend werd het belang benadrukt om
ouders die het initiatief nemen, serieus te nemen en echt samen te werken bij het aantrekken van
nieuwe ouders (11). Ook van ouders die een initiatief nemen wordt veel doorzettingsvermogen
gevraagd. Zij nemen de ‘eerste’ stap en investeren veel energie en tijd om medestanders te
verzamelen.
Profilering, communicatie en pr
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Naast begeleiding en toewijding aan en van ouders, geven directeuren aan dat de school op orde
moet zijn. Hiermee wordt gedoeld op goed onderwijs, goede citoscores, een schoon en mooi
gebouw, etc. (17). Een aantal scholen hebben er bewust voor gekozen over te stappen naar een
bepaald onderwijsprofiel (15): Montessori onderwijs, Kunstmagneetschool, het aanbieden van
extra techniek vakken, een Early Bird programma (Engelse les vanaf groep 1). Hiervan wordt
verwacht dat dit nieuwe hoger opgeleide ouders aantrekt. Als succesfactor wordt ook de vestiging
van de school in een nieuw gebouw genoemd (4).
Daarnaast geven directeuren aan dat de communicatie en pr veel meer naar buiten moet
worden gericht (18). Scholen zijn er nog niet altijd aan gewend om zichzelf echt te verkopen en te
profileren om nieuwe ouders (één directeur gebruikte het woord ‘klanten’) aan te trekken. Een
aantal scholen heeft een pr bureau (2) in de arm genomen of een medewerker vrij gemaakt die zich
volledig richt op de communicatie naar buiten toe. In de communicatie wordt gefocust op de
kwaliteit van de school en wordt het ‘meng’ aspect niet expliciet gemaakt.
In de communicatie moet helder zijn wat de school zo aantrekkelijk maakt voor nieuwe
ouders (8). Daarnaast benadrukt een aantal directeuren het belang om in de communicatie de
waarheid te vertellen en het plaatje niet mooier voor te doen dan het is: eerlijk duurt het langst (4).
Reëel blijven in de voorlichting en dicht bij de werkelijkheid blijven, helpt ouders de juiste keuze
te maken wat het beste bij hen en hun kind past.
Met de pers zijn er dubbele ervaringen: slecht nieuws verkoopt en bevestigt het slechte
imago, maar naamsbekendheid kan ook een positief imago versterken. De ene school mijdt hierom
publiciteit (3) terwijl de andere school juist probeert positief voor het voetlicht te komen (4). Een
aantal directeuren gaf aan dat (landelijke) pers niet meer welkom is bij evenementen, omdat
herhaaldelijk werd ingezoomd op bijvoorbeeld de allochtone kinderen, zodat het zwarte stereotype
beeld van de school bevestigd werd, terwijl er ondertussen al veel blonde kopjes op het
schoolplein spelen.
Ondersteuning vanuit gemeente en schoolbestuur
Voor een aantal scholen (11), voornamelijk in Rotterdam, heeft de gemeente een belangrijke
stimulerende en onmisbare rol gespeeld. Een aantal scholen gaf echter aan dat de gemeente niets
doet (6) en een meer sturende rol op zich zou moeten nemen (9), bijvoorbeeld door het instellen
van

vaste

inschrijfmomenten.

Directeuren

die

te

maken

hebben

met

het

centrale

inschrijvingssysteem gaven aan dat dit ouders stimuleerde om eens een kijkje te komen nemen,
hetgeen op zijn beurt bijdraagt aan de positieve beeldvorming over de school. Een aantal
directeuren (7) gaf aan dat het schoolbestuur een stimulerende rol heeft gespeeld bij menging. Een
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enkele school gaf aan dat het schoolbestuur juist niet ondersteunend is geweest (2) en meer voor
menging zou moeten doen (4).
Context
De context waar een school in staat heeft een duidelijk gevolg voor de mogelijkheden wat betreft
het aantrekken van een meer gemengde populatie. In een aantal buurten van scholen is of wordt
gewerkt aan herstructurering waarbij (sociale) huurwoningen plaats maken voor koopwoningen.
Daarmee worden nieuwe gezinnen in de wijk verwelkomd. Directeuren zijn zich van deze
veranderingen bewust en willen deze nieuwe ouders graag bij hun school betrekken (16). Als
ouders in de nieuwe wijk komen wonen, is het belangrijk dat de school daar klaar voor is en dat
het pedagogisch klimaat goed is, zodat de school een aantrekkelijke keuze voor de nieuwe ouders
is.
Omgaan met diversiteit
Omgaan met diversiteit vraagt een hele omschakeling, zowel van de directie, het team als de
ouders. In kader 7 wordt dit proces nader beschreven. Wanneer een school meer gemengd raakt, is
het belangrijk om alle ouders op school betrokken te houden (7). Dat vraagt om geduld en
vasthoudendheid, want ook de allochtone ouders zijn nodig voor een gemengde school. Een
combinatie van ouders met verschillende (etnische) achtergronden in het ouderinitiatief wordt als
belangrijk pluspunt genoemd (4).
Als directeur moet je veel tijd nemen voor nieuwe ouders om ze rond te leiden, te vertellen
over de schoolvisie op pedagogie, beleid van de school, etc. In het begin van het mengproces kan
gerichte plaatsing ervoor zorgen dat nieuwe kinderen aansluiting kunnen vinden als ze bij elkaar
in een groep geplaatst worden (4).
Kader 7: Gevolgen van inspanningen om de school meer te mengen
Aan directeuren is gevraagd hoe de school omgaat met zowel de veranderende leerlingenpopulatie
als de veranderende ouderpopulatie. De ervaringen zijn hierbij zeer divers.
Allereerst vraagt de veranderende leerlingenpopulatie van docenten een inspanning om meer
gedifferentieerd les te geven. Hiervoor heeft een aantal directeuren nieuwe lesmethodes ingevoerd
om ieder kind goed te kunnen ‘bedienen’. Sommige directeuren hebben ook speciale trainingen
met docenten gevolgd om te leren omgaan met de culturele en sociaal economische verschillen.
De meer gemêleerde ouderpopulatie vraagt in veel gevallen meer aanpassing dan men zou
verwachten. De verhouding tussen ouders onderling verandert en het team (leerkrachten en
directie) krijgt te maken met meer ‘kritische’ ouders.
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Vervolg kader 7
Wat betreft de verhoudingen tussen ouders, hebben directeuren verschillende ervaringen. Op
sommige scholen is er nauwelijks sprake geweest van spanning of voltrok dit proces zich heel
geleidelijk. Daar waren allochtone ouders blij met meer Nederlandse kinderen, en stelden
Nederlandse ouders zich bescheiden op. Op andere scholen wordt de komst van autochtone ouders
als bedreiging gezien door de ‘oude’ ouderpopulatie. De Nederlandse (vaak hoger opgeleide)
ouders zijn mondiger, hebben een bewuste keuze voor de school gemaakt en willen er voor hun
kind alles uitslepen wat er in zit. Daardoor kan het voor de gevestigde ouderpopulatie overkomen
alsof zij de school willen overnemen. Een aantal directeuren gaf aan zich bewust te zijn van die
spanning en daar door middel van themabijeenkomsten of strategisch samengestelde
‘werkgroepen’ (bv. tuinouders) op in te spelen.
Een ander cultureel aspect waar ouders tegenaan lopen is dat de school ook een belangrijke
ontmoetingsplek is voor ouders om gelijkgestemden te ontmoeten. Soms leidt een gemis aan
‘klankbord’ ertoe dat ouders toch hun kind weer van school halen omdat zij zelf geen aansluiting
vinden. Een directeur vertelde hoe dit issue meer speelt in de winter dan in de zomer, omdat de
Marokkaanse moeders ’s winters niet uitgebreid buiten op het bankje blijven kletsen.
Speelafspraken maken werd hier ook bij genoemd. In de Nederlandse cultuur is het een
gewoonte dat kinderen een middag bij elkaar spelen en dan samen naar muziekles of voetbal
worden gebracht. In andere culturen ligt dat veel minder voor de hand. Op een aantal scholen
vertelden directeuren hoe Nederlandse ouders (en kinderen) teleurgesteld raakten dat zij wel
kinderen bij hen thuis uitnodigden, maar nooit eens zelf werden uitgenodigd.
Wanneer menging op school op gang komt, betekent dit voor de leerkrachten vaak meer kritische
vragen van ouders over de ontwikkeling van hun kind. Een aantal directeuren heeft hier speciaal
aandacht voor ingebouwd op trainingsdagen en/of in vergaderingen. De taal van de doelgroep
verandert: zowel van docenten als van de directie verwachten hoger opgeleide ouders meer
inhoudelijke specifieke informatie, aangeboden in een complexere taal. Deze ouders verwachten
regelmatig een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op school. De
communicatie met allochtone ouders verloopt meestal via koffieochtenden of het
schoolinformatiebord. Op gemengde scholen wordt met het taalgebruik geschipperd om
informatie in korte heldere zinnen aan te kunnen bieden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de
behoefte aan rijke, uitgebreide informatie.
Daarnaast ondergaat de directie soms een noodzakelijke omslag in organisatiecultuur.
Waar het voor allochtone ouders meestal geen probleem is om de kinderen een dag thuis te
houden voor een adv dag die een week van tevoren wordt aangekondigd, vragen de Nederlandse
ouders in september een jaarplanning die voor het hele jaar vastligt. Een sprekend voorbeeld was
een directeur die vertelde hoe het tempo op school letterlijk veranderd is. Waar de Marokkaanse
moeders op hun gemak de kinderen naar school brengen en rustig een half uur staan na te kletsen
in de gang, vliegen de Nederlandse ouders de school in om hun kind te droppen, en weg zijn ze.
Het tempo in de schoolgangen is met de komst van Nederlandse ouders letterlijk versneld en de
communicatie eveneens!

4.5.2 Belemmeringen
Na het overzicht van de succesfactoren voor ouderinitiatieven, bestaan de belemmeringen
grotendeels uit de tegenpolen van de succesfactoren. In tabel E worden, op dezelfde wijze als bij
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de succesfactoren, alle factoren weergegeven die door directeuren genoemd zijn als
belemmeringen voor meer menging op school en het slagen van een ouderinitiatief.
Betrokkenheid
Waar tijd, energie en doorzettingsvermogen als succesfactoren worden genoemd, leidt het
ontbreken daarvan tot het falen of minder grote succes van ouderinitiatieven. Het ontbreken van
betrokkenheid van directeuren is een aantal keer (3) genoemd als directe reden waarom een
ouderinitiatief niet meer actief is. Sommige directeuren gaven daarnaast aan het vechten voor ‘een
gemengde school’ moe te zijn, mede door de nieuwe problemen van een gemengde doelgroep, die
menging met zich meebrengt (3) (zie kader 7).
Voor initiatiefnemers van een ouderinitiatief is de vereiste lange spanningsboog niet altijd
vol te houden. Soms haken ouders af omdat ze bijvoorbeeld verhuizen of omdat het te lang duurt
voordat er meer kinderen van de doelgroep op school komen (6). Voor het slagen is het belangrijk
dat er opvolgers gevonden worden wanneer de ouders van het eerste uur de kar niet meer trekken
(3).
Tabel E: Belemmeringen voor een ouderinitiatief
Belemmeringen
Gebrek aan betrokkenheid
Nieuwe problemen die menging met zich meebrengt
Ouders die afhaken
Geen opvolgers voor ouderinitiatief
Ouders die nieuwe ouders te dwingend benaderen
Publiciteit in de pers is negatief
Negatief imago
Verarming van de wijk
Kerstboompopulatie
Een buurt met te weinig potentieel
Uitbreiding van een naburige witte school
Voorschool gekoppeld aan de school

Mate van succes
- 1 2 3
2 1
1 1 1
5 1
1 1
1
1
1
3 4 1
2

4

5

1
1
1
2
2

2
1

1
1

1
1

Totaal
3
3
6
3
2
3
10
2
3
3
2
1

Profilering, communicatie en pr
Voor een aantal scholen heeft het opknappen van de school en het verbeteren van het onderwijs,
prioriteit gekregen boven het opzetten en steunen van een ouderinitiatief. Daardoor zijn
ouderinitiatieven niet goed van de grond gekomen.
De opstelling en werkwijze van het ouderinitiatief zelf bepaalt volgens twee directeuren
mede de effectiviteit. Wanneer initiatiefouders nieuwe ouders te dwingend benaderen, krijgen
nieuwe ouders het gevoel dat ze geen keuze hebben en worden juist afgeschrikt.
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Zoals eerder genoemd zijn er met de pers dubbele ervaringen, een aantal scholen mijdt
hierom de pers (3). Het zwarte imago van een school kan heel hardnekkig blijven kleven (10).
Door maatschappelijke ontwikkelingen, media aandacht of uitspraken van bijvoorbeeld een
politieke partij heeft zo’n school extra moeite om tegen de negatieve beeldvorming op te boxen en
zich toch als goede school te presenteren.
Context
Naast de positieve invloed van de context, kunnen de wijk en de omgeving ook een negatieve
invloed hebben. In een aantal gevallen ‘verarmde’ de buurt (2), of had de buurt te weinig
potentieel voor een gemengde school (3) waardoor het ouderinitiatief niet van de grond is
gekomen. Bovendien hebben directeuren in een aantal wijken waar ouderinitiatieven actief zijn, te
maken met een ‘kerstboompopulatie’ (3). Met deze term wordt gedoeld op een leerlingenpopulatie
die ‘breed’ is in de jongste groepen, maar ‘smal’ is in de hogere klassen. Dit komt door het type
woningen in de wijk (kleine voormalige arbeiderswoningen), waardoor gezinnen bij de komst van
broertjes en zusjes verhuizen naar een andere buurt. Daardoor zijn er relatief veel jonge kinderen
op school, maar druppelen er in de hogere groepen steeds meer kinderen weg. Het zijn
voornamelijk de Nederlandse gezinnen die op zoek gaan naar grotere huizen. De autochtone
achterblijvers vinden dan de klas te zwart worden en veranderen ook van school.
Tot slot kunnen omgevingsfactoren een bepalende rol hebben in het tegenwerken van
ouderinitiatieven. In een tweetal gevallen heeft uitbreiden van een witte school in de wijk ervoor
gezorgd dat het prille succes van ouderinitiatieven werd tegengewerkt. Daarnaast zorgen
voorscholen voor een automatische instroom van achterstandsleerlingen waardoor de school extra
hard moet werken om andere doelgroepen aan te spreken.
Het belang van ondersteuning en de omgang met diversiteit is onder de ‘succesfactoren’ al
voldoende toegelicht en wordt daarom niet verder uitgewerkt als ‘belemmering’.
4.5.3 Overige factoren
Tot slot wordt hier op basis van de visie van directeuren nog een tweetal punten toegelicht (zie
eventueel tabel 10, bijlage 2).
Financiële steun
Een aantal directeuren gaf aan dat ze teleurgesteld was in hun financiële mogelijkheden om het
ouderinitiatief te ondersteunen en de school te mengen (8). Dankzij de inspanningen van de school
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en ouders verandert de leerlingenpopulatie, maar de inkomsten lopen door het lagere aantal
zorgleerlingen terug. Een aantal directeuren zag graag een beloning of bonus voor scholen die zich
inspannen om een gemengde leerlingenpopulatie te bereiken. Financiële uitgaven die bij een
dergelijk proces komen kijken, zitten niet alleen in folders voor de school, het opknappen van
lokalen en het organiseren van ouderbijeenkomsten, maar ook in bijvoorbeeld trainingen voor
leerkrachten om met de veranderende leerlingen- en ouderpopulatie om te gaan (zie kader 7).
Wanneer een school overstapt naar een andere lesmethode, een extra muziekdocent aanstelt of
buitenschoolse opvang wil organiseren, zijn hier kosten mee gemoeid waar budget beschikbaar
voor moet zijn.
Evenwicht tussen samenwerken en ‘besturen’
Het is zoeken naar een precair evenwicht tussen samenwerking met de ouders en het voorkomen
dat een klein groepje nieuwe ouders het schoolbeleid wil gaan bepalen. In een aantal gevallen (5)
leek het onduidelijk te worden wie de uiteindelijke beslissingen nam en was het voor de directeur
nodig om te zeggen: ‘dit is het schoolbeleid en daar moet u het mee doen!’ Een directeur is
namelijk de directeur voor alle leerlingen en hun ouders, en heeft rekening te houden met de hele
schoolpopulatie. Dit vraagt van een directeur goed management om het proces te begeleiden, de
ouders te horen en te erkennen, en tegelijkertijd het eigen beleid te waarborgen.
4.5.4 Succesvolle ouderinitiatieven vs. minder succesvolle ouderinitiatieven
In deze paragraaf wordt de proef op de som genomen door te kijken of de genoemde
succesfactoren van ouderinitiatieven inderdaad vaker terugkomen bij de succesvolle initiatieven
dan bij de minder succesvolle initiatieven. In de interviews is op een aantal specifieke punten
gelet, waaronder punten die hierboven door directeuren als succesfactor zijn aangemerkt. Op basis
van die gelijke informatie over een groot aantal scholen is het mogelijk om de succesvolle en
minder succesvolle initiatieven tegen elkaar af te zetten in een kruistabel. Door middel van de
waarde van Cramer’s V kan gekeken worden of de verschillende categorieën significant van
elkaar verschillen (p ≤ .05) en hoe sterk dat verband is. Voor de sterkte van het verband geldt de
volgende interpretatie: < .05 zwak/matig algemeen verband, ≥.05 - <.15 middelmatig sterk
algemeen verband, ≥.15 sterk algemeen verband. Om de verwachte aantallen in de tabellen niet te
ver te laten teruglopen (gezien de relatief kleine populatie), is de schaal van ‘succes’ gereduceerd
naar drie categorieën, te weten succesvol (waarde 4 en 5), beperkt (3) en niet zo succesvol (1 en
2). De tabellen worden gepresenteerd in de bijlage tabel 11 t/m 18.
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Over de volgende ‘succesfactoren’ is van een groot deel van de ouderinitiatieven
informatie bekend: de vormen van communicatie door de ouders en via de pers, de samenstelling
van en verandering in de wijk en de mate van steun door gemeente en het schoolbestuur.
Communicatie door ouders en via de pers
Aan de directeuren is gevraagd welke activiteiten het ouderinitiatief ondernomen heeft om nieuwe
ouders tot de school aan te trekken. De voornaamste ‘activiteit’ van ouderinitiatieven is het bekend
maken van de school door middel van mond-tot-mondreclame om andere ouders zo te overtuigen
hun kind op de betreffende school te doen. Dit houdt een sterk positief verband met de mate van
succes (V =.513, p =.004). Van de succesvolle ouderinitiatieven doet 95% aan mond-totmondreclame, terwijl dit bij de onsuccesvolle ouderinitiatieven 47% is. Voor de mate van flyeren
om de bekendheid van de school te vergroten is eenzelfde significant patroon (V =.450, p =.014)
te herkennen. 90% van de succesvolle initiatieven flyert om de school te promoten, terwijl slechts
de helft (47%) van de onsuccesvolle initiatieven dit doet.
Tot slot is er een verschil, al is dat niet significant (V =.287, p =.177), in de mate waarin de
pers gezocht wordt voor naamsbekendheid en het profileren van de school. Van de succesvolle
ouderinitiatieven, zoekt 80% media aandacht op, onsuccesvolle scholen doen dat in 50% van de
gevallen. Er was geen verband tussen de mate van succes en de activiteiten van ouderinitiatieven
om kinderactiviteiten te organiseren, zich als buurtschool te profileren, kinderdagverblijven te
bezoeken, scholentochten te organiseren of informatie avonden te organiseren.
Context
In paragraaf 4.3 bleek al dat 66% van de ouderinitiatieven in een gemengde buurt wordt opgezet
en de directeuren gaven als ‘succesfactoren’ vaak de veranderingen in de wijk aan. In hoeverre
houdt dit verband met de mate van succes? Een gemengde wijk lijkt een belangrijke factor te zijn.
Wanneer de wijk zowel naar sociaal economische als naar etnische achtergrond gemengd is, slaagt
58% van alle ouderinitiatieven (V =.362, p =.041). Van alle ouderinitiatieven die geslaagd zijn,
stond 87% in een dubbel gemengde wijk (zowel qua etniciteit als qua sociaal economische
achtergrond). Daarbij lijkt het effect van gemengde wijken naar sociaal economische achtergrond
iets sterker te zijn dan het belang van gemengde wijken naar etnische achtergrond.
Opmerkelijk is het verschil tussen initiatieven in wijken die positief veranderden qua
samenstelling door bijvoorbeeld nieuwbouw en initiatieven die geen verandering in de
wijksamenstelling kenden (V =.509, p =.044). Van alle initiatieven die genomen zijn in een wijk
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waar de buurt veranderde, is 76,9% geslaagd en 15,4% niet. Van alle initiatieven die niet
succesvol waren, vond 77,8% plaats in een wijk zonder verandering.
Er is gekeken of ouderinitiatieven in de grote steden vaker geslaagd zijn dan
ouderinitiatieven daarbuiten. Door de scheve verdeling (77% van de ouderinitiatieven vond in de
Randstad plaats) is het niet mogelijk uitspraken over significante verschillen te doen, al lijken
ouderinitiatieven in de Randstad makkelijker tot succes te komen dan de ouderinitiatieven
daarbuiten.
De kenmerken van de school (leerlingenaantal, denominatie, koppeling aan een voor- en
vroegschoolse educatie en het hebben van een bepaald onderwijsprofiel) lijken niet van invloed te
zijn op de kans van succes. Voor het leerlingen aantal en de koppeling aan een voor- en
vroegschoolse educatie werd geen significant verschil gevonden. Opmerkelijk is wel dat van alle
succesvolle ouderinitiatieven 58,3% op een openbare basisschool plaatsvond, terwijl de
christelijke scholen (protestants en katholiek) 41,7% van de geslaagde ouderinitiatieven voor hun
rekening namen.
Ondersteuning door gemeente en schoolbestuur
Uit de succesfactoren genoemd door de directeuren kwam het belang van een betrokken
gemeente- en schoolbestuur naar voren. Uit de verkregen informatie per school houdt
betrokkenheid van de gemeente en het schoolbestuur een duidelijk positief verband met het al dan
niet slagen van het ouderinitiatief. Vooral de gemeente kan een grote rol spelen, zo blijkt (V=.364,
p=.034). Van de scholen met een betrokken gemeente slaagde 58,6% en van alle geslaagde
ouderinitiatieven was bij 70,8% de gemeente betrokken.
De rol van het schoolbestuur geeft een minder sterk positief verband en is bovendien niet
significant (V=.292, p=.114). Van de geslaagde initiatieven had 67% steun van het bestuur, terwijl
dit bij niet geslaagde initiatieven precies omgekeerd was. 64% van de niet-geslaagde initiatieven
werd niet gesteund door het schoolbestuur.
4.6

Deelconclusie
Tot slot zullen in deze paragraaf de hierboven gepresenteerde resultaten worden samengevat
alvorens over te gaan naar het afsluitende hoofdstuk met de conclusie en discussie.
Er zijn 61 ouderinitiatieven geregistreerd waarvan iets meer dan de helft momenteel actief
is. Op de in 2008 genoemde 535 zwarte scholen in Nederland (OCW, 2008: 2), betekent dit dat op
één van iedere tien zwarte scholen een ouderinitiatief wordt opgezet. Eén op de twee
ouderinitiatieven heeft succes met het bereiken van een meer gemengde leerlingenpopulatie. De
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impact van ouderinitiatieven op de gehele onderwijssegregatie is enerzijds niet heel groot te
noemen, maar anderzijds is dit een van de weinige ‘middelen’ waarmee de deur naar menging wel
geopend wordt.
De trend van ouderinitiatieven heeft zich gestabiliseerd rond ongeveer 7 initiatieven per
jaar. Deze ouderinitiatieven vinden voornamelijk plaats in de Randstad in wijken met een
gemengde samenstelling qua sociaal economische- en qua etnische achtergrond. De helft van de
scholen is verbonden met een voorschool of is ingebed in een brede school.
Wat betreft de succesfactoren zijn er twee wegen bewandeld. Enerzijds is er gekeken naar
wat directeuren aangeven als succesfactoren. Hierbij worden verschillende factoren genoemd,
zoals de interne betrokkenheid en samenwerking, de basiscondities op een school die in orde
moeten zijn, de pr en de communicatie, en de omgang met diversiteit binnen de schoolmuren.
Maar daarnaast speelt de omgeving een belangrijke rol, evenals de ondersteuning door het
schoolbestuur en de gemeente.
Anderzijds zijn een aantal van deze factoren getoetst door de verzamelde gegevens van
succesvollere initiatieven af te zetten tegen minder succesvolle initiatieven. Hieruit komt naar
voren dat de wijksamenstelling, wijkverandering, en ondersteuning van de gemeente inderdaad
positief verband houden met het succes van het ouderinitiatief. Wat betreft de activiteiten van het
ouderinitiatief zelf komt naar voren dat het flyeren en de mond-tot-mondreclame de
succesfactoren zijn die samenhangen met succesvolle ouderinitiatieven.
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CONCLUSIE
In dit afsluitende hoofdstuk komt de centrale vraag van deze scriptie terug: in hoeverre en onder
welke condities zijn ouderinitiatieven effectief ter bestrijding van onderwijssegregatie (5.1)?
Daarna zal worden stilgestaan bij de betekenis van dit onderzoek voor de wetenschap, de
onvolkomenheden die de opzet van dit onderzoek met zich mee hebben gebracht en nieuwe
vragen die in de toekomst gesteld moeten worden (5.2).

5.1

Hoofdvraag
De uiteenzetting van de onderliggende mechanismen van onderwijssegregatie heeft laten zien dat
het natuurlijke keuzeproces van ouders voor een basisschool onbewust bijdraagt aan het ontstaan
van zwarte en witte scholen. Als ouders geen enkel risico voor hun kind willen nemen, laden ze
hun kroost in een bakfiets en fietsen ze dwars door de stad naar een school met een goede naam
zonder achterstandsleerlingen. In de strijd tegen segregatie in het onderwijs staan de gevestigde
partijen machteloos. Veel meer dan het stimuleren en informeren van ouders om hen tot de keuze
voor een gemengde buurtschool te motiveren, is juridisch niet houdbaar (Vermeulen, 2001: 22).
De overheid probeert indirect door middel van het onderwijsachterstandenbeleid ouders van de
kwaliteit van het onderwijs te overtuigen, en gemeenten en schoolbesturen zijn verplicht tot
overleg en afspraken hoe onderwijssegregatie op lokaal niveau tegen kan worden gegaan. Nu het
fenomeen van ouderinitiatieven meer bekend wordt, lijkt alle hoop voor het doorbreken van de
segregatietrend op ouders gericht. Meermaals wordt hen toegedicht de sleutel in het proces te zijn
(Peters, Walraven & Haest, 2007: 13, OCW, 2008a: 7), maar wat betekenen ouderinitiatieven in
de strijd tegen segregatie? Uit dit onderzoek blijkt dat ouderinitiatieven eerder de laatste sleutel
aan de sleutelbos zijn, dan ‘de sleutel’ in de strijd tegen onderwijssegregatie.
De geregistreerde ouderinitiatieven in dit onderzoek laten zien dat ouderinitiatieven
inderdaad succesvol kunnen zijn bij het mengen van een school, dusdanig zelfs dat een zwarte
school gemengd raakt en vanzelf ‘alle’ ouders uit de buurt aantrekt. Grofweg kan gesteld worden
dat één op de twee initiatieven daartoe in staat is. Wanneer de omvang van het aantal
ouderinitiatieven (61) tegen het (vermoedelijke) aantal zwarte scholen (535) wordt afgezet, zijn
ouderinitiatieven op 5% van de zwarte scholen in staat om de school te mengen. Een succeskans
van één op twee lijkt voor ‘een middel’ tegen segregatie misschien een aardige prestatie. Helaas
staat daar de teleurstelling van de andere ouders tegenover die zich wel voor 100% hebben
ingezet, maar er niet in geslaagd zijn een prettige omgeving op school te creëren waar ouders met
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verschillende achtergronden zich toe aangetrokken voelen. Ouderinitiatieven zijn dus niet ‘dé
sleutel’ die altijd de deur naar een meer gemengde school opent.
In dit onderzoek is gekeken naar factoren waardoor een ouderinitiatief een grotere kans
van slagen krijgt: welke sloten moeten ontgrendeld zijn, voor ouders de deur kunnen openen? Of
te wel, welke andere sleutels dragen bij aan een succesvol onderwijs-integratie-beleid? Van grote
invloed op het slagen van ouderinitiatieven is in hoeverre de wijk, de school en de gemeente klaar
zijn om een gemengde school mogelijk te maken. In de wijk is een gemengde samenstelling
onontbeerlijk. Daarbij biedt verandering in de wijksamenstelling, waarbij er meer ‘doelgroep’
ouders komen wonen, een uitgelezen kans. Deze ouders zijn nieuw in de wijk, moeten zich
oriënteren op een nieuwe school en hebben minder last van vooroordelen over de specifieke
buurtschool. Dit betekent wel dat de school op dat moment klaar moet zijn om de ouders te
kunnen enthousiasmeren met een goed gebouw, een aantrekkelijk lesaanbod (muziek, kunst,
Engels onderwijs, een speciale lesmethode, etc.) en met heldere communicatie naar nieuwe ouders
toe. Wanneer de gemeente en de school ouders aanmoedigen om over de drempel van een ‘zwarte’
school heen te stappen en een kijkje te komen nemen, wordt het voor ouders gemakkelijker elkaar
te vinden en gezamenlijk hun kind in te schrijven op die eigenlijk-toch-wel-heel-leukebuurtschool. Natuurlijk zijn ouderinitiatieven niet voorbehouden aan wijken waar de
samenstelling verandert. Maar, wanneer een aantal ouders het initiatief neemt om te kijken of zij
samen hun kind op de buurtschool willen doen, geldt dat er in de wijk genoeg diversiteit moet zijn
voor een gemengde school. Daarnaast wordt ook dan van de school een grote inzet gevraagd om
zich op deze nieuwe, meer gemengde populatie van leerlingen en ouders voor te bereiden met
bijvoorbeeld gedifferentieerd lesaanbod of digitale nieuwsbrieven. Steun van de gemeente aan de
school en ouders kan ertoe bijdragen net die impuls te geven waardoor ook andere ouders over de
drempel komen.
Een ouderinitiatief kan het niet alleen en een school kan het niet alleen. Maar bij
samenwerking kunnen rollen en verantwoordelijkheden elkaar ook in de weg zitten. Uit de
gesprekken met directeuren kwam naar voren dat zij een bredere verantwoordelijkheid en belang
hebben dan louter het (voort)bestaan van een ouderinitiatief. De verantwoordelijkheid voor de
leerlingen en ouders die al op school zitten en de kwaliteit van het onderwijs is een dagtaak. Voor
het mengen van een school is veel meer nodig dan enkel ouders die zich als ambassadeur
opwerpen. Via profilering, projecten met de gemeente en communicatie moet de school zelf actief
aan de slag om nieuwe ouders aan te trekken. Directeuren zijn het erover eens dat ouders de beste
reclame maken voor een school. De school moet dan wel voldoende geïnvesteerd hebben om
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nieuwe ouders te kunnen overtuigen dat zij een betere kandidaat zijn dan de ‘witte Jenaplan school
twee wijken verderop’.
Het perspectief van de ouders is dat zij zich 100% inzetten voor een school, uit alle macht
proberen de school te helpen om zich beter te profileren, maar daarbij behoefte aan erkenning
hebben door bijvoorbeeld vertaling van hun adviezen in het schoolbeleid. De taakverdeling kan
dan onduidelijk worden: wie zit er op de stoel van de directeur? Voor directeuren is het lastige
dilemma dat ouders een vrijwillige inspanning doen voor de school, dat de school daar veel baat
bij heeft, maar tegelijkertijd moeite kan hebben met het informele karakter van het ouderinitiatief,
omdat de school niet ‘echt’ kan rekenen op ouders. Het is toch een vorm van vrijwilligerswerk.
De conclusie van deze scriptie is dat ouderinitiatieven inderdaad een machtig middel kunnen zijn.
Wanneer de school, de wijk en de gemeente klaar zijn om het mengproces op een school aan te
gaan, zijn ouders de laatste sleutel om de deur naar een gemengde school te openen. Een
kanttekening hierbij is dat bijvoorbeeld het ‘imago verbeter proces’ gelijk moet lopen met de
inspanningen van een ouderinitiatief. Het ‘zwarte’ imago van een school kan pas bijgesteld
worden als er een ‘beige’ samenstelling in de klas is.
5.2

Wetenschappelijke betekenis van dit onderzoek
In deze laatste paragraaf wordt tot slot stil gestaan bij de bijdrage van dit onderzoek aan de kennis
over onderwijsintegratie en burgerinitiatieven, onvolkomenheden van dit onderzoeksontwerp en
mogelijk nieuwe onderzoeksvragen die daaruit voortvloeien.
Bijdrage van dit onderzoek
Uit dit onderzoek is gebleken dat collectieve actie van ouders inderdaad de segregatie op een
buurtschool kan keren. Dit fenomeen is echter nog redelijk klein. In totaal zijn er 61 initiatieven
geregistreerd die op het totale aantal zwarte scholen (535) een grove 10% betekenen. Daarbij komt
dat de helft van de ouderinitiatieven niet succesvol is. Het effect van ouderinitiatieven op de totale
onderwijssegregatie in Nederland is dus bescheiden. Desalniettemin zijn de verwachtingen terecht:
ouderinitiatieven boeken wel degelijk succes.
Daarnaast kunnen ouderinitiatieven als casuïstiek worden gezien voor burgerinitiatieven.
Ouders die zich aan ouderinitiatieven engageren hebben weliswaar te maken met een meer
complexe problematiek dan de buurtbewoners die meer parkeerplaatsen in de straat willen, maar
desalniettemin is dit een initiatief van burgers om lokaal iets voor elkaar te krijgen. Net als bij
burgerinitiatieven blijken het de hoger opgeleide autochtone ouders te zijn die tot actie over gaan.
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Bestuurlijke rugdekking door allereerst de school, maar ook de gemeente, is een belangrijke factor
gebleken voor het slagen van ouderinitiatieven.
Tot slot hier nogmaals de kanttekening dat door de problematiek van segregatie,
ouderinitiatieven wel een ander DNA hebben dan burgerinitiatieven. Bij onderwijssegregatie zijn
ouders zelf de aanstichter en oplossing van het probleem.
Onvolkomenheden van dit onderzoek
De keuze voor het onderzoeksdesign heeft een aantal gevolgen gehad voor de beschikbare
informatie. Zo is er alleen met schooldirecteuren gesproken. Dit beïnvloedt het perspectief
waarmee het functioneren van ouderinitiatieven benaderd wordt. De opzet van het onderzoek was
om te achterhalen in hoeverre ouderinitiatieven effectief zijn voor het mengen van scholen. Deze
vraag is door directeuren goed te beantwoorden. Kanttekening hierbij is dat uit onderzoek van
Gilsing en Tierolf blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen de beleving van directeuren over de
menging op hun school en de daadwerkelijke afspiegeling van de wijk in de school (Gilsing &
Tierolf, 2010: 30).
Aan het functioneren en de beleving van ouders in een ouderinitiatief is in dit onderzoek
geen aandacht besteed. De visie van ouders op het mengen van de school en de succesfactoren
voor een ouderinitiatief kan verschillen van de visie van de directeur. De directeur bekijkt zijn
school en het mengen van de school vanuit een geïnstitutionaliseerde setting, terwijl ouders vanuit
de belangen van hun kind aan de slag gaan om een leuke geïntegreerde buurtschool mogelijk te
maken. Ook de betrokkenheid van de directeur en de achtergrond en motivatie van de ouders zijn
helaas niet opgenomen in dit onderzoek. Hier liggen duidelijk nog mogelijkheden voor
vervolgonderzoek.
Aanzet tot vervolgonderzoek
Zowel op het terrein van ouderinitiatieven als op overige middelen om onderwijssegregatie in
gemeenten tegen te gaan, liggen nog een aantal vragen open.
Zoals hierboven naar voren kwam, zou een vervolgonderzoek de visie van ouders op
‘succesfactoren’ voor ouderinitiatieven mee kunnen nemen. Daarbij is het vanuit sociologisch en
bestuurskundig oogpunt interessant om te weten wat voor ‘type’ ouders een dergelijk initiatief
opzetten. Zijn dat de idealistische ouders die zelf in de stad opgroeiden? Zijn dat de ouders met
een goed netwerk? Waardoor kenmerken deze ouders zich en hoe sluit dat aan bij burgers die in
burgerinitiatieven actief zijn?
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In het kader van de inzet door de overheid op ouderinitiatieven is het onontbeerlijk om een
beter beeld te krijgen wat de risico’s zijn die ouders nemen wanneer zij het voortouw nemen bij
een ouderinitiatief. Onderzoek naar de ervaringen van ouders bij de niet geslaagde
ouderinitiatieven kan enerzijds inzicht geven in hoe ouders geholpen hadden kunnen worden bij
hun initiatief, en anderzijds geeft dat een reëler beeld wat ouders op het spel zetten als zij een
ouderinitiatief opstarten. Kanttekening hierbij is dat het moeilijk is juist deze ouders op te sporen,
omdat zij vaak het contact met de school verbroken hebben.
Tot slot is het interessant om met de toename van begeleiding vanuit de gemeenten, de
Stichting Kleurrijke Scholen en het Kenniscentrum, de 15 prille initiatieven te monitoren en te
volgen. Ligt het succespercentage hoger nu er steeds meer bekend wordt over hoe ouders tot een
gemengde school kunnen komen?
Ouderinitiatieven kunnen weliswaar een mooie bijdrage leveren aan gemengde scholen, ze kunnen
het niet alleen en vragen minstens evenveel inzet van scholen en gemeente om een gemengde
school realiteit te laten worden. Daarom is het noodzakelijk dat er meer zicht komt op de
mogelijkheden van scholen en gemeenten om een meer gemengde populatie op school aan te
trekken. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op scholen die hier in slagen, zonder de
expliciete oprichting van een ouderinitiatief. In de belronde van dit onderzoek zijn een aantal
verhalen van scholen gehoord die door middel van een stevig gefundeerd pr plan zichzelf
dusdanig in de wijk wisten te profileren dat ze nu zelfs wachtlijsten hebben voor autochtone
kinderen. Kennis over het faciliteren van gemengde scholen en de bestuurlijke rugdekking die
geboden kan worden, is belangrijk om ouders voor een gemengde school te laten kiezen. Ouders,
al dan niet in een ouderinitiatief, zijn de laatste sleutel die de deur openen naar een gemengde
basisschool. Voor dat laatste slot open kan, is het aan de gevestigde partijen om de andere sloten
te ontgrendelen...
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BIJLAGE 1: Vragenlijst
EVALUATIE ONDERZOEK OUDERINITIATIEVEN
[Achteraf in te vullen]
School:...........................................................................
Directeur/contactpersoon:.........................................
Adres: ...........................................................................
Tel. Nr.: ........................................................................
Emailadres: .................................................................
OPZOEKEN
Signatuur van de school:
□ Nee, Openbaar
□ Katholiek
□ Protestants
□ Evangelisch

□ Reformatorisch
□ Islamitisch
□ Dalton onderwijs
□ Montessori

□ Jenaplan
□ Vrije School
□ Anders: .................................

Grootte van de school: ......... llen
Oordeel Inspectie rapport 2009: ...................................
[Alle antwoordcategorieën worden in eerste instantie niet voorgelezen, tenzij om te helpen]
INLEIDING
Goedendag. U spreekt met Juul Versteegen namens het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de
Universiteit Utrecht. Wij voeren een evaluatieonderzoek uit naar ouderinitiatieven.
1. U staat in ons bestand vermeld als een school waar een ouderinitiatief actief is of was om de
school meer gemengd te maken, klopt dat?
□ Ja

□ Nee 

Is er ooit een ouderinitiatief geweest?
□ Ja
□ Nee
Kan het zijn dat u niet van het initiatief op de hoogte was?
□ Ja
□ Nee  einde gesprek

Wij zijn momenteel bezig om alle basisscholen waar ouderinitiatieven actief zijn (of zijn geweest)
te benaderen. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoeveel ouderinitiatieven er zijn,
wat hun effect is en wat de succes en faalfactoren zijn. De onderzoeksgegevens zullen gebruikt
worden door het Kenniscentrum Gemengde Scholen en voor mijn masterscriptie aan de
Universiteit Utrecht.
Voor dit onderzoek hebben we een vragenlijst opgesteld die ik u graag voor wil leggen. Is dit een
geschikt moment? Vanaf de eerste vraag zal het gesprek zo’n 15 minuten duren.
□ Ja

□ Nee  Zo nee, wanneer zou u daar tijd vrij voor kunnen maken? ..................................................

Heel fijn dat u ons inzicht wil geven in hoe het ouderinitiatief uw school beïnvloed heeft. De
resultaten van ons onderzoek zullen ook aan het ministerie van OCW worden voorgelegd.
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OUDERINITIATIEF: proces en effect
Het eerste en grootste deel van deze vragenlijst bestaat uit voornamelijk gesloten vragen waarop
u met korte antwoorden kunt volstaan. Aan het einde van dit gesprek heb ik nog enkele open
vragen waarin u overige punten kunt aangeven die onvoldoende aan bod zijn gekomen.
Ik begin graag met vragen over het ouderinitiatief.
2. U gaf aan dat er op school een ouderinitiatief actief is of is geweest. Wanneer is dat initiatief
gestart? Welk schooljaar? .............................................
3. Is dat ouderinitiatief nu nog actief?

□ Nee  vraag 3b

□ Ja

3b. Wanneer is het ouderinitiatief gestopt? In welk schooljaar?.........................
3c. Waardoor is het ouderinitiatief gestopt?
□
□
□
□
□
□

Het ouderinitiatief was succesvol en overbodig
Steeds meer ouders haakten af en haalden hun kind van school
Ouders trokken het initiatief een aantal jaar en hebben het niet
kunnen overdragen aan nieuwe ouders
Wisseling van bestuur/directeur
Verandering in de gemeente
Anders: .............................................................................................................

Ook als het initiatief gestopt is, kunt u mij meer informatie geven over de kenmerken van het
ouderinitiatief?
4. Is dit initiatief opgestart vanuit de school of vanuit een ouder?
□ school
□ individuele ouder
□ anders:...............................................

□ groepje ouders

□ samen (school + ouders)

5. Is het initiatief in groep 1 gestart?
□ Nee  in welke groep(en) dan wel : .......................

□ Ja

6a. Hoeveel ouders waren er bij het begin van het initiatief betrokken? .........................
6b. En hoeveel ouders zijn er momenteel bij het initiatief betrokken? .............................
7. Is er contact met een ouderambassadeur van Stichting Kleurrijke Scholen die de ouders
begeleidt?
□ Ja

□ Nee, wel geweest

□ Nee

□ Weet niet

8. Hoe actief zou u het ouderinitiatief omschrijven?
□ Heel actief

□ Actief

□ Matig actief

□ Niet heel actief

□ Helemaal niet actief

9. Heeft het ouderinitiatief verandering gebracht in de verhouding kansrijke en kansarme
kinderen?
□ Ja, meer menging
□ Nee, helemaal niet

□ Ja, een beetje meer menging
□ Anders, nml: .......................................

□ Nee, nauwelijks

10. In welke groepen is de leerlingenpopulatie nu meer gemengd?
1

2

3

4

5

6

7

8
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OUDERINITIATIEF: Activiteiten
De volgende vragen gaan over de activiteiten van het ouderinitiatief en de rol van de school bij
het mengproces.
11. Wat voor activiteiten onderneemt het ouderinitiatief?
□ Flyers verspreiden
□ Opendagen organiseren
□ Kinderactiviteiten
□ Mond-tot-mondreclame
□ Anders: ..............................................

□ Scholentochten
□ Weet niet

12. Heeft u een van de volgende acties ondernomen om nieuwe ouders aan te laten sluiten bij het
initiatief?
Brochures voor de school gemaakt
Scholentochten/scholencarrousel
georganiseerd
Opendagen gehouden
Geïnvesteerd in het imago van een
‘gemengde school’
Mogelijk nieuwe ouders
aangesproken
Kinderactiviteiten georganiseerd
Bekendheid vergroot via
pers/media
Reclame gemaakt voor het initiatief
via de schoolwebsite

School alleen
□
□

Samen met ouderinitiatief
□
□

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

Anders:..........................................

13. Neemt u zelf nog andere maatregelen om uw school meer te mengen, zoals bijvoorbeeld...
Ja
□
□
□
□

... dubbele wachtlijsten
... informatie avonden
... een scholencarrousel
Anders:...............................

Nee
□
□
□
□

14. Met wie heeft u contact over het initiatief: alleen de betrokken ouders, of ook met andere
scholen of de gemeente?
□ ouders
□ het schoolbestuur
□ anders:.............................

□ andere scholen

□ gemeente

15. Hoe vaak per maand heeft u contact over het initiatief? .............................
WIJK EN BELEID
De volgende vragen gaan over eigenschappen van uw school en wijk.
16. In hoeverre is wijk waar uw school in staat gemengd of eenzijdig qua:
- sociaal economische achtergrond:
□ gemengd
-

□ eenzijdig, lage SES

□ eenzijdig, hoge SES

□ weet niet  vr. 20

etniciteit:
□ gemengd

□ eenzijdig, allochtoon □ eenzijdig autochtoon □ weet niet  vr. 20
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17. Is de leerlingenpopulatie op uw school momenteel een afspiegeling van de wijk in termen
van:
- sociaal economische achtergrond:
□ Ja
□ Nee  Oververtegenwoordiging van: □ hogere klasse

-

□ lagere klasse

etniciteit
□ Ja
□ Nee  Oververtegenwoordiging van: □ autochtonen

□ allochtonen

18. Wordt het onderinitiatief door het schoolbestuur ondersteund? □ Nee □ Ja
18b. Op wat voor manieren?
□ investering in gebouw, materiaal op school
□ anders: .......................................................................................................................

19. Komt u in aanraking met beleid van de gemeente om segregatie tegen te gaan?
□ Nee □ Ja  wat voor beleid? .......................................................................................................
□ wijkfolder van scholen maken
□ scholentochten organiseren
□ ouderinitiatieven ondersteunen

20. Krijgt u van de gemeente extra middelen om onderwijssegregatie tegen te gaan?
□ Nee □ Ja wat voor middelen? ....................................................................................................

21. Wilt u reageren op de volgende stellingen:
U kunt antwoorden op een schaal van ‘helemaal
mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’

Helemaal
niet mee
eens

Niet
mee
eens

Beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

U bent betrokken bij het mengproces....
De leerkrachten zijn betrokken bij het
mengproces....
Het ouderinitiatief is bekend bij andere ouders
op de basisschool....
De verhoudingen tussen de ouders op school
zijn goed...
Het schoolbestuur schept de voorwaarden en is
ondersteunend voor het ouderinitiatief...
De gemeente beïnvloedt de basisschoolkeuze
van ouders...
De wethouder draagt door het geven van
subsidies bij aan het mengproces....

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

OPEN VRAGEN
Dit waren de gesloten vragen. Tot slot heb ik nog enkele open vragen waar ik graag uw menging
over hoor:
22. Wat voor soort ouderinitiatief was het ouderinitiatief? Wat was het doel? Wat voor een
‘nieuwe groep’ ouders meldden zich?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Ouders waren: □ autochtoon □ allochtoon

□ hoogopgeleid

□ laagopgeleid
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23. Ouderinitiatieven kunnen ervoor zorgen dat de verhoudingen tussen ouders op school
veranderen. Is daar bij u sprake van geweest?
□ Ja
□ Nee
Heeft u het gevoel dat de school wordt overgenomen door de ‘nieuwe’ ouders? Hoe gaat u daar
mee om? Wat kunt u daaraan doen? Wat doet u daaraan?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

24. Wat zijn uw inziens cruciale punten waarop het initiatief slaagt?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

25. Wat zijn uw inziens punten waarop het initiatief vast kan lopen? Welke knelpunten bent u
zelf tegen gekomen, wat waren teleurstellingen?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

26. Bent u op de hoogte van ouderinitiatieven op andere scholen in de buurt? Gegevens school:
..........................................................................................................................................................
27. Graag zouden wij de ouders van het ouderinitiatief ook enkele vragen willen stellen om
dieper op het proces binnen het ouderinitiatief in te gaan.
- Volgens onze gegevens is [........................] de contactpersoon van het ouderinitiatief, is dat
nog steeds zo? [Gegevens checken en aanvullen]
- Kunt u mij het telefoonnummer of het mailadres van een van de ouders geven?
□ Ja:

Naam:
Telefoonnr:
Mail:

□ Nee: Als ik u
dan kunnen doorsturen naar de ouders?
Mail directeur: .................................................

een mail stuur, zou u deze

Mededeling:
- Er wordt overwogen om dit najaar een periodiek onderzoek op te zetten bij enkele
scholen.
- Vanuit Stichting Kleurrijke Scholen.
- Relatie tussen gemeentelijk beleid en het succes van ouderinitiatieven.
- Heeft u eventueel interesse? □ Ja
□ Nee □ Weet niet
□ Nt gevraagd
28. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd. Het onderzoek is vermoedelijk in juli afgerond, wilt
u dan de resultaten ontvangen?
□ Nee
□ Ja


Mag ik daarvoor uw mailadres noteren: ....................................................

Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Mag uw school in het onderzoek
vernoemd worden als een van de scholen die heeft meegewerkt?
□ Ja

□ Nee, liever niet

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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BIJLAGE 2: Tabellen
Tabel 1: Variatie in ouderinitiatieven
Actieve initiatieven

N
25
10
11
15
61

Langer actief
Opstartfase
Geslaagd
Niet geslaagd

Non-actieve initiatieven
Totaal

%
41,0
16,4
18,0
24,6
100,0

Tabel 2: Ouderinitiatief x Randstad

Lopend ouderinitiatief
Geboren ouderinitiatief
Geslaagd ouderinitiatief
Niet geslaagd
ouderinitiatief
Totaal

N
% initiatieven
N
% initiatieven
N
% initiatieven
N
% initiatieven
N
% initiatieven

Randstad
G4
Overig
15
3
60,0
12,0
7
2
70,0
20,0
10
0
90,9
0
9
1
60,0
6,7
41
6
67,2
9,8

Buiten de
Randstad
7
28,0
1
10,0
1
9,1
5
33,3
14
23,0

Totaal
25
100,0
10
100,0
11
100,0
15
100,0
61
100,0

Tabel 3: Samenstelling wijk – etnische achtergrond x sociaal economische achtergrond
Etnische achtergrond van de wijk
Allochtoon
Autochtoon
Gemengd
Totaal
n
%
n
%
N
%
n
%
Sociaal economische
Laag
11 19.6
3
5.4
3
5.4
17
30.4
achtergrond van de
Hoog
wijk
Gemengd
1
1.8
37
66.1
38
67.9
Onbekend
1
1.8
1
1.8
Totaal
12 21.4
4
7.1
40
71.4
56 100.0
Tabel 4: Denominatie van scholen
Openbare basisschool
Protestants christelijke school
Rooms katholieke school
Oecumenische scholengemeenschap
Algemeen bijzonder onderwijs
Totaal

N
26
12
20
1
2
61

%
42,6
19,7
32,8
1,6
3,3
100,0
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Tabel 5: Onderwijsprofiel
N
6
15
7
3
30
61

Vreedzame school
Cultuur profiel
Jenaplan, Montessori of Dalton
Bewegingsonderwijs
Geen
Totaal
Tabel 6: Beschrijvende statistiek van periode en deelnemers ouderinitiatieven
N
min.
Periode dat het ouderinitiatief actief is
45
0
Aantal ouders dat bij het initiatief betrokken is
44
1

%
9,8
24,6
11,5
4,9
49,2
100,0

max.
12
12

gem.
2,8
3,8

Tabel 7: Achtergrond van ouders in het ouderinitiatief
Autochtoon
Hoog opgeleid
Tabel 8: Mate van succes van ouderinitiatieven
Label
Onsuccesvol
Nauwelijks succesvol
Een beetje succesvol
Succesvol
Geslaagd
Missing – prille initiatieven
Totaal

Waarde
1
2
3
4
5

N
15
7
5
13
11
10
61

N
38
37

%
62,3
60,7

%
24,6
11,5
8,2
21,3
18,0
16,4
100,0

Valid %
29,4
13,7
9,8
25,5
21,6
100,0

Tabel 9: Buurtschool
Geen afspiegeling van de buurt
Wel een afspiegeling van de buurt
Alleen een afspiegeling van de buurt wat betreft soc. ec. acht.
Missing
Totaal

N

%

Valid %

31
19
3

50,8
31,1
4,9

8

13,1

58,5
35,8
5,7
-

61

100,0

100,0

Tabel 10: Overige factoren bij ouderinitiatieven
Overige factoren
Financiële ondersteuning is belangrijk
Gevaar is dat ouders het beleid van de school over willen
nemen
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Mate van succes
- 1 2 3
1
2

4
4
2

5
1
3

Totaal
8
5
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Tabel 11: Mate van succes x mond-tot-mondreclame

Onsuccesvol
Beetje succesvol
Succesvol
Totaal
N = 42

N
% succes
% momr
N
% succes
% momr
N
% succes
% momr
N
% succes
% momr
Cramer’s V = .513

Mond-tot-mondreclame
Nee
Ja
9
8
52,9
47,1
81,8
25,8
1
4
20,0
80,0
9,1
12,9
1
19
5,0
95,0
9,1
61,3
11
31
26,2
73,8
100,0
100,0
p = .004

Totaal
17
100,0
40,5
5
100,0
11,9
20
100,0
47,6
42
100,0
100,0

Tabel 12: Mate van succes x flyers
Flyers
Onsuccesvol
Beetje succesvol
Succesvol
Totaal
N = 42

N
% succes
% flyers
N
% succes
% flyers
N
% succes
% flyers
N
% succes
% flyers
Cramer’s V = .450

Nee
9
52,9
75,0
1
20,0
8,3
2
10,0
16,7
12
28,6
100,0

Ja
8
47,1
26,7
4
80,0
13,3
18
90,0
60,0
30
71,4
100,0

Totaal
17
100,0
40,5
5
100,0
11,9
20
100,0
47,6
42
100,0
100,0

p = .014

Tabel 13: Mate van succes x pers

Onsuccesvol
Beetje succesvol
Succesvol
Totaal
N = 42

N
% succes
% pers
N
% succes
% pers
N
% succes
% pers
N
% succes
% pers
Cramer’s V = .287

Pers betrekken bij activiteiten en de school
Nee
Ja
Totaal
8
9
17
47,1
52,9
100,0
61,5
31,0
40,5
1
4
5
20,0
80,0
100,0
7,7
13,8
11,9
4
16
20
20,0
80,0
100,0
30,8
55,2
47,6
13
29
42
31,0
69,0
100,0
100,0
100,0
100,0
p = .177
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Tabel 14: Mate van succes x gemengde wijk

Onsuccesvol
Beetje succesvol
Succesvol
Totaal
N = 49

N
% succes
% gem.w.
N
% succes
% gem.w.
N
% succes
% gem.w.
N
% succes
% gem.w.
Cramer’s V = .362

Nee
10
47,6
66,7
2
40,0
13,3
3
13,0
20,0
15
30,6
100,0

Gemengde wijk
Ja
11
52,4
32,4
3
60,0
8,8
20
87,0
58,8
34
69,4
100,0
p = .041

Tabel 15: Mate van succes x positieve veranderingen in de wijk
Positieve veranderingen in de wijk
Nee
Ja
Onsuccesvol
N
7
2
% succes
77,8
22,2
% verand.
63,6
15,4
% totaal
29,2
8,3
Beetje succesvol
N
0
1
% succes
,0
100,0
% verand.
,0
7,7
% totaal
,0
4,2
Succesvol
N
4
10
% succes
28,6
71,4
% verand.
36,4
76,9
% totaal
16,7
41,7
Totaal
N
11
13
% succes
45,8
54,2
% verand.
100,0
100,0
% totaal
45,8
54,2
N = 24
Cramer’s V = .509
p = .044
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Totaal
21
100,0
42,9
5
100,0
10,2
23
100,0
46,9
49
100,0
100,0

Totaal
9
100,0
37,5
37,5
1
100,0
4,2
4,2
14
100,0
58,3
58,3
24
100,0
100,0
100,0
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Tabel 16: Mate van succes x denominatie

Onsuccesvol

Beetje succesvol

Succesvol

Totaal

N = 51

Obs
N
9
% succes
40,9
% den.
37,5
% totaal
17,6
N
1
% succes
20,0
% den.
4,2
% totaal
2,0
N
14
% succes
58,3
% den.
58,3
% totaal
27,5
N
24
% succes
47,1
% den.
100,0
% totaal
47,1
Cramer’s V = .346

Pr.-chr.
2
9,1
22,2
3,9
3
60,0
33,3
5,9
4
16,7
44,4
7,8
9
17,6
100,0
17,6

Denominatie
R.k.
Oecum
8
1
36,4
4,5
53,3
100,0
15,7
2,0
1
20,0
6,7
2,0
6
25,0
40,0
11,8
15
1
29,4
2,0
100,0
100,0
29,4
2,0
p = .141

Ab
2
9,1
100,0
3,9
2
3,9
100,0
3,9

Tabel 17: Mate van succes x ondersteuning van de gemeente
Ondersteuning van de gemeente
Nee
Ja
Onsuccesvol
N
14
8
% succes
63,6
36,4
% gem
63,6
27,6
% totaal
27,5
15,7
Beetje succesvol
N
1
4
% succes
20,0
80,0
% gem
4,5
13,8
% totaal
2,0
7,8
Succesvol
N
7
17
% succes
29,2
70,8
% gem
31,8
58,6
% totaal
13,7
33,3
Totaal
N
22
29
% succes
43,1
56,9
% gem
100,0
100,0
% totaal
43,1
56,9
N = 51
Cramer’s V = .364
p = .034

Totaal
22
100,0
43,1
43,1
5
100,0
9,8
9,8
24
100,0
47,1
47,1
51
100,0
100,0
100,0

Totaal
22
100,0
43,1
43,1
5
100,0
9,8
9,8
24
100,0
47,1
47,1
51
100,0
100,0
100,0
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Tabel 18: Mate van succes x ondersteuning van het schoolbestuur
Ondersteuning van het schoolbestuur
Nee
Ja
Onsuccesvol
N
14
8
% succes
63,6
36,4
% schoolb
58,3
29,6
% totaal
27,5
15,7
Beetje succesvol
N
2
3
% succes
40,0
60,0
% schoolb
8,3
11,1
% totaal
3,9
5,9
Succesvol
N
8
16
% succes
33,3
66,7
% schoolb
33,3
59,3
% totaal
15,7
31,4
Totaal
N
24
27
% succes
47,1
52,9
% schoolb
100,0
100,0
% totaal
47,1
52,9
N = 51
Cramer’s V = .292
p = .114
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Totaal
22
100,0
43,1
43,1
5
100,0
9,8
9,8
24
100,0
47,1
47,1
51
100,0
100,0
100,0

