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1 Almere en segregatie 
 

 

 

1.1 Inleiding 

 

Wie zijn de mensen in Almere? Volgens het rapport ‘De Sociale Agenda’ kent Alme-

re 60 procent huishoudens die tot de middenklasse behoren. Huishoudens met hoge en 

lage inkomens zijn wat ondervertegenwoordigd. De lagere inkomens vinden we voor-

al terug in een aantal wijken in Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten. Wat 

betreft het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden zit Almere (gegevens 

2005) op het gemiddelde in Nederland. In vergelijking met andere steden hebben pro-

centueel minder mensen in Almere een werkeloosheidsuitkering. En het aantal 

vrouwen met een baan steeg de afgelopen 10 jaar van 52 naar 71 procent (De Sociale 

Agenda, 2009). Er zijn dus vermoedelijk veel huishoudens met dubbele inkomens. 

 

Hoe zijn de huishoudens in Almere samengesteld? 38 procent van de huishoudens 

zijn (tweeouder)gezinnen met kind(eren), 29 procent zijn alleenstaanden, 25 procent 

betreft paren zonder kinderen, en 8 procent van de huishoudens zijn eenoudergezin-

nen (situatie 1 januari 2008, Sociale Atlas, 2008). Bijna de helft van de huishoudens 

bestaat dus uit gezinnen met kinderen. Er is een tendens te zien dat eenoudergezinnen 

iets toenemen en tweeoudergezinnen iets afnemen. 

Volgens ‘De sociale agenda’ zijn studenten, alleenwonende jongeren en 55+-ers, 

waarvan de kinderen het huis uit zijn in de minderheid.  

 

Tweederde van de inwoners heeft de Nederlandse etniciteit. De twee na grootste 

groep vormen de Surinamers: 11 procent. In vijf jaar tijd is deze groep met 2 procent 

toegenomen. De prognose is dat het percentage Surinamers verder zal toenemen. De 

grootste bevolkingsgroep naar etniciteit na de Surinaamse is de Marokkaanse: 3,4 

procent. Er is een grote diversiteit aan etniciteiten in Almere: Aziaten (6 procent), 

EU-landen en overige Europa (zonder Turken, 6 procent), Afrikanen (2 procent), etc. 

(gegevens Sociale Agenda 2009 en Sociale Atlas, 2008). 
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Wat betreft het opleidingsniveau van de beroepsbevolking van 15-65 jaar (zie bijlage 

C, p. 72): Almere heeft in 2008 25 procent 'laagopgeleiden'
1
, net zoveel als in Neder-

land. In Almere is 47 procent middelbaar opgeleid
2
: iets meer dan in Nederland (43 

procent). Hoogopgeleid
3
 is 27 procent van de Almeerse beroepsbevolking; in Neder-

land is dat percentage hoger: 32 procent. Vooral aan de onderkant van het opleidings-

niveau zijn deze cijfers weinig gedifferentieerd. We weten niet hoeveel mensen bij-

voorbeeld alleen basisonderwijs hebben (categorie 1 van de nieuwe gewichten-

regeling). Wel is duidelijk dat Almere qua opleidingsniveau van de beroepsbevolking 

iets beneden het landelijk gemiddelde ligt
4
.  

 

We weten dus het nodige van de bewoners van Almere. Maar nog niet in kaart is ge-

bracht hoe het met segregatie gesteld is in Almere. Vooral de etnische segregatie in 

het onderwijs en de maatschappelijke effecten die eraan worden toegeschreven, trek-

ken sinds de jaren tachtig de nodige belangstelling. De segregatiediscussie beperkt 

zich over het algemeen tot de ongelijke verdeling van de leerlingenbevolking naar et-

niciteit of land van herkomst en sociaal-economische positie. Lag aanvankelijk het 

accent van de discussie sterk op de mogelijk nadelige effecten van grote concentraties 

allochtone, en ook autochtone, achterstandsleerlingen op de prestaties van leerlingen, 

de laatste jaren wordt steeds vaker de vraag gesteld of door segregatie ook de sociale 

integratie van verschillende groepen leerlingen in het gedrang komt. De gedachte ach-

ter de laatste vraag is dat segregatie langs etnische lijnen belemmerend kan werken 

voor de sociale omgang tussen groepen en op die manier kan leiden tot onbekendheid 

met, vooroordelen over of discriminatie van groepen ten opzichte van elkaar. Daarom 

heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2008 een be-

                                                        
1 Laagopgeleid: basisonderwijs en de eerste fase VO, de eerste drie jaren havo/vwo of het laagste 

niveau van beroepsonderwijs.  
2  Middelbaar opgeleid: tweede fase van het VO en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4 
3 Hoogopgeleid: HBO- en universitaire opleidingen en bereopsopleidingen die daarmee 

vergelijkbaar zijn. 
4
  Zie ook bijlage C. 
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leidsnotitie uitgebracht over bestrijding van segregatie in het onderwijs. Daarmee 

geeft zij inhoud aan voornemens uit het coalitieakkoord van het Kabinet Balkenende 

IV met betrekking tot dit onderwerp. In het coalitieakkoord wordt stelling genomen 

tegen segregatie, omdat het tweedeling van de samenleving in de hand kan werken en 

bedreigend is voor de sociale cohesie.  

 

Ook de vorige regering stelde zich op dit standpunt. De toenmalige minister van 

OCW heeft een regeling in het leven geroepen die gemeenten en schoolbesturen ver-

plicht met elkaar te overleggen en maatregelen te nemen om segregatie tegen te gaan. 

Deze regeling geldt sinds augustus 2006. De regeling schrijft niet voor welke maatre-

gelen genomen zouden moeten worden, wel dat het om ‘niet vrijblijvende afspraken’ 

moet gaan. Het kader waarin dit overleg gevoerd wordt/kan worden is het gesprek dat 

veel gemeenten en schoolbesturen voeren over de Lokale Educatieve Agenda, i.e. een 

gesprek over taakverdeling en verantwoordelijkheden in het lokale onderwijsbeleid. 

Ook in Almere is op 10 juni 2008 een Lokaal Educatieve Agenda opgesteld.  

 

Eén van de actiepunten van de Lokaal Educatieve Agenda is het uitvoeren van een 

onderzoek naar de segregatie in het onderwijs in Almere. Integratie en segregatie 

hebben de belangstelling van zowel het college, de gemeenteraad als de schoolbestu-

ren. Beide partijen constateren dat zij te weinig af weten van de werkelijke situatie in 

Almere. Een onderzoek hiernaar moet meer inzage geven in de stand van zaken. De 

gemeente heeft daarom het SCO-Kohnstamm Instituut verzocht om een dergelijk on-

derzoek uit te voeren.  

 

 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

De gemeente Almere heeft verzocht een onderzoek uit te voeren met als doelstelling 

beter inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van zowel etnische als sociaal-
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economische segregatie in het basisonderwijs in Almere. De gemeente wilde ook 

graag weten hoe de eventuele segregatie zich ontwikkeld heeft gedurende de afgelo-

pen periode, wat de verklaring hiervoor is en welke ontwikkelingen er te verwachten 

zijn voor de toekomst. Ook wilde de gemeente informatie over de gevolgen van se-

gregatie voor het onderwijs. 

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: De volgende onderzoeksvragen 

zijn geformuleerd: 

1. In hoeverre is er binnen het basisonderwijs in Almere sprake van sociaal-

economische segregatie en/of etnische segregatie?  

2. Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen vijf jaar voorgedaan? Is er 

op scholen sprake van de zgn. witte of zwarte vlucht? Of een vlucht o.b.v. 

sociaal-economische aspecten? 

3. Welke verklaringen zijn er voor de vormen van segregatie die geconstateerd 

zijn? 

4. Welke gevolgen ervaart het onderwijs van de gevonden segregatiepatronen? 

5. Welke verwachtingen zijn er voor de toekomst?  

6. Wat typeert Almere wat betreft de segregatie in het onderwijs in vergelijking 

met andere steden?  

7. In hoeverre heeft segregatie invloed op de kwaliteit van het onderwijs? 

 

 

1.3 Onderzoeksopzet 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zal het onderzoek bestaan uit de 

volgende delen:  

1. een kwantitatief onderzoek naar de samenstelling van de leerlingenpopulatie 

op de basisscholen en de veranderingen daarin van de afgelopen vijf jaar (ter 

beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 2);  
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2. een survey onder alle basisscholen (ter beantwoording van de onderzoeks-

vragen 3, 4 en 5);  

3. enkele telefonische interviews onder sterk gesegregeerde scholen en scholen 

die een belangrijke verandering in de leerlingpopulatie hebben gekend in de 

afgelopen vijf jaar (ten behoeve van een verdieping van de onderzoeksvragen 

3 en 4);  

4. een korte literatuurstudie (ter beantwoording van de onderzoeksvragen 6 en 

7) en 

5. twee panelgesprekken (een met de schoolbesturen en vertegenwoordigers 

van ouderplatforms en een met gemeentelijke beleidsmakers) om te reflecte-

ren op de onderzoeksresultaten. 

 

 

1.4 Opzet van dit rapport 

 

Deze rapportage bevat in de hoofdstukken 1 en 2 het verslag van het kwantitatieve 

onderzoek naar segregatie op de basisscholen in Almere. Hoofdstuk 3 is een verslag 

van het onderzoek onder de scholen bestaande uit een internetenquête (survey) en en-

kele telefonische interviews. Hoofdstuk 4 bevat het verslag van de literatuurstudie. 

Het rapport sluit af met een verslag van de panelgesprekken.  
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2 Segregatie in cijfers 
 

 

 

 

2.1 Inleiding 

 

Vraagstelling 

De gemeente Almere heeft verzocht een onderzoek uit te voeren met als doelstel-

ling beter inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van zowel etnische als sociaal-

economische segregatie in het basisonderwijs in Almere. De gemeente wil ook 

graag weten hoe de eventuele segregatie zich ontwikkeld heeft gedurende de af-

gelopen periode, wat de verklaring hiervoor is en welke ontwikkelingen er te 

verwachten zijn voor de toekomst. Ook wil de gemeente informatie over de ge-

volgen van segregatie voor het onderwijs. 

 

In deze rapportage gaan we in op de volgende twee onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre is er binnen het basisonderwijs in Almere sprake van soci-

aal-economische segregatie en/of etnische segregatie?  

2. Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen vijf jaar voorgedaan? Is 

er op scholen sprake van de zgn. witte of zwarte vlucht? Of een vlucht op 

basis van sociaal-economische aspecten? 

 

Segregatie in het basisonderwijs kan op twee manieren worden bepaald (Karsten 

et al, 2002, 2003; Broekhuizen et al., 2008). Er kan worden nagegaan hoeveel 

scholen er zijn met hoge concentraties specifieke groepen (achterstandsleerlingen, 

etnische groepen etc.). Hierbij gaat het dus om de vaststelling van de ‘absolute 

samenstelling’ van de school. Er kan ook gekeken worden naar de ‘relatieve sa-

menstelling’, de samenstelling van de leerlingpopulatie in vergelijking met de 

buurt of wijk. In dit onderzoek zullen we de samenstelling van de leerlingpopula-

tie ook relateren aan de samenstelling van de buurt of wijk.  

 

In eerder onderzoek (Karsten et al, 2002, 2003) hebben we gebruik gemaakt van 

gegevens van het agentschap Cfi van het Ministerie van OCW en van CBS-



Segregatie in het basisonderwijs in Almere 

 

 

 

 
8 

 

gegevens over de samenstelling van 4-cijferige postcodegebieden. In dit onder-

zoek hebben we in samenwerking met de afdeling O&S van Almere onze aanpak 

toegepast op de bestanden van de gemeente Almere, zodat O&S in de toekomst 

de ontwikkelingen kan monitoren voor het beleid. We gaan daarom uit van de 

wijken, zoals die binnen de gemeente Almere worden onderscheiden. Deze wij-

ken vormen voor elke basisschool in de betreffende wijk de ‘omringende buurt’ 

waarmee de samenstelling van de school wordt vergeleken. 

 

Data 

De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Almere (hierna te noemen 

‘O&S’) heeft gegevens beschikbaar gesteld over de samenstelling van de basis-

scholen in Almere over de jaren 2004 tot en met 2008. Het gaat dan om: 

 tellingen van de aantallen leerlingen, onderscheiden naar leerlinggewicht, zo-

als deze door de scholen zijn aangeleverd aan Cfi. Overigens is de 

gewichtenregeling in deze periode gewijzigd (zie Bijlage A); op de conse-

quenties daarvan voor onze analyses gaan we in de volgende paragraaf nog 

nader in. 

 tellingen van de afdeling O&S van de aantallen leerlingen, onderscheiden 

naar etniciteit, waardoor per school het aandeel niet-westerse (NW) allochto-

nen (volgens de definitie van het CBS; zie Bijlage B) kan worden bepaald. 

 

Van elke basisschool is bekend in welke van de in Almere onderscheiden wijken 

deze ligt. Om de schoolsamenstelling te kunnen vergelijken met die van de wijk 

heeft de afdeling O&S de volgende gegevens verstrekt: 

 het aandeel bewoners (zie hieronder) met een lage, middelbare of hoge oplei-

ding in de wijken; dit gegeven is afkomstig uit de Wijkpeiling 2006 en dus 

maar voor één jaar beschikbaar). 

 tellingen van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen, onder-

scheiden naar etniciteit; over de jaren 2004 tot en met 2008. 

 

Om de sociaal-economische segregatie te onderzoeken kijken we naar het aan-

deel leerlingen op een school dat ouders met een laag opleidingniveau heeft. Dit 
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betreft alle leerlingen, die in de systematiek voor de bekostiging van de school 

een leerlinggewicht hebben gekregen. (In de volgende paragraaf bespreken we de 

consequenties van de verandering in de gewichtenregeling voor de vergelijkbaar-

heid van dit criterium over de jaren). 

Op wijkniveau kijken we naar het percentage bewoners in de leeftijd van 25-55 

jaar (de potentiële groep ouders van leerlingen in het basisonderwijs) met een lage 

opleiding (zoals gezegd, alleen bekend voor het jaar 2006).  

De sociaal-economische positie wordt in dit onderzoek dus geïndiceerd door het 

opleidingsniveau. 

 

Om de etnische segregatie te onderzoeken kijken we naar het aandeel leerlingen 

met een niet-westerse allochtone achtergrond. Op wijkniveau kijken we naar het 

aandeel kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met een niet-westerse allochtone ach-

tergrond. 

 

Opzet 

In de volgende paragraaf geven we allereerst algemene cijfers over de hele ge-

meente Almere. Daarna gaan we in paragraaf 2.3 nader in op de etnische 

segregatie. In paragraaf 2.4 komt dan de sociaal-economische segregatie aan de 

orde. In paragraaf 2.5 gaan we nog kort in op de verschillen in segregatie tussen 

scholen van verschillende denominaties. 

 

Terminologie 

Zie voor de definitie ‘niet-westerse allochtonen’ bijlage B. Verderop in dit rapport 

spreken we soms kortheidshalve van een ‘zwarte’ of een ‘witte’ school. Daarmee 

bedoelen we een school met (zeer) veel of juist weinig of geen niet-westers al-

lochtone leerlingen. En we spreken soms van een ‘kansarme’ of een ‘kansrijke’ 

school. Daarmee bedoelen we een school met (zeer) veel of juist weinig of geen 

leerlingen met laag opgeleide ouders. 
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Afwijkende scholen 

In dit rapport staan grote tabellen met veel cijfers. Om het lezen te vergemakke-

lijken vestigen we in die tabellen de aandacht op scholen die ‘sterk’ afwijken van 

het gemiddelde. We hanteren daarvoor een grens van 20%. Als bijvoorbeeld het 

aandeel allochtone leerlingen op een school 20% of meer uitkomt boven het aan 

 

deel op de gemiddelde school in Almere, dan wordt de betreffende cel in de tabel 

gekleurd weergegeven. 

 

Er is geen vaststaand criterium vanuit statistiek of wetenschap te geven voor waar 

de grens moet worden gelegd tussen een ‘kleine’ of een ‘sterke’ afwijking. Bij 

een grens van enkele procenten is er natuurlijk teveel kans op toevalstreffers, 

maar het bepalen van wat een ‘betekenisvolle’ afwijking van het gemiddelde is 

blijft een kwestie van interpretatie. 

Wij denken dat we met een grens van 20% een goed hulpmiddel hebben om sterk 

afwijkende scholen te onderscheiden van scholen die maar licht afwijken. Maar 

het is met nadruk een hulpmiddel; het staat elke lezer vrij om zelf te bepalen wel-

ke afwijking van een gemiddelde relevant wordt geacht en daarmee de gegevens 

in de tabellen nader te onderzoeken en te interpreteren. 

 

 

2.2 Gegevens over Almere en de wijken  

 

Voordat we de samenstelling van de afzonderlijke scholen en de daarbij mogelijk 

optredende segregatie gaan onderzoeken, presenteren we in deze paragraaf eerst 

kort enkele gegevens over heel Almere en over de wijken in Almere, zoals die uit 

de data van O&S af te leiden zijn. 

In het bovenste deel van tabel 1 vermelden we over vijf achtereenvolgende jaren 

het aandeel niet-westerse allochtonen onder de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jarigen 

in de wijken van Almere. In diezelfde wijken is over het jaar 2006 ook het per-
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centage bewoners van 25-55 jaar met een lage opleiding bekend (uit de wijkpei-

ling 2006
5
).  

In het tweede deel van de tabel geven we de samenstelling van alle basisscholen 

(m.u.v. basisscholen die pas vanaf augustus 2008 zijn gestart), naar aandeel niet-

westerse allochtonen en naar aandeel leerlingen met een leerlinggewicht (als indi-

catie voor ouders met een laag opleidingsniveau). Deze gegevens zijn over alle 

vijf jaren bekend. 

 
Tabel 1: Samenstelling van alle Almeerse wijken en alle basisscholen gezamenlijk in de jaren    

van 2004 tot 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

alle wijken samen      

% NW-allochtonen 30.3 32.0 33.3 34.2 35.5 

% laag opgeleiden 25-55 jaar - - 20.0 - - 

aantal 4-12 jarigen 24144 24417 24735 24777 24805 

      

alle basisscholen samen      

% NW-allochtonen 31.8 33.0 34.0 35.2 36.2 

% gewichten leerlingen 26.1 25.7 23.4 19.0 16.0 

aantal leerlingen op basisscholen  21042 21305 21354 21543 21554 

      

verschil in aantal 3102 3112 3381 3234 3251 

 

 

Aantallen 

We merken als eerste bij deze tabel op dat het aantal 4-12 jarigen in alle wijken 

samen steeds rond de 3200 groter is dan het aantal leerlingen op de basisscholen. 

Daar zijn een aantal redenen voor: 

                                                        
5
 Deze wijkpeiling betrof een enquête. De gegevens zijn mogelijk niet representatief voor de              

populatie in de wijken. 
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 een deel van de 12-jarigen zit al in het voortgezet onderwijs (schatting ± 1800 

leerlingen); 

 een deel van de 4-12 jarigen zit op een school voor speciaal (basis)onderwijs 

(schatting ± 1400); 

 soms zullen leerlingen uit Almeerse wijken buiten Almere op school gaan; 

maar dat geldt ook andersom: leerlingen van buiten Almere die wel in Alme-

re op school zitten. 

 

Aandeel niet-westerse allochtonen 

Wat betreft het aandeel niet-westerse allochtonen zien we dat dit in de wijken 

over de jaren heen licht stijgt (van 30.3 naar 35.5 procent). Op de scholen zien we 

een vergelijkbare stijging van 31.8 naar 36.2 procent. Terzijde merken we op dat 

Cfi-gegevens over de etnische herkomst van leerlingen een andere trend laten 

zien, namelijk een daling van het aandeel niet-westerse allochtonen op de scholen 

van 29 naar 26 procent (niet in tabel). Het lijkt er op dat Cfi-tellingen op dit punt 

niet (meer) betrouwbaar zijn. Dat hangt waarschijnlijk samen met de veranderin-

gen in de gewichtenregeling, waarin de etnische herkomst van leerlingen geen rol 

meer speelt. Scholen zullen de herkomst daarom vermoedelijk ook minder precies 

gaan registreren, wat gevolgen heeft voor de Cfi-tellingen, die gebaseerd zijn op 

de gegevens in de schooladministraties. In dit rapport gaan we daarom verder uit 

van de gegevens van O&S Almere 

We concluderen dat er in Almere in deze jaren bij kinderen in de basisschoolleef-

tijd sprake is van een lichte toename van het aandeel niet-westerse allochtonen. 

 

Aandeel laag-opgeleide ouders 

Het aandeel leerlingen met een leerlinggewicht neemt duidelijk af over de jaren: 

van 26.1% in 2004 naar 16.0% in 2008. Zoals gezegd willen we dit aandeel ge-

wichten gebruiken als indicatie voor het aandeel ouders met een lage opleiding. 

Gegevens van (onder meer) CBS over heel Almere (zie Bijlage C) laten echter 

zien dat er nauwelijks verandering is in het aandeel lage opleidingen bij de (be-

roeps)bevolking tussen 15 t/m 64 jaar in Almere als geheel.  
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Als verklaring voor deze discrepantie tussen de daling van het aandeel gewichten-

leerlingen op de basisscholen in Almere en het (min of meer) gelijkblijvend 

aandeel laagopgeleiden in de bevolking kan de verandering in de gewichtenrege-

ling opgevoerd worden. (Voor details van de wijziging in de gewichten-regeling 

verwijzen we naar Bijlage B.) Deze wijziging is gestart in 2006 en vervolgens ge-

faseerd ingevoerd, waarbij een steeds groter deel van de leerlingen onder de 

nieuwe regeling valt. In de nieuwe gewichtenregeling geldt als eis bij alle gewich-

ten dat beide ouders hooguit lbo/vbo hebben gevolgd. Bij de oude regeling was 

die eis, althans voor allochtone leerlingen, minder streng: toen kon een van beide 

ouders hoger opgeleid zijn dan lbo/vbo, maar de leerling toch een gewicht krij-

gen. De daling van het aandeel gewichtenleerlingen zou dan terug te voeren zijn 

op precies díe groep allochtone leerlingen, die in de oude regeling wel een ge-

wicht kreeg, maar in de nieuwe niet meer. 

Daarmee is het aandeel gewichtenleerlingen een niet erg geschikte maat om ont-

wikkelingen door de tijd te laten zien. Op dit moment beschikken we echter niet 

over andere gegevens met betrekking tot de sociaal-economische positie van de 

ouders van leerlingen. En in de (nabije) toekomst wordt het wel weer een geschik-

te maat (zolang er tenminste geen nieuwe wijzigingen in de gewichtenregelingen 

worden doorgevoerd). Voor de onderlinge vergelijking van scholen is het aandeel 

gewichtenleerlingen beter geëigend, omdat alle scholen met deze verandering in 

de gewichtenregeling te maken hebben gehad. 

 

Over de wijken hebben we geen gegevens om een trend te kunnen zien. Het cijfer 

uit de wijkpeiling van 2006 voor bewoners van 15 t/m 64 jaar stemt wel redelijk 

overeen met het cijfer uit dat jaar voor de scholen en met CBS-cijfers van heel 

Almere over het opleidingsniveau van de bevolking tussen 15 en 64 jaar (zie Bij-

lage C) en is dus bruikbaar. Het percentage laagopgeleiden van 18 t/m 65 jaar 

bedraagt volgens de wijkpeiling 25.8%. We gebruiken in deze rapportage het per-

centage laagopgeleiden uit de wijkpeiling van 2006 in de leeftijdsgroep van 25-55 

jaar (potentiële ouders van leerlingen in het basisonderwijs), te weten 20% (zie 

tabel 1). 

Na deze beschouwing over Almere als geheel kijken we vervolgens naar de sa-

menstelling van de afzonderlijke wijken van Almere, voor zover daar 

basisscholen gevestigd zijn. Als het cijfer van een wijk 20% of meer afwijkt van 
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het gemiddelde over heel Almere (naar boven, aangegeven door geel of beneden, 

aangegeven door blauw) wordt het betreffende cijfer in kleur weergegeven. 

 
Tabel 2: Samenstelling van de Almeerse wijken (aandeel niet-westerse allochtonen in 2004-

2008, verschil tussen 2004 en 2008 en percentages laagopgeleiden in de bevolking 

van 25-55 jarigen in 2006) 

  aandeel niet-westerse allochtonen %  lage  opleiding 

wijk-

nummer wijknaam 2004 2005 2006 2007 2008 

verschil 

08 - 046 2006 

103 De Hoven 45.9 47.5 46.7 45.6 45.1 -0.8 20.4 

104 De Meenten 14.1 15.7 17.6 22.9 21.9 7.8 23.8 

105 De Grienden 18.6 18.6 16.2 15.9 19.2 0.6 22.4 

106 De Marken 26.1 27.5 25.7 27.3 28.2 2.0 19.2 

107 De Gouwen 11.1 12.1 13.5 11.4 14.7 3.7 16.1 

108 De Wierden 41.7 44.9 43.2 46.4 48.9 7.2 26.1 

202 Filmwijk 25.3 26.4 27.6 28.4 31.1 5.8 17.8 

203 Danswijk 32.2 34.0 36.7 36.0 37.1 4.9 21.7 

204 Parkwijk 19.9 20.9 22.4 23.9 25.5 5.6 20.9 

206 Waterwijk 24.8 26.8 28.1 28.5 28.1 3.4 24.5 

207 TdVaarten Noord 45.6 46.3 47.7 44.7 44.4 -1.2 20.4 

208 TdVaarten Zuid 37.4 39.1 39.7 41.7 42.0 4.5 20.5 

209 Staatsliedenwijk 65.0 73.2 74.3 70.5 69.1 4.1 36.4 

210 Kruidenwijk 27.8 29.6 32.2 36.7 39.9 12.1 27.1 

211 Stedenwijk 49.8 54.4 55.3 58.2 59.8 9.9 33.3 

212 Muziekwijk Noord 18.5 19.9 21.8 22.9 25.1 6.6 26.1 

213 Muziekwijk Zuid 21.9 23.8 25.5 27.4 30.4 8.6 15.4 

214 Literatuurwijk 37.4 36.7 37.2 37.6 37.7 0.3 12.7 

216 Noorderplassen 6.9 15.2 21.4 21.5 25.9 19.0 13.2 

302 Oostvaardersbuurt 41.1 42.2 42.6 40.8 41.9 0.8 13.6 

303 Seizoenenbuurt 29.9 28.9 28.4 29.7 29.2 -0.8 13.4 

304 Molenbuurt 35.2 37.2 42.5 46.0 46.2 10.9 28.1 

305 Bouwmeesterbuurt 31.0 35.1 37.9 36.9 38.3 7.3 21.1 

                                                        
6 Voor de berekening van de verschilscore zijn cijfers met meer decimalen achter de komma 

gebruikt, waardoor de cijfers voor het verschil maximaal 0.1 kunnen afwijken van het ver-

schil tussen de cijfers onder de kolommen ‘2004’ en ‘2008’. 
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  aandeel niet-westerse allochtonen %  lage  opleiding 

wijk-

nummer wijknaam 2004 2005 2006 2007 2008 

verschil 

08 - 046 2006 

306 Landgoederenbuurt 16.5 16.9 19.0 20.9 23.7 7.2 21.8 

307 Faunabuurt 20.3 21.0 22.4 24.4 24.6 4.2 9.2 

308 Bloemenbuurt 27.7 28.5 30.6 30.8 31.9 4.2 10.0 

309 Regenboogbuurt 33.7 35.8 37.9 36.7 36.0 2.3 13.1 

310 Indische buurt   36.1 34.4 33.3  21.4 

311 Eilandenbuurt 43.1 41.2 39.7 41.5 42.9 -0.2 11.2 

312 Stripheldenbuurt  36.4 34.1 38.6 36.4  13.1 

  HEEL ALMERE 30.3 32.0 33.3 34.3 35.5 5.2 20.0 

 

 

Er is een aantal wijken met relatief veel bewoners met een niet-westerse allochto-

ne achtergrond. In het bijzonder de Staatsliedenwijk (rond de 70%) en de 

Stedenwijk (tegen de 60%), maar ook wel De Hoven en de Wierden (45-50%). 

Wijken met relatief weinig allochtone bewoners zijn De Gouwen (rond de 14%) 

en De Grienden (16-19%). 

Over het geheel genomen lijkt de samenstelling van de wijken stabiel over de hier 

onderzochte jaren. Bij slechts een enkele wijk zien we het aandeel allochtone be-

woners meer dan 10% verschuiven. Bijvoorbeeld bij de Kruidenwijk (van 28% 

naar 40%) en bij de Noorderplassen (van 7% naar 26%). Bij deze laatste wijk gaat 

het om een ‘jonge’ wijk, waar pas later sociale woningbouw tot stand kwam. 
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In de Faunabuurt is het aandeel laagopgeleiden het laagst (9,2%), terwijl de 

Staatsliedenwijk (36,4%) en de Stedenwijk (33,3%) de hoogste aandelen laagop-

geleiden kennen.  

 

De variatie in wijksamenstelling is bij het aandeel lage opleidingen minder dan 

bij het aandeel niet-westerse allochtonen. Dat blijkt ook uit Figuur 1, waarin bei-

de aandelen uit het jaar 2006 tegen elkaar zijn uitgezet. 

Elke punt in deze figuur stelt een wijk voor; bijvoorbeeld geheel rechts de Staats-

liedenwijk, met in 2006 bijna 75% niet-westerse allochtonen en circa 36% 

laagopgeleiden.  

Het aandeel niet-westerse allochtonen in de wijken (op de X-as) varieert tussen de 

13% en 75%; het aandeel lage opleidingen (op de Y-as) slechts tussen de ca. 9% 

en 36%. 
 

Uit de figuur blijkt verder dat er geen rechtstreeks verband is tussen het aandeel 

niet-westerse allochtonen en het aandeel lage opleidingen in de wijk. Het is dus 

niet zo dat als het aandeel niet-westerse allochtonen in de wijk groter wordt, het 

aandeel lage opleiding ook ‘automatisch’ toeneemt. (Als dat wel zo was, dan 

zouden de punten in de figuur ongeveer op een schuine, stijgende lijn moeten lig-

gen).        
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Samenstelling wijken
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Figuur1: Wijksamenstelling naar aandeel niet-westerse allochtonen en naar aandeel laagop 

geleiden  

(25-55 jaar) (cijfers uit 2006)  
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2.3 De etnische samenstelling van de scholen in Almere 

 

Om de etnische segregatie nader te onderzoeken, geven we in deze paragraaf cij-

fers over de etnische samenstelling van de scholen. Eerst gaan we in op de 

‘absolute’ samenstelling in het meest recente schooljaar (2008/2009), daarna op 

het verschil met de wijksamenstelling in dat schooljaar (de ‘relatieve’ samenstel-

ling van de scholen). Tot slot kijken we nog naar ontwikkelingen in de tijd. 

 

2.3.1 Etnische samenstelling in 2008: absoluut 

In de volgende tabel worden gegevens gepresenteerd over alle basisscholen, ge-

ordend naar de wijk waarin de school ligt. Verder vermelden we het bestuur van 

de school: 

ASG Almeerse Scholengroep (ASG) 

SKOFV Stichting Katholiek Onderwijs Almere (SKOFV) 

PRISMA Stichting PRISMA 

SIS Stichting Islamitische School (SIS) 

VGPO Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Haal 

EVB Vereniging Evangelische Broedergemeente in Flevoland 

EOA Stichting Evangelisch Onderwijs 

SVSA Stichting Vrije School 

SLMP Stichting Leren met Plezier 

In de kolom ‘profiel’ staat eventueel een aanduiding van een bijzonder onder-

wijskundig concept van de school. 

MON Montessori 

JEN Jenaplan 

DAL Dalton 

VRIJ Vrije School 

LMP Leren met plezier 

INT Internationale school 

(NB deze gegevens volgens opgave van O&S Almere). 
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Om het lezen van de tabel te vereenvoudigen zijn alle percentages die 20% of 

meer boven of onder het gemiddelde op alle Almeerse scholen zitten gekleurd 

(donkergeel resp. lichtgroen; of: donker- resp. lichtgrijs op zwart-wit print). Het 

gemiddelde op alle Almeerse scholen in 2008 is 36.2% (zie tabel 1). 

 
Tabel 3: Aandeel niet-westerse allochtonen op de scholen in 2008 (met vermelding van           

bestuur, profiel en aantal leerlingen) 

  wijknaam naam van de school bestuur profiel 

% NW 

alloch-

toon 

aantal 

leer-

lingen 

103 De Hoven Ark PRISMA  31.4 230 

103 De Hoven 

Polderhof 

(+Mont.Hvn) ASG MON 45.5 388 

104 De Meenten Klaverweide ASG  26.5 318 

105 De Grienden Regenboog PRISMA  14.8 237 

106 De Marken 
Dubbeldekker 

(+Grienden) ASG 
 

42.9 150 

106 De Marken Loofhut SKOFV JEN 16.6 158 

107 De Gouwen Flierefluiter ASG  21.9 374 

108 De Wierden Wierwinde ASG  70.6 174 

202 Filmwijk Caleidoscoop ASG  43.4 500 

202 Filmwijk Polygoon ASG  36.7 337 

203 Danswijk Zevensprong ASG  57.2 397 

204 Parkwijk Hasselbraam ASG  50.6 252 

204 Parkwijk Kraanvogel PRISMA  18.6 600 

204 Parkwijk Olijfboom PRISMA  26.7 308 

204 Parkwijk Pirouette SKOFV  20.4 438 

204 Parkwijk Waterspiegel VGPO  9.5 188 

204 Parkwijk Zonnewiel SKOFV  20.9 583 

206 Waterwijk Ichthus PRISMA  20.5 193 

206 Waterwijk Kameleon ASG  68.4 118 

206 

206 

Waterwijk 

Waterwijk 

Kofschip 

Montessorischool Stad 

ASG 

ASG MON 

32.9 

15.6 

143 

530 

206 Waterwijk Panta Rhei SKOFV  25.1 265 
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  wijknaam naam van de school bestuur profiel 

% NW 

alloch-

toon 

aantal 

leer-

lingen 

206 Waterwijk Waterhoek ASG  42.7 168 

207 TdVaarten Noord Oase EOA  46.0 166 

207 TdVaarten Noord Palet ASG  54.2 451 

208 TdVaarten Zuid Compositie ASG JEN 38.9 353 

208 TdVaarten Zuid Meesterwerk ASG  48.4 326 

208 TdVaarten Zuid Optimist PRISMA DAL 38.2 585 

209 Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  96.6 241 

210 Kruidenwijk Kaardebol ASG  42.3 200 

210 Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  77.4 122 

210 Kruidenwijk Marionet ASG JEN 36.9 176 

210 Kruidenwijk Peperbus ASG  28.0 186 

211 Stedenwijk Achtbaan ASG  57.6 161 

211 Stedenwijk Delta SKOFV  72.0 124 

211 Stedenwijk Driemaster PRISMA  49.6 119 

211 Stedenwijk Flevoschool ASG  85.2 156 

211 Stedenwijk Waterlandschool ASG  60.8 191 

212 Muziekwijk Noord Crescendo SKOFV  34.3 370 

212 Muziekwijk Noord Lichtboei PRISMA  23.9 345 

212 Muziekwijk Noord Rafaelschool SVSA VRY 9.3 260 

212 Muziekwijk Noord Syncope ASG  21.2 376 

212 Muziekwijk Noord Troubadour ASG JEN 33.3 86 

212 Muziekwijk Noord Vedelaar ASG  34.4 175 

213 Muziekwijk Zuid Boventoon ASG  39.5 151 

213 Muziekwijk Zuid Duizendpoot ASG  35.3 190 

213 Muziekwijk Zuid Zeetuin ASG  30.0 277 

214 Literatuurwijk Letterland ASG INT 59.0 470 

214 Literatuurwijk Limerick ASG  58.3 170 

214 Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL 24.5 959 

216 Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL 22.5 258 

216 Noorderplassen Ontdekking ASG DAL 27.9 204 

302 Oostvaardersbuurt Egelantier ASG  48.0 576 
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  wijknaam naam van de school bestuur profiel 

% NW 

alloch-

toon 

aantal 

leer-

lingen 

303 Seizoenenbuurt Aurora ASG  33.0 450 

304 Molenbuurt Goede Herder SKOFV  28.1 317 

304 Molenbuurt Kompas PRISMA  43.3 170 

304 Molenbuurt Kring ASG JEN 32.8 310 

304 Molenbuurt Tjasker ASG  49.5 105 

305 Bouwmeesterbuurt Leren met Plezier SLMP LMP 26.8 43 

305 Bouwmeesterbuurt Manse ASG  36.2 146 

305 Bouwmeesterbuurt Piramide ASG  62.7 123 

305 Bouwmeesterbuurt Trinoom ASG MON 26.2 202 

306 Landgoederenbuurt Bommelstein ASG DAL 24.7 235 

307 Faunabuurt Albatros ASG  36.0 309 

308 Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  19.7 483 

308 Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  25.5 276 

308 Bloemenbuurt Torteltuin ASG  44.2 214 

309 Regenboogbuurt Spectrum ASG  48.2 397 

310 Indischebuurt Dukdalf PRISMA  32.4 502 

310 Indischebuurt Kristal SKOFV  28.3 278 

311 Eilandenbuurt Archipel ASG  44.0 644 

311 Eilandenbuurt Hernhutter, De EVB  97.0 72 

312 Stripheldenbuurt Avontuur, Het ASG  42.5 360 

312 Stripheldenbuurt Drieluik PRISMA  26.5 328 

402 Columbuskwartier Droomspiegel SKOFV DAL 16.7 60 

 

 

 

 

 

 

 



Segregatie in het basisonderwijs in Almere 

 

 

 

 
22 

 

Bij een aantal scholen die duidelijk ‘zwarter’ zijn dan het gemiddelde van Almere 

gaat het om scholen met een bijzondere signatuur: bijvoorbeeld de Islamitische 

Al-Iman (met 96.6% niet-westers allochtone leerlingen) en De Hernhutter van de 

Evangelische Broedergemeenschap (97.0% leerlingen van vooral Surinaamse af-

komst). Maar er zijn ook een flink aantal openbare scholen (ASG) waarop het 

aandeel niet-westers allochtone leerlingen duidelijk boven het gemiddelde ligt. 

In totaal zijn er 13 scholen waarop het aandeel leerlingen van niet-westers alloch-

tone herkomst 20% of meer boven het gemiddelde ligt. 

 

Ook bij de scholen die duidelijk ‘witter’ zijn dan gemiddeld zitten scholen van 

bijzondere signatuur of met een speciaal onderwijsconcept. Bijvoorbeeld de gere-

formeerde Waterspiegel (met 9.5% niet-westers allochtone leerlingen) of de Vrije 

school Rafaelschool (9.3%). 

Er zijn 4 scholen waarop het aandeel leerlingen van niet-westers allochtone her-

komst 20% of meer onder het gemiddelde ligt. 

 

2.3.2 Etnische samenstelling in 2008: relatief ten opzichte van de wijk 

In deze paragraaf zetten we het aandeel niet-westers allochtone leerlingen op de 

school af tegen dat aandeel onder de 4-12 jarigen in de wijk. Daaruit verkrijgen 

we een relatief beeld van de samenstelling van de school: is de school duidelijk 

‘zwarter’ dan de omringende wijk of juist duidelijk ‘witter’? En zijn er wijken 

waarin de ene school veel ‘zwarter’ is dan de wijk en de andere school veel ‘wit-

ter’? 

In de volgende tabel presenteren we de gegevens, met in de laatste kolom het ver-

schil tussen het school- en het wijkpercentage. Als zo’n verschil 20% of meer 

bedraagt is dit met een donkergele kleur (donkergrijs op een zwart-wit print) aan-

gegeven. (N.B. We geven deze vergelijking met de wijk alleen als de school 

tenminste 50 leerlingen telt.) In de kolom ‘% school’ zijn alle percentages die 

20% of meer boven of onder het gemiddelde op alle Almeerse scholen zitten don-

kergeel resp. lichtgroen gekleurd (of: donker- resp. lichtgrijs op zwart-wit print). 

In figuur 2 zijn de gegevens uit tabel 4 op een kaartje te zien. 
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Tabel 4: Aandeel niet-westerse allochtonen op school (kinderen) en in de wijk en verschil tus-

sen percentage op school en in wijk; in 2008 (met vermelding van bestuur en profiel 

van de scholen) 

       aandeel NW-allochtonen 

 wijknaam naam van de 

school 

bestuur pro-

fiel 

%school %wijk ver-

schil 

103 De Hoven Ark PRISMA  31.4 45.1 -13.7 

103 De Hoven 

Polderhof 

(+Mont.Hvn) ASG MON 45.5 45.1 0.4 

104 De Meenten Klaverweide ASG  26.5 21.9 4.6 

105 De Grienden Regenboog PRISMA  14.8 19.2 -4.4 

106 De Marken 
Dubbeldekker 

(+Grienden) ASG 
 

42.9 28.2 14.7 

106 De Marken Loofhut SKOFV JEN 16.6 28.2 -11.6 

107 De Gouwen Flierefluiter ASG  21.9 14.7 7.1 

108 De Wierden Wierwinde ASG  70.6 48.9 21.7 

202 Filmwijk Caleidoscoop ASG  43.4 31.1 12.3 

202 Filmwijk Polygoon ASG  36.7 31.1 5.6 

203 Danswijk Zevensprong ASG  57.2 37.1 20.1 

204 Parkwijk Hasselbraam ASG  50.6 25.5 25.2 

204 Parkwijk Kraanvogel PRISMA  18.6 25.5 -6.9 

204 Parkwijk Olijfboom PRISMA  26.7 25.5 1.3 

204 Parkwijk Pirouette SKOFV  20.4 25.5 -5.1 

204 Parkwijk Waterspiegel VGPO  9.5 25.5 -16.0 

204 Parkwijk Zonnewiel SKOFV  20.9 25.5 -4.6 

206 Waterwijk Ichthus PRISMA  20.5 28.1 -7.6 

206 Waterwijk Kameleon ASG  68.4 28.1 40.3 

206 Waterwijk Kofschip ASG  32.9 28.1 4.7 

206 Waterwijk Montessori Stad ASG MON 15.6 28.1 -12.6 

206 Waterwijk Panta Rhei SKOFV  25.1 28.1 -3.1 

206 Waterwijk Waterhoek ASG  42.7 28.1 14.5 

207 TdVaarten Nrd  Oase EOA  46.0 44.4 1.7 

207 TdVaarten Nrd Palet ASG  54.2 44.4 9.9 

208 TdVaarten Zuid Compositie ASG JEN 38.9 42.0 -3.1 
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       aandeel NW-allochtonen 

 wijknaam naam van de 

school 

bestuur pro-

fiel 

%school %wijk ver-

schil 

208 TdVaarten Zuid Meesterwerk ASG  48.4 42.0 6.4 

208 TdVaarten Zuid Optimist PRISMA DAL 38.2 42.0 -3.8 

209 Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  96.6 69.1 27.5 

210 Kruidenwijk Kaardebol ASG  42.3 39.9 2.4 

210 Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  77.4 39.9 37.5 

210 Kruidenwijk Marionet ASG JEN 36.9 39.9 -3.0 

210 Kruidenwijk Peperbus ASG  28.0 39.9 -11.9 

211 Stedenwijk Achtbaan ASG  57.6 59.8 -2.2 

211 Stedenwijk Delta SKOFV  72.0 59.8 12.3 

211 Stedenwijk Driemaster PRISMA  49.6 59.8 -10.2 

211 Stedenwijk Flevoschool ASG  85.2 59.8 25.5 

211 Stedenwijk Waterlandschool ASG  60.8 59.8 1.0 

212 Muziekwijk Nrd Crescendo SKOFV  34.3 25.1 9.2 

212 Muziekwijk Nrd Lichtboei PRISMA  23.9 25.1 -1.2 

212 Muziekwijk Nrd Rafaelschool SVSA VRY 9.3 25.1 -15.8 

212 Muziekwijk Nrd Syncope ASG  21.2 25.1 -3.9 

212 Muziekwijk Nrd Troubadour ASG JEN 33.3 25.1 8.3 

212 Muziekwijk Nrd Vedelaar ASG  34.4 25.1 9.4 

213 Muziekwijk Zuid Boventoon ASG  39.5 30.4 9.0 

213 Muziekwijk Zuid Duizendpoot ASG  35.3 30.4 4.9 

213 Muziekwijk Zuid Zeetuin ASG  30.0 30.4 -0.4 

214 Literatuurwijk Letterland ASG INT 59.0 37.7 21.3 

214 Literatuurwijk Limerick ASG  58.3 37.7 20.7 

214 Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL 24.5 37.7 -13.2 

216 Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL 22.5 25.9 -3.4 

216 Noorderplassen Ontdekking ASG DAL 27.9 25.9 2.0 

302 Oostvaardersbuurt Egelantier ASG  48.0 41.9 6.1 

303 Seizoenenbuurt Aurora ASG  33.0 29.2 3.8 

304 Molenbuurt Goede Herder SKOFV  28.1 46.2 -18.0 

304 Molenbuurt Kompas PRISMA  43.3 46.2 -2.9 

304 Molenbuurt Kring ASG JEN 32.8 46.2 -13.4 
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       aandeel NW-allochtonen 

 wijknaam naam van de 

school 

bestuur pro-

fiel 

%school %wijk ver-

schil 

304 Molenbuurt Tjasker ASG  49.5 46.2 3.3 

305 Bouwmeesterbrt Leren met Plezier SLMP LMP 26.8 38.3  

305 Bouwmeesterbrt Manse ASG  36.2 38.3 -2.1 

305 Bouwmeesterbrt Piramide ASG  62.7 38.3 24.4 

305 Bouwmeesterbrt Trinoom ASG MON 26.2 38.3 -12.1 

306 Landgoederenbrt Bommelstein ASG DAL 24.7 23.7 1.0 

307 Faunabuurt Albatros ASG  36.0 24.6 11.5 

308 Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  19.7 31.9 -12.2 

308 Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  25.5 31.9 -6.4 

308 Bloemenbuurt Torteltuin ASG  44.2 31.9 12.4 

309 Regenboogbuurt Spectrum ASG  48.2 36.0 12.2 

310 Indischebuurt Dukdalf PRISMA  32.4 33.3 -0.9 

310 Indischebuurt Kristal SKOFV  28.3 33.3 -5.1 

311 Eilandenbuurt Archipel ASG  44.0 42.9 1.1 

311 Eilandenbuurt Hernhutter, De EVB  97.0 42.9 54.1 

312 Stripheldenbuurt Avontuur, Het ASG  42.5 36.4 6.1 

312 Stripheldenbuurt Drieluik PRISMA  26.5 36.4 -10.0 

402 Columbuskwartier Droomspiegel SKOFV DAL 16.7   
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In totaal 11 scholen hebben duidelijk meer allochtone leerlingen (20% of meer) 

dan de wijk waarin zij liggen (ze zijn ‘zwarter’ dan de buurt). Bij 2 daarvan is dat 

begrijpelijk: in wijk 209 de islamitische Al-Iman en in wijk 311 de Hernhutter 

van de Evangelische Broedergemeente, waar veel Surinaamse leerlingen op zul-

len zitten. Maar er zijn ook openbare scholen die duidelijk ‘te zwart’ zijn, bijv. De 

Kameleon (wijk 206; 40% meer allochtone leerlingen) en de Kruidenwijzer (wijk 

210; 38% meer allochtone leerlingen dan in de wijk). Er zijn geen ‘te witte’ scho-

len, als we daar de grens van 20% verschil tussen school- en buurtsamenstelling 

voor gebruiken. Het grootste verschil vinden we bij de vrije school Rafaël (wijk 

212; 16% minder allochtone leerlingen dan in de wijk) en bij de Goede Herder  

(wijk 304; 18% minder).        

 

Als we naar de wijken kijken dan zien we een aantal wijken met grote verschillen 

tussen de scholen. In de Waterwijk (206) is de Kameleon duidelijk ‘te zwart’, 

terwijl de Montessorischool Stad enigszins ‘te wit’ is. In de Kruidenwijk is de 

Kruidenwijzer ‘te zwart’ en de Peperbus enigszins ‘te wit’. En in de Parkwijk 

(204) is de Hasselbraam ‘te zwart’ en de Waterspiegel enigszins ‘te wit’. 
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Het beeld van de scholen uit de voorgaande tabel wordt mogelijk overzichtelijker 

in grafische vorm. In de volgende figuur wordt het percentage niet-westerse al-

lochtonen in de wijk (op de Y-as) afgezet tegen het percentage op de school (op 

de X-as). 

 

Figuur 3:  Percentage niet-westerse allochtonen in de wijk en op de school; 2008 
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Als de schoolsamenstelling volledig overeenkomt met de wijksamenstelling ligt 

de school precies op de diagonale lijn. Bij scholen die tussen de twee stippellijnen 

liggen wijkt de schoolsamenstelling minder dan 20% af van de samenstelling van 

de omringende wijk. 

Te zien valt dat er, als gezegd, geen echt ‘te witte’ scholen zijn (als we 20% ver-

schil daar als grens voor nemen), maar dat er wel een aantal duidelijk ‘te zwarte’ 

scholen zijn. Zo zien we helemaal aan de rechterkant de eerder genoemde islami-

tische Al-Iman en de Hernhutter van de Evangelische Broedergemeente, twee 

scholen die bijna 100% leerlingen van niet-westers allochtone herkomst tellen, 

terwijl in de omringende wijk dat percentage 69%, resp. 43% is. De andere ‘te 

zwarte’ scholen zitten allemaal veel dichter bij de 20% lijn aan. 

 

2.3.3 Ontwikkeling over de jaren 

Doordat we gegevens over de afgelopen vijf jaar hebben kunnen we ook nagaan 

of het verschil tussen de schoolsamenstelling en die van de buurt in die vijf jaar 

groter of kleiner is geworden. In de volgende tabel geven we het verschil tussen 

school en wijk in het aandeel niet-westerse allochtonen over de jaren 2004-2008. 

Als het cijfer van een school 20% of meer afwijkt van het gemiddelde over heel 

Almere (naar boven, aangegeven door geel of naar beneden, aangegeven door 

blauw) wordt het betreffende cijfer weer in kleur weergegeven. Waar cijfers ont-

breken, waren de gegevens niet bekend bij O&S Almere (school bestond 

mogelijk nog niet of te kort).  
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Tabel 5: Verschil tussen aandeel niet-westerse allochtonen op school en in de wijk over 5 jaren 

    % NW-allochtonen: verschil school - wijk 

wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel 2004 2005 2006 2007 2008 

De Hoven Ark PRISMA  -15.3 -21.4 -17.5 -15.7 -13.7 

De Hoven 
Polderhof 

(+Mont.Hvn) ASG MON -9.2 -8.3 -6.8 -2.6 0.4 

De Meenten Klaverweide ASG  7.7 6.4 7.4 3.4 4.6 

De Grienden Regenboog PRISMA  -4.2 -4.0 -3.9 -0.9 -4.4 

De Marken 
Dubbeldekker 

(+Grienden) 
ASG  8.4 5.6 7.5 12.0 14.7 

De Marken Loofhut SKOFV JEN -2.6 -5.3 -5.7 -8.0 -11.6 

De Gouwen Flierefluiter ASG  4.9 1.5 3.1 5.8 7.1 

De Wierden Wierwinde ASG  25.8 17.9 19.7 22.9 21.7 

Filmwijk Caleidoscoop ASG  14.2 17.1 14.1 14.7 12.3 

Filmwijk Polygoon ASG  7.3 8.7 10.4 7.9 5.6 

Danswijk Zevensprong ASG  11.3 12.3 14.5 16.6 20.1 

Parkwijk Hasselbraam ASG  21.1 21.4 22.9 25.9 25.2 

Parkwijk Kraanvogel PRISMA  -3.0 -2.8 -5.7 -5.8 -6.9 

Parkwijk Olijfboom PRISMA  2.7 1.4 2.2 -1.4 1.3 

Parkwijk Pirouette SKOFV  0.4 -1.2 -1.5 -2.1 -5.1 

Parkwijk Waterspiegel VGPO  -13.4 -12.6 -15.8 -15.4 -16.0 

Parkwijk Zonnewiel SKOFV  -3.4 -3.9 -3.2 -4.6 -4.6 

Waterwijk Ichthus PRISMA  -10.6 -10.6 -7.0 -6.0 -7.6 

Waterwijk Kameleon ASG  40.8 40.0 40.7 40.0 40.3 

Waterwijk Kofschip ASG  -5.0 -5.2 -4.7 -1.6 4.7 

Waterwijk Montessori Stad ASG MON -14.4 -17.3 -18.0 -16.0 -12.6 

Waterwijk Panta Rhei SKOFV  -2.8 -4.8 -8.2 -5.9 -3.1 

Waterwijk Waterhoek ASG  13.8 11.7 10.9 13.3 14.5 

TdVaarten Nrd Oase EOA    0.8 6.8 1.7 

TdVaarten Nrd Palet ASG  6.3 8.1 9.2 12.3 9.9 

TdVaarten Zd Compositie ASG JEN 4.3 2.0 -0.9 -6.5 -3.1 

TdVaarten Zd Meesterwerk ASG  16.3 8.0 9.5 7.5 6.4 

TdVaarten Zd Optimist PRISMA DAL -0.8 -1.7 -2.5 -5.2 -3.8 
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    % NW-allochtonen: verschil school - wijk 

wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel 2004 2005 2006 2007 2008 

Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  30.2 23.1 19.5 24.4 27.5 

Kruidenwijk Kaardebol ASG  -3.0 -3.3 1.1 1.1 2.4 

Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  36.9 33.4 39.0 41.5 37.5 

Kruidenwijk Marionet ASG JEN -1.1 -1.6 -1.4 -3.6 -3.0 

Kruidenwijk Peperbus ASG  -4.9 -4.6 -5.1 -8.7 -11.9 

Stedenwijk Achtbaan ASG  0.4 -0.4 2.2 0.9 -2.2 

Stedenwijk Delta SKOFV  20.7 19.0 17.4 18.2 12.3 

Stedenwijk Driemaster PRISMA  -11.0 -11.8 -6.9 -9.9 -10.2 

Stedenwijk Flevoschool ASG  30.9 25.1 26.4 23.8 25.5 

Stedenwijk Waterlandschool ASG  14.5 8.7 4.6 3.8 1.0 

Muziekwijk Nrd Crescendo SKOFV  8.7 11.5 10.2 9.4 9.2 

Muziekwijk Nrd Lichtboei PRISMA  -4.0 -3.4 -0.9 0.7 -1.2 

Muziekwijk Nrd Rafaelschool SVSA VRY -11.6 -12.4 -13.6 -14.5 -15.8 

Muziekwijk Nrd Syncope ASG  -3.5 -2.9 -3.5 -1.4 -3.9 

Muziekwijk Nrd Troubadour ASG JEN 13.2 12.5 0.9 6.1 8.3 

Muziekwijk Nrd Vedelaar ASG  3.9 7.4 7.4 7.2 9.4 

Muziekwijk Zd Boventoon ASG  10.6 13.2 5.9 10.2 9.0 

Muziekwijk Zd Duizendpoot ASG  0.8 5.9 7.0 7.4 4.9 

Muziekwijk Zd Zeetuin ASG  -2.8 -3.5 -0.6 -3.7 -0.4 

Literatuurwijk Letterland ASG INT 18.1 22.6 23.3 20.8 21.3 

Literatuurwijk Limerick ASG  15.9 12.6 16.2 16.8 20.7 

Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL -17.2 -16.7 -16.9 -14.9 -13.2 

Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL  0.5 -4.2 -1.0 -3.4 

Noorderplassen Ontdekking ASG DAL  23.3 12.3 10.9 2.0 

Oostvaardersbrt Egelantier ASG  7.2 7.9 4.5 7.0 6.1 

Seizoenenbuurt Aurora ASG  5.3 7.2 7.7 4.9 3.8 

Molenbuurt Goede Herder SKOFV  -11.1 -12.6 -17.6 -18.5 -18.0 

Molenbuurt Kompas PRISMA  10.2 4.6 1.4 -0.8 -2.9 

Molenbuurt Kring ASG JEN -4.9 -7.6 -10.0 -14.0 -13.4 
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    % NW-allochtonen: verschil school - wijk 

wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel 2004 2005 2006 2007 2008 

Molenbuurt Tjasker ASG  12.6 14.2 11.1 10.3 3.3 

Bouwmeesterbrt Leren met Plezier SLMP LMP      

Bouwmeesterbrt Manse ASG  -1.6 3.5 -5.2 0.2 -2.1 

Bouwmeesterbrt Piramide ASG  29.8 22.9 25.6 25.6 24.4 

Bouwmeesterbrt Trinoom ASG MON -14.5 -16.2 -16.8 -13.8 -12.1 

Landgoederen-

buurt Bommelstein ASG DAL -0.3 2.9 4.7 5.0 1.0 

Faunabuurt Albatros ASG  4.7 5.4 8.7 8.3 11.5 

Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  -9.2 -10.3 -13.6 -13.4 -12.2 

Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  -11.7 -11.9 -10.7 -9.4 -6.4 

Bloemenbuurt Torteltuin ASG  2.6 6.9 7.6 10.3 12.4 

Regenboogbrt Spectrum ASG  8.5 9.8 9.0 9.5 12.2 

Indischebrt Dukdalf PRISMA    -4.7 -2.0 -0.9 

Indischebrt Kristal SKOFV    -6.0 -7.2 -5.1 

Eilandenbrt Archipel ASG  -6.6 -2.9 -0.1 0.7 1.1 

Eilandenbrt Hernhutter, De EVB    57.1 57.1 54.1 

Stripheldenbrt Avontuur, Het ASG    1.2 1.4 6.1 

Stripheldenbrt Drieluik PRISMA   -17.2 -11.2 -10.7 -10.0 

Columbuskwar-

tier Droomspiegel SKOFV DAL      

 

 

Het eerste beeld uit deze tabel is dat er geen sprake is van duidelijk ontwikkelin-

gen. Er zijn geen scholen die opvallend aan het ‘verzwarten’ of ‘verwitten’ zijn 

ten opzichte van de wijk. Slechts bij twee scholen zien we dat de cijfers 10 pro-

centpunten of meer veranderen. Bij de Ontdekking (Noorderplassen) neemt het 

‘teveel’ aan allochtone leerlingen op de school t.o.v. de wijk af van 23% naar 2%. 

En ook bij de het Kompas (Molenbuurt) zien we een afname van 10% ‘teveel’ 

naar 3% ‘te weinig’ allochtone leerlingen. Verder zien we dat de Zevensprong 

van ‘niet te zwart’ naar ‘te zwart’ ontwikkeld is en De Delta en de Ontdekking 
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van ‘te zwart’ naar ‘niet te zwart’. Maar het overheersende beeld is dat er weinig 

verandert: scholen die ‘te zwart’ zijn blijven dat ook over de jaren. 

 

 

2.4 De samenstelling van de scholen in Almere naar  

leerlinggewichten 

 

In deze paragraaf komt de sociaal-economische segregatie aan de orde. We doen 

dat door te kijken naar het aandeel leerlingen op de school met een leerlingge-

wicht, als indicatie voor laag-opgeleide ouders (kortweg ‘kansarme’ kinderen). 

En we vergelijken natuurlijk weer de schoolsamenstelling met die van de wijk, 

waarin de school ligt. De wijksamenstelling kennen we alleen voor het jaar 2006. 

Omdat het er op lijkt dat het aandeel gewichtenleerlingen op de Almeerse scholen 

duidelijk aan het dalen is (zie tabel 1) zullen we voor de zuiverheid de vergelij-

king tussen school en wijk uitvoeren voor gegevens uit het jaar 2006. 

 

2.4.1 Aandeel ‘kansarme’ kinderen in 2008: absoluut 

In de volgende tabel geven we het aandeel ‘kansarme’ kinderen per school in 

2008. Wanneer dat percentage meer dan 20% boven het gemiddelde van Almere 

(16%; zie tabel 1) ligt is dat percentage gekleurd. 
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Tabel 6: Aandeel gewichtenleerlingen op de scholen in 2008 (met vermelding van bestuur en 

profiel van de scholen)  

  wijknaam naam van de school bestuur profiel %gewicht 

103 De Hoven Ark PRISMA  12.6 

103 De Hoven Polderhof (+Mont.Hvn) ASG MON 29.4 

104 De Meenten Klaverweide ASG  22.0 

105 De Grienden Regenboog PRISMA  19.4 

106 De Marken Dubbeldekker (+Grienden) ASG  32.0 

106 De Marken Loofhut SKOFV JEN 10.8 

107 De Gouwen Flierefluiter ASG  16.3 

108 De Wierden Wierwinde ASG  54.0 

202 Filmwijk Caleidoscoop ASG  35.2 

202 Filmwijk Polygoon ASG  19.6 

203 Danswijk Zevensprong ASG  30.0 

204 Parkwijk Hasselbraam ASG  32.5 

204 Parkwijk Kraanvogel PRISMA  2.0 

204 Parkwijk Olijfboom PRISMA  7.8 

204 Parkwijk Pirouette SKOFV  10.5 

204 Parkwijk Waterspiegel VGPO  0.5 

204 Parkwijk Zonnewiel SKOFV  5.0 

206 Waterwijk Ichthus PRISMA  11.9 

206 Waterwijk Kameleon ASG  44.9 

206 Waterwijk Kofschip ASG  5.6 

206 Waterwijk Montessorischool Stad ASG MON 2.3 

206 Waterwijk Panta Rhei SKOFV  37.7 

206 Waterwijk Waterhoek ASG  31.0 

207 TdVaarten Noord Oase EOA  10.8 

207 TdVaarten Noord Palet ASG  25.9 

208 TdVaarten Zuid Compositie ASG JEN 9.6 

208 TdVaarten Zuid Meesterwerk ASG  13.8 

208 TdVaarten Zuid Optimist PRISMA DAL 13.0 

209 Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  46.9 

210 Kruidenwijk Kaardebol ASG  19.5 

210 Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  59.0 
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  wijknaam naam van de school bestuur profiel %gewicht 

210 Kruidenwijk Marionet ASG JEN 26.1 

210 Kruidenwijk Peperbus ASG  19.4 

211 Stedenwijk Achtbaan ASG  41.6 

211 Stedenwijk Delta SKOFV  51.6 

211 Stedenwijk Driemaster PRISMA  25.2 

211 Stedenwijk Flevoschool ASG  51.9 

211 Stedenwijk Waterlandschool ASG  37.2 

212 Muziekwijk Noord Crescendo SKOFV  6.5 

212 Muziekwijk Noord Lichtboei PRISMA  5.2 

212 Muziekwijk Noord Rafaelschool SVSA VRY 0.0 

212 Muziekwijk Noord Syncope ASG  0.5 

212 Muziekwijk Noord Troubadour ASG JEN 16.3 

212 Muziekwijk Noord Vedelaar ASG  18.3 

213 Muziekwijk Zuid Boventoon ASG  23.2 

213 Muziekwijk Zuid Duizendpoot ASG  20.0 

213 Muziekwijk Zuid Zeetuin ASG  15.5 

214 Literatuurwijk Letterland ASG INT 15.5 

214 Literatuurwijk Limerick ASG  25.3 

214 Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL 3.8 

216 Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL 1.9 

216 Noorderplassen Ontdekking ASG DAL 6.4 

302 Oostvaardersbuurt Egelantier ASG  13.2 

303 Seizoenenbuurt Aurora ASG  17.3 

304 Molenbuurt Goede Herder SKOFV  9.5 

304 Molenbuurt Kompas PRISMA  11.8 

304 Molenbuurt Kring ASG JEN 11.3 

304 Molenbuurt Tjasker ASG  34.3 

305 Bouwmeesterbuurt Leren met Plezier SLMP LMP 2.3 

305 Bouwmeesterbuurt Manse ASG  13.7 

305 Bouwmeesterbuurt Piramide ASG  39.0 

305 Bouwmeesterbuurt Trinoom ASG MON 14.4 
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  wijknaam naam van de school bestuur profiel %gewicht 

306 Landgoederenbuurt Bommelstein ASG DAL 14.5 

307 Faunabuurt Albatros ASG  15.2 

308 Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  5.2 

308 Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  5.4 

308 Bloemenbuurt Torteltuin ASG  22.9 

309 Regenboogbuurt Spectrum ASG  17.1 

310 Indischebuurt Dukdalf PRISMA  7.4 

310 Indischebuurt Kristal SKOFV  6.5 

311 Eilandenbuurt Archipel ASG  13.7 

311 Eilandenbuurt Hernhutter, De EVB  31.9 

312 Stripheldenbuurt Avontuur, Het ASG  18.3 

312 Stripheldenbuurt Drieluik PRISMA  4.9 

402 Columbuskwartier Droomspiegel SKOFV DAL 0.0 

 

We zien verschillende scholen met een hoog aandeel leerlingen met laag opgelei-

de ouders. De hoogste percentages zien we bij de Kruidenwijzer (wijk 210; 59%), 

en de Wierwinde (wijk 108; 54%). In de Stedenwijk (211) hebben maar liefst 4 

van de 5 scholen een aandeel ‘kansarme’ leerlingen dat beduidend boven het ge-

middelde van Almere ligt. In de Waterwijk (206) zien we zowel scholen met 

relatief veel ‘kansarme leerlingen, als scholen met juist een laag percentage. Iets 

dergelijks geldt ook voor de Bouwmeesterbuurt (305) en de Parkwijk (204). 

 

2.4.2 Aandeel ‘kansarme’ kinderen in 2006: relatief ten opzichte van de wijk 

In deze paragraaf vergelijken we de samenstelling van de school met die van de 

wijk. Voor de wijken beschikken we alleen over cijfers van 2006. We vergelijken 

daarom de samenstelling van school en wijk in het jaar 2006. Voor beide presen-

teren we het aandeel laagopgeleiden en we geven het verschil. Wanneer dit 

verschil 20% of meer bedraagt wordt het betreffende cijfer weer gekleurd (geel, 

wanneer het percentage op school hoger is dan in de wijk; blauw wanneer het 

percentage op school lager is dan in de wijk). Voor het aandeel laagopgeleiden in 

de wijk gebruiken we de gegevens van 25-55 jarigen. In figuur 4 zijn de gegevens 

uit tabel 7 op een kaartje te zien. 
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Tabel 7:  Aandeel (kinderen van) laagopgeleiden op school en in de wijk en verschil in 2006            

(met vermelding van bestuur en profiel van de scholen) 

     aandeel laag opgeleiden 

  wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel %school %wijk 

ver-

schil 

103 De Hoven Ark PRISMA  19.4 20.4 -1.0 

103 De Hoven 
Polderhof 

(+Mont.Hvn) ASG MON 39.4 20.4 19.0 

104 De Meenten Klaverweide ASG  32.3 23.8 8.5 

105 De Grienden Regenboog PRISMA  22.1 22.4 -0.3 

106 De Marken 
Dubbeldekker 

(+Grienden) ASG  42.3 19.2 23.1 

106 De Marken Loofhut SKOFV JEN 15.9 19.2 -3.3 

107 De Gouwen Flierefluiter ASG  17.4 16.1 1.3 

108 De Wierden Wierwinde ASG  58.1 26.1 32.0 

202 Filmwijk Caleidoscoop ASG  39.9 17.8 22.1 

202 Filmwijk Polygoon ASG  29.0 17.8 11.2 

203 Danswijk Zevensprong ASG  38.1 21.7 16.4 

204 Parkwijk Hasselbraam ASG  34.2 20.9 13.3 

204 Parkwijk Kraanvogel PRISMA  3.4 20.9 -17.5 

204 Parkwijk Olijfboom PRISMA  14.1 20.9 -6.8 

204 Parkwijk Pirouette SKOFV  14.1 20.9 -6.8 

204 Parkwijk Waterspiegel VGPO  0.0 20.9 -20.9 

204 Parkwijk Zonnewiel SKOF  6.7 20.9 -14.2 

206 Waterwijk Ichthus PRISMA  10.0 24.5 -14.5 

206 Waterwijk Kameleon ASG  52.4 24.5 27.9 

206 Waterwijk Kofschip ASG  21.7 24.5 -2.8 

206 Waterwijk 
Montessorischool 

Stad ASG MON 4.1 24.5 -20.4 

206 Waterwijk Panta Rhei SKOFV  33.6 24.5 9.1 

206 Waterwijk Waterhoek ASG  37.1 24.5 12.6 

207 TdVaarten Nrd Oase EOA  19.6 20.4 -0.8 
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     aandeel laag opgeleiden 

  wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel %school %wijk 

ver-

schil 

207 TdVaarten Nrd Palet ASG  33.6 20.4 13.2 

208 TdVaarten Zuid Compositie ASG JEN 23.5 20.5 3.0 

208 TdVaarten Zuid Meesterwerk ASG  20.5 20.5 0.0 

208 TdVaarten Zuid Optimist PRISMA DAL 36.4 20.5 15.9 

209 Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  77.5 36.4 41.1 

210 Kruidenwijk Kaardebol ASG  27.2 27.1 0.1 

210 Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  72.1 27.1 45.0 

210 Kruidenwijk Marionet ASG JEN 31.1 27.1 4.0 

210 Kruidenwijk Peperbus ASG  31.0 27.1 3.9 

211 Stedenwijk Achtbaan ASG  46.0 33.3 12.7 

211 Stedenwijk Delta SKOFV  44.4 33.3 11.1 

211 Stedenwijk Driemaster PRISMA  34.9 33.3 1.6 

211 Stedenwijk Flevoschool ASG  72.8 33.3 39.5 

211 Stedenwijk Waterlandschool ASG  49.7 33.3 16.4 

212 Muziekwijk Nrd Crescendo SKOFV  11.0 26.1 -15.1 

212 Muziekwijk Nrd Lichtboei PRISMA  10.0 26.1 -16.1 

212 Muziekwijk Nrd Rafaelschool SVSA VRY 0.0 26.1 -26.1 

212 Muziekwijk Nrd Syncope ASG  6.8 26.1 -19.3 

212 Muziekwijk Nrd Troubadour ASG JEN 20.0 26.1 -6.1 

212 Muziekwijk Nrd Vedelaar ASG  22.9 26.1 -3.2 

213 Muziekwijk Zd Boventoon ASG  26.2 15.4 10.8 

213 Muziekwijk Zd Duizendpoot ASG  27.6 15.4 12.2 

213 Muziekwijk Zd Zeetuin ASG  21.5 15.4 6.1 

214 Literatuurwijk Letterland ASG INT 28.7 12.7 16.0 

214 Literatuurwijk Limerick ASG  29.6 12.7 16.9 

214 Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL 11.5 12.7 -1.2 

216 Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL 3.9 13.2 -9.3 

216 Noorderplassen Ontdekking ASG DAL 15.1 13.2 1.9 

302 Oostvaardersbrt Egelantier ASG  26.7 13.6 13.1 

303 Seizoenenbuurt Aurora ASG  21.8 13.4 8.4 

304 Molenbuurt Goede Herder SKOFV  17.3 28.1 -10.8 
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     aandeel laag opgeleiden 

  wijknaam naam van de school bestuur 

pro-

fiel %school %wijk 

ver-

schil 

304 Molenbuurt Kompas PRISMA  20.9 28.1 -7.2 

304 Molenbuurt Kring ASG JEN 16.0 28.1 -12.1 

304 Molenbuurt Tjasker ASG  56.6 28.1 28.5 

305 Bouwmeesterbrt Leren met Plezier SLMP LMP  21.1  

305 Bouwmeesterbrt Manse ASG  19.6 21.1 -1.5 

305 Bouwmeesterbrt Piramide ASG  68.1 21.1 47.0 

305 Bouwmeesterbrt Trinoom ASG MON 11.8 21.1 -9.3 

306 

Landgoederen-

buurt Bommelstein ASG DAL 23.0 21.8 1.2 

307 Faunabuurt Albatros ASG  21.2 9.2 12.0 

308 Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  4.8 10.0 -5.2 

308 Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  5.9 10.0 -4.1 

308 Bloemenbuurt Torteltuin ASG  29.4 10.0 19.4 

309 Regenboogbuurt Spectrum ASG  27.2 13.1 14.1 

310 Indischebuurt Dukdalf PRISMA  14.6 21.4 -6.8 

310 Indischebuurt Kristal SKOFV  10.8 21.4 -10.6 

311 Eilandenbuurt Archipel ASG  18.1 11.2 6.9 

311 Eilandenbuurt Hernhutter, De EVB  45.9 11.2 34.7 

312 Stripheldenbuurt Avontuur, Het ASG  29.1 13.1 16.0 

312 Stripheldenbuurt Drieluik PRISMA  9.2 13.1 -3.9 

402 

Columbuskwar-

tier Droomspiegel SKOFV DAL    

 

 

We zien in deze tabel een aantal scholen waarop het aandeel ‘kansarme’ leerlin-

gen beduidend groter is dan in de wijk waarin de school ligt. Het grootste verschil 

zien we bij de Piramide (wijk 305; 47%), bij de Kruidenwijzer (wijk 210; 45%) 

en bij de islamitische Al-Iman (wijk 209; 41.1%). Maar ook bij de Flevoschool 

(wijk 211), de Hernhutter (wijk 311) de Wierwinde (wijk 108), de Tjasker (wijk 
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304), De Kameleon (wijk 206), de Dubbeldekker (wijk 106) en Caleidoscoop 

(wijk 202) is het aandeel ‘kansarme’ leerlingen op school meer dan 20% hoger 

dan in de wijk. 

Aan de andere kant zijn er ook scholen waarop het aandeel ‘kansarme’ leerlingen 

duidelijk lager ligt dan in de buurt, bijvoorbeeld bij de Rafaelschool in Muziek-

wijk Noord (212), de Waterspiegel in de Parkwijk (204) en Montessori Stad in de 

Waterwijk (206).  

 

Er zijn ook wijken waarin zowel scholen met ‘te veel’ als ‘te weinig’ kansarme 

leerlingen zitten. Het meest duidelijk doet dit zich voor in de Waterwijk (206): de 

Kameleon heeft teveel ‘kansarme’ leerlingen, terwijl de Montessorischool Stad er 

juist te weinig heeft. Ook andere wijken hebben scholen met ‘te weinig’ en ‘te 

veel’ kansarme leerlingen, maar daar zijn de verschillen minder groot: bijvoor-

beeld in de Muziekwijk Noord (212), in de Parkwijk (204) en in de Molenbuurt 

(304), zie ook tabel 7. 
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In figuur 5 wordt het percentage laag opgeleiden in de wijk (op de Y-as) afgezet tegen 

het percentage op de school (op de X-as). 

 
Figuur 5:    Percentage (kinderen van) laagopgeleiden in de wijk (25-55 jaar) en op                        

de  school; 2006 
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Ook hier geldt weer dat als het percentage lage opleidingen op school en in de wijk 

precies gelijk is, scholen op de diagonaal zullen liggen. Buiten de stippellijnen bevin-

den zich de scholen met meer dan 20% verschil tussen beide percentages. Aan de 

linkerkant zien we scholen waarop het aandeel leerlingen met laag opgeleide ouders 

meer dan 20% lager is dan het aandeel laagopgeleiden in de wijk (twee scholen liggen 

net naast de lijn met percentages van -20.4 en -20.9). Aan de rechterkant zien we de 

scholen waarop het aandeel leerlingen met laag-opgeleide ouders juist meer dan 20% 

hoger is dan in de wijk: de ‘te kansarme’ scholen. Dat zijn er beduidend meer. Uit de 

figuur wordt ook duidelijk dat de variatie tussen de wijken (tussen ca. 9 en 36 procent 

‘kansarme’ kinderen) veel geringer is dan die tussen de scholen (tussen 0 en bijna 80 

procent ‘kansarme’ leerlingen). 

 

2.4.3 Ontwikkeling over de jaren 

Op de basisscholen in Almere neemt het aandeel leerlingen met een leerlinggewicht 

de afgelopen jaren duidelijk af: van 26 procent in 2004 naar 16 procent in 2008 (zie 

tabel 1). Zoals eerder besproken in 2.2 kan de verandering in de gewichtenregeling, 

vanaf 2006 fasegewijs doorgevoerd, daar de nodige invloed op hebben gehad. Daar-

om moeten ontwikkelingen over de jaren met de nodige omzichtigheid worden 

beschouwd. Ook hebben we geen gegevens over dezelfde reeks van jaren voor de 

wijksamenstelling op dit punt. Daarom kunnen we in deze paragraaf niet laten zien of 

het verschil tussen school- en wijksamenstelling verandert over de jaren. Wel kunnen 

we proberen na te gaan of de algemene daling van het aandeel gewichtenleerlingen 

zich ook op de afzonderlijke scholen voordoet, zie tabel 8. Wanneer een verschil 20% 

of meer bedraagt (20% meer of minder gewichtenleerlingen op school dan laagopge-

leiden van 25-55 jaar in de wijk) wordt het betreffende cijfer weer gekleurd (geel, 

wanneer het percentage op school hoger is dan in de wijk; blauw wanneer het percen-

tage op school lager is dan in de wijk). 
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Tabel 8: Aandeel gewichtenleerlingen op school; over 5 jaren (met vermelding van bestuur en  

 profiel van de scholen) 

wijknaam naam van de school bestuur profiel 2004 2005 2006 2007 2008 

De Hoven Ark PRISMA  25.3 21.8 19.4 15.9 12.6 

De Hoven Polderhof (+Mont.Hvn) ASG MON 39.4 42.1 39.4 33.1 29.4 

De Meenten Klaverweide ASG  26.8 27.9 32.3 15.6 22.0 

De Grienden Regenboog PRISMA  13.9 17.5 22.1 21.3 19.4 

De Marken Dubbeldekker (+Grienden) ASG  43.2 40.4 42.3 36.1 32.0 

De Marken Loofhut SKOFV JEN 21.3 19.5 15.9 11.9 10.8 

De Gouwen Flierefluiter ASG  20.4 18.4 17.4 15.2 16.3 

De Wierden Wierwinde ASG  64.2 67.3 58.1 58.4 54.0 

Filmwijk Caleidoscoop ASG  40.7 42.1 39.9 36.3 35.2 

Filmwijk Polygoon ASG  35.2 34.6 29.0 18.2 19.6 

Danswijk Zevensprong ASG  40.0 40.8 38.1 33.6 30.0 

Parkwijk Hasselbraam ASG  30.7 32.0 34.2 35.3 32.5 

Parkwijk Kraanvogel PRISMA  5.5 4.3 3.4 2.8 2.0 

Parkwijk Olijfboom PRISMA  17.6 16.9 14.1 8.5 7.8 

Parkwijk Pirouette SKOFV  15.1 14.0 14.1 12.0 10.5 

Parkwijk Waterspiegel VGPO  0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Parkwijk Zonnewiel SKOFV  8.4 8.0 6.7 5.1 5.0 

Waterwijk Ichthus PRISMA  8.9 9.3 10.0 13.1 11.9 

Waterwijk Kameleon ASG  66.7 65.6 52.4 42.6 44.9 

Waterwijk Kofschip ASG  24.0 22.7 21.7 16.7 5.6 

Waterwijk Montessorischool Stad ASG MON 4.9 4.2 4.1 3.3 2.3 

Waterwijk Panta Rhei SKOFV  26.0 29.3 33.6 40.4 37.7 

Waterwijk Waterhoek ASG  34.8 36.9 37.1 36.1 31.0 

TdVaarten Nrd Oase EOA    19.6 16.7 10.8 

TdVaarten Nrd Palet ASG  37.4 38.5 33.6 29.3 25.9 

TdVaarten Zd Compositie ASG JEN 32.3 31.5 23.5 15.0 9.6 
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wijknaam naam van de school bestuur profiel 2004 2005 2006 2007 2008 

TdVaarten Zd Meesterwerk ASG  28.9 23.8 20.5 16.8 13.8 

TdVaarten Zd Optimist PRISMA DAL 20.6 21.2 36.4 14.1 13.0 

Staatsliedenwijk Al-Iman SIS  86.5 83.5 77.5 62.5 46.9 

Kruidenwijk Kaardebol ASG  23.6 22.5 27.2 19.7 19.5 

Kruidenwijk Kruidenwijzer ASG  76.2 77.1 72.1 66.7 59.0 

Kruidenwijk Marionet ASG JEN 36.4 38.9 31.1 27.6 26.1 

Kruidenwijk Peperbus ASG  31.6 29.2 31.0 31.9 19.4 

Stedenwijk Achtbaan ASG  49.3 52.9 46.0 46.7 41.6 

Stedenwijk Delta SKOFV  41.3 34.7 44.4 54.6 51.6 

Stedenwijk Driemaster PRISMA  36.4 34.1 34.9 23.4 25.2 

Stedenwijk Flevoschool ASG  81.0 79.6 72.8 57.7 51.9 

Stedenwijk Waterlandschool ASG  59.4 60.9 49.7 43.6 37.2 

Muziekwijk Nrd Crescendo SKOFV  8.9 12.3 11.0 8.7 6.5 

Muziekwijk Nrd Lichtboei PRISMA  8.5 10.3 10.0 6.8 5.2 

Muziekwijk Nrd Rafaelschool SVSA VRY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Muziekwijk Nod Syncope ASG  10.0 11.2 6.8 1.0 0.5 

Muziekwijk Nrd Troubadour ASG JEN 23.4 26.0 20.0 18.2 16.3 

Muziekwijk Nrd Vedelaar ASG  26.0 26.0 22.9 20.3 18.3 

Muziekwijk Zuid Boventoon ASG  36.3 38.1 26.2 25.4 23.2 

Muziekwijk Zuid Duizendpoot ASG  26.6 30.1 27.6 24.1 20.0 

Muziekwijk Zuid Zeetuin ASG  24.6 22.3 21.5 15.1 15.5 

Literatuurwijk Letterland ASG INT 33.7 34.4 28.7 22.0 15.5 

Literatuurwijk Limerick ASG  37.3 29.7 29.6 25.4 25.3 

Literatuurwijk Omnibus PRISMA DAL 10.7 11.2 11.5 4.6 3.8 

Noorderplassen Omnibus NP PRISMA DAL 12.5 3.2 3.9 2.8 1.9 

Noorderplassen Ontdekking ASG DAL 17.6 21.4 15.1 9.0 6.4 

Oostvaardersbrt Egelantier ASG  31.0 33.2 26.7 20.7 13.2 
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wijknaam naam van de school bestuur profiel 2004 2005 2006 2007 2008 

Seizoenenbuurt Aurora ASG  24.9 23.7 21.8 20.4 17.3 

Molenbuurt Goede Herder SKOFV  28.6 21.9 17.3 15.4 9.5 

Molenbuurt Kompas PRISMA  26.0 21.7 20.9 17.4 11.8 

Molenbuurt Kring ASG JEN 25.2 23.2 16.0 15.7 11.3 

Molenbuurt Tjasker ASG  59.8 59.8 56.6 45.4 34.3 

Bouwmeesterbrt Leren met Plezier SLMP LMP    0.0 2.3 

Bouwmeesterbrt Manse ASG  32.9 36.7 19.6 17.6 13.7 

Bouwmeesterbrt Piramide ASG  70.5 74.7 68.1 52.8 39.0 

Bouwmeesterbrt Trinoom ASG MON 10.2 13.2 11.8 15.6 14.4 

Landgoederenbrt Bommelstein ASG DAL 17.6 22.1 23.0 20.0 14.5 

Faunabuurt Albatros ASG  22.6 22.9 21.2 19.3 15.2 

Bloemenbuurt Buitenburcht PRISMA  4.1 4.4 4.8 3.9 5.2 

Bloemenbuurt Lettertuin SKOFV  6.3 5.8 5.9 6.2 5.4 

Bloemenbuurt Torteltuin ASG  27.2 27.9 29.4 25.8 22.9 

Regenboogbuurt Spectrum ASG  32.1 34.4 27.2 19.3 17.1 

Indischebuurt Dukdalf PRISMA  20.0 16.8 14.6 10.5 7.4 

Indischebuurt Kristal SKOFV  11.8 12.7 10.8 6.5 6.5 

Eilandenbuurt Archipel ASG  17.7 18.0 18.1 17.6 13.7 

Eilandenbuurt Hernhutter, De EVB   48.3 45.9 38.0 31.9 

Stripheldenbuurt Avontuur, Het ASG   16.7 29.1 26.2 18.3 

Stripheldenbuurt Drieluik PRISMA  8.3 11.8 9.2 8.7 4.9 

Columbuskwar-

tier Droomspiegel SKOFV DAL    0.0 0.0 

HEEL Almere  Alle scholen     26.1 25.7 23.4 19.0 16.0 
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Over het algemeen is de dalende trend in het aandeel ‘kansarme’ leerlingen ook bij de 

scholen te zien. Toch zijn er enkele scholen met een relatief groot aandeel kansarme’ 

leerlingen waar het aandeel niet daalt of soms zelfs stijgt. Bijvoorbeeld de Hassel-

braam (Parkwijk), Panta Rhei (Waterwijk) en de Delta (Stedenwijk). Harde 

conclusies kunnen hier echter niet uit getrokken worden, doordat onduidelijk is of de 

verandering in de gewichtenregeling voor alle scholen een vergelijkbaar effect heeft 

gehad. 

 

 

2.5 Samenstelling naar denominatie 

 

Tot slot van deze analyses gaan we ook nog nader in op de vraag of etnische en soci-

aal-economische segregatie zich in verschillende mate voordoet op scholen van de 

verschillende denominaties. In tabel 9 geven we een overzicht van het aandeel niet-

westerse allochtonen op school in 2008, gevolgd door de afwijking van de wijksa-

menstelling. Daarna geven we het aandeel kinderen van laag-opgeleide ouders in 

2006, gevolgd door de afwijking van de wijk in datzelfde jaar. Wanneer een verschil 

20% of meer bedraagt wordt het betreffende cijfer weer gekleurd (geel, wanneer het 

percentage op school hoger is dan in de wijk; blauw wanneer het percentage op 

school lager is dan in de wijk). 
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Tabel 9: Etnische segregatie in 2008 (percentage niet-westers allochtone leerlingen op school en 

afwijking ten opzichte van het percentage niet-westers allochtone kinderen in de wijk) en 

sociaal-economische segregatie in 2006 (percentage kinderen van laagopgeleiden op 

school en afwijking van het percentage laagopgeleiden van 25-55 jaar in de wijk) naar 

denominatie en met profiel 

   pro-

fiel 

  %nw allo 2008 % lage opl 2006     

bestuur naam school school afw school afw wijknaam   

ASG MON 
Polderhof 

(+Mont.Hvn) 
45.5 0.4 39.4 19.0 De Hoven 103 

ASG  Klaverweide 26.5 4.6 32.3 8.5 De Meenten 104 

ASG  
Dubbeldekker 

(+Grienden) 
42.9 14.7 42.3 23.1 De Marken 106 

ASG  Flierefluiter 21.9 7.1 17.4 1.3 De Gouwen 107 

ASG  Wierwinde 70.6 21.7 58.1 32.0 De Wierden 108 

ASG  Caleidoscoop 43.4 12.3 39.9 22.1 Filmwijk 202 

ASG  Polygoon 36.7 5.6 29.0 11.2 Filmwijk 202 

ASG  Zevensprong 57.2 20.1 38.1 16.4 Danswijk 203 

ASG  Hasselbraam 50.6 25.2 34.2 13.3 Parkwijk 204 

ASG  Kameleon 68.4 40.3 52.4 27.9 Waterwijk 206 

ASG  Kofschip 32.9 4.7 21.7 -2.8 Waterwijk 206 

ASG MON Montessori Stad 15.6 -12.6 4.1 -20.4 Waterwijk 206 

ASG  Waterhoek 42.7 14.5 37.1 12.6 Waterwijk 206 

ASG  Palet 54.2 9.9 33.6 13.2 TdVaarten Nrd 207 

ASG JEN Compositie 38.9 -3.1 23.5 3.0 TdVaarten Zd 208 

ASG  Meesterwerk 48.4 6.4 20.5 0.0 TdVaarten Zd 208 

ASG  Kaardebol 42.3 2.4 27.2 0.1 Kruidenwijk 210 

ASG  Kruidenwijzer 77.4 37.5 72.1 45.0 Kruidenwijk 210 

ASG JEN Marionet 36.9 -3.0 31.1 4.0 Kruidenwijk 210 

ASG  Peperbus 28.0 -11.9 31.0 3.9 Kruidenwijk 210 

ASG  Achtbaan 57.6 -2.2 46.0 12.7 Stedenwijk 211 
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   pro-

fiel 

  %nw allo 2008 % lage opl 2006     

bestuur naam school school afw school afw wijknaam   

ASG  Flevoschool 85.2 25.5 72.8 39.5 Stedenwijk 211 

ASG  Waterlandschool 60.8 1.0 49.7 16.4 Stedenwijk 211 

ASG  Syncope 21.2 -3.9 6.8 -19.3 Muziekwijk Nrd 212 

ASG JEN Troubadour 33.3 8.3 20.0 -6.1 Muziekwijk Nrd 212 

ASG  Vedelaar 34.4 9.4 22.9 -3.2 Muziekwijk Nrd 212 

ASG  Boventoon 39.5 9.0 26.2 10.8 Muziekwijk Zd 213 

ASG  Duizendpoot 35.3 4.9 27.6 12.2 Muziekwijk Zd 213 

ASG  Zeetuin 30.0 -0.4 21.5 6.1 Muziekwijk Zd 213 

ASG INT Letterland 59.0 21.3 28.7 16.0 Literatuurwijk 214 

ASG  Limerick 58.3 20.7 29.6 16.9 Literatuurwijk 214 

ASG DAL Ontdekking 27.9 2.0 15.1 1.9 Noorderplassen 216 

ASG  Egelantier 48.0 6.1 26.7 13.1 Oostvaardersbrt 302 

ASG  Aurora 33.0 3.8 21.8 8.4 Seizoenenbrt 303 

ASG JEN Kring 32.8 -13.4 16.0 -12.1 Molenbuurt 304 

ASG  Tjasker 49.5 3.3 56.6 28.5 Molenbuurt 304 

ASG  Manse 36.2 -2.1 19.6 -1.5 Bouwmeesterbrt 305 

ASG  Piramide 62.7 24.4 68.1 47.0 Bouwmeesterbrt 305 

ASG MON Trinoom 26.2 -12.1 11.8 -9.3 Bouwmeesterbrt 305 

ASG DAL Bommelstein 24.7 1.0 23.0 1.2 Landgoederenbrt 306 

ASG  Albatros 36.0 11.5 21.2 12.0 Faunabuurt 307 

ASG  Torteltuin 44.2 12.4 29.4 19.4 Bloemenbrt 308 

ASG  Spectrum 48.2 12.2 27.2 14.1 Regenboogbrt 309 

ASG  Archipel 44.0 1.1 18.1 6.9 Eilandenbrt 311 

ASG  Avontuur, Het 42.5 6.1 29.1 16.0 Stripheldenbuurt 312 

SKOFV JEN Loofhut 16.6 -11.6 15.9 -3.3 De Marken 106 

SKOFV  Pirouette 20.4 -5.1 14.1 -6.8 Parkwijk 204 

SKOFV  Zonnewiel 20.9 -4.6 6.7 -14.2 Parkwijk 204 
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   pro-

fiel 

  %nw allo 2008 % lage opl 2006     

bestuur naam school school afw school afw wijknaam   

SKOFV  Panta Rhei 25.1 -3.1 33.6 9.1 Waterwijk 206 

SKOFV  Delta 72.0 12.3 44.4 11.1 Stedenwijk 211 

SKOFV  Crescendo 34.3 9.2 11.0 -15.1 Muziekwijk Nrd 212 

SKOFV  Goede Herder 28.1 -18.0 17.3 -10.8 Molenbuurt 304 

SKOFV  Lettertuin 25.5 -6.4 5.9 -4.1 Bloemenbrt 308 

SKOFV  Kristal 28.3 -5.1 10.8 -10.6 Indischebrt 310 

SKOFV DAL Droomspiegel 16.7    Columbuskwartier 402 

PRISMA  Ark 31.4 -13.7 19.4 -1.0 De Hoven 103 

PRISMA  Regenboog 14.8 -4.4 22.1 -0.3 De Grienden 105 

PRISMA  Kraanvogel 18.6 -6.9 3.4 -17.5 Parkwijk 204 

PRISMA  Olijfboom 26.7 1.3 14.1 -6.8 Parkwijk 204 

PRISMA  Ichthus 20.5 -7.6 10.0 -14.5 Waterwijk 206 

PRISMA DAL Optimist 38.2 -3.8 36.4 15.9 TdVaarten Zuid 208 

PRISMA  Driemaster 49.6 -10.2 34.9 1.6 Stedenwijk 211 

PRISMA  Lichtboei 23.9 -1.2 10.0 -16.1 Muziekwijk Nrd 212 

PRISMA DAL Omnibus 24.5 -13.2 11.5 -1.2 Literatuurwijk 214 

PRISMA DAL Omnibus NP 22.5 -3.4 3.9 -9.3 Noorderplassen 216 

PRISMA  Kompas 43.3 -2.9 20.9 -7.2 Molenbuurt 304 

PRISMA  Buitenburcht 19.7 -12.2 4.8 -5.2 Bloemenbuurt 308 

PRISMA  Dukdalf 32.4 -0.9 14.6 -6.8 Indischebuurt 310 

PRISMA  Drieluik 26.5 -10.0 9.2 -3.9 Stripheldenbrt 312 

VGPO  Waterspiegel 9.5 -16.0 0.0 -20.9 Parkwijk 204 

EOA  Oase 46.0 1.7 19.6 -0.8 TdVaarten Noord 207 

EVB  Hernhutter, De 97.0 54.1 45.9 34.7 Eilandenbuurt 311 

SIS  Al-Iman 96.6 27.5 77.5 41.1 Staatsliedenwijk 209 

SLMP LMP Leren met Plezier 26.8    Bouwmeesterbrt 305 
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   pro-

fiel 

  %nw allo 2008 % lage opl 2006     

bestuur naam school school afw school afw wijknaam   

SVSA VRY Rafaelschool 9.3 -15.8 0.0 -26.1 Muziekwijk Nrd 212 

    Alle scholen Almere 36.2  23.4      

 

 

Aan het eind van de tabel staan een aantal ‘bijzondere scholen’. De Al-Iman en de 

Hernhutter trekken een bijzonder publiek en zijn, mede daardoor, zowel ‘te zwart’ als 

‘te kansarm’. Ook de gereformeerde Waterspiegel en de vrije school Rafaelschool 

trekken een eigen publiek en zijn, mede daardoor, ‘te kansrijk’ en enigszins ‘te wit’. 

Interessanter zijn de verschillen tussen de drie grote denominaties: openbaar (ASG), 

katholiek (SKOFV) en protestant (PRISMA). Als eerste valt dan op dat alle ‘te zwar-

te’ scholen en alle ‘te kansarme’ scholen (bij hantering van de 20% grens) openbare 

scholen zijn. Er is één katholieke school met een enigszins hoog aandeel allochtone 

leerlingen en een enigszins hoog aandeel kinderen met laag opgeleide ouders (de Del-

ta), maar die ligt in de Stedenwijk die ook veel allochtone kinderen en veel laag 

opgeleide bewoners telt; de school wijkt daardoor niet sterk af van de omringende 

wijk. 

Echt ‘te witte’ scholen zijn er niet (zie par. 3.2); het dichtstbij komt nog de katholieke 

Goede Herder, waarop het aandeel allochtone leerlingen 18% lager is dan in de om-

ringende wijk. Er is onder de drie grote besturen één ‘te kansrijke’ school (bij 

hantering van de 20% grens): Montessorischool Stad (ASG); enkele andere scholen 

zijn enigszins ‘te kansrijk’, zoals de Polderhof en de Torteltuin. 
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2.6 Samenvatting segregatie in cijfers 

 

Om uitspraken te kunnen doen over segregatie in het basisonderwijs in Almere, zowel 

in absolute als in relatieve zin en de ontwikkelingen daarin, is gekeken naar de sa-

menstelling van de leerlingpopulatie op de basisscholen en in de wijken. Daarbij is 

zowel eventuele etnische als sociaal-economische segregatie onderzocht. De sociaal-

economische positie is in dit onderzoek bekeken aan de hand van gegevens over het 

opleidingsniveau van ouders en leerlinggewichten. Door een verandering in de ge-

wichtenregeling is het aandeel gewichtenleerlingen geen geschikte maat om 

ontwikkelingen in de tijd te laten zien.  

 

In Almere zien we een lichte stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Deze 

trend zien we terug bij kinderen in de basisschoolleeftijd. We hebben geen gegevens 

over de ontwikkeling in Almere naar opleidingsniveau. Gegevens van het CBS laten 

zien dat er nauwelijks verandering is in het aandeel lage opleidingen bij de (be-

roeps)bevolking in Almere.  

Almere heeft een aantal wijken met relatief veel bewoners met een niet-westers al-

lochtone achtergrond. De samenstelling van de wijken is tamelijk stabiel. De variatie 

in wijksamenstelling is bij het aandeel lage opleidingen minder dan bij het aandeel 

niet-westerse allochtonen en er lijkt ook geen sprake van een rechtstreeks verband 

tussen aandeel niet-westers allochtoon en aandeel laag opgeleid (zie echter ook noot 

5).  

 

Wat betreft absolute segregatie zien we het volgende. Een aantal scholen (13) is 

‘zwarter’ dan het gemiddelde van Almere. Bij twee van deze scholen gaat het om een 

bijzondere signatuur, die de absolute segregatie verklaart. De overige elf scholen zijn 

openbare scholen (op één na). Vier scholen zijn duidelijk ‘witter’ dan gemiddeld, 

maar dat zijn op één na scholen met een speciaal onderwijsconcept (vrije of montes-

sorischool) of een bijzondere signatuur (gereformeerd).  



Segregatie in cijfers 

 

 

 
53 

 

Tien scholen hebben (in 2008) een duidelijk hoog aandeel leerlingen met laagopge-

leide ouders ten opzichte van het gemiddelde in Almere. Deze scholen hebben vrijwel 

allemaal een hoog aandeel niet-westers allochtone leerlingen. In één wijk, de Steden-

wijk, hebben vier van de vijf scholen een hoog aandeel ‘kansarme’ leerlingen.  

 

Wat betreft eventuele relatieve segregatie: elf scholen zijn duidelijk ‘zwarter’ dan de 

wijk waarin zij liggen. Twee van deze scholen zijn ‘verklaarbaar’ zwarter: een islami-

tische school en een school van de Evangelische Broedergemeente (veel Surinaamse 

leerlingen). Er zijn eigenlijk geen duidelijk ‘te witte’ scholen ten opzichte van de 

wijk. Twee scholen (waarvan een vrije school) zijn enigszins ‘te wit’. Sommige wij-

ken hebben zowel scholen met ‘te veel’ niet-westers allochtone leerlingen als scholen 

met (iets) ‘te weinig’ niet-westers allochtone leerlingen. Dit geldt voor de Waterwijk, 

de Kruidenwijk en de Parkwijk.  

Tien scholen hebben duidelijk meer kinderen van laagopgeleide ouders dan de wijk 

waarin ze staan en drie scholen hebben minder kinderen van laagopgeleide ouders 

dan de wijk waarin ze staan, zie echter noot 5. Enkele wijken hebben zowel scholen 

met wat teveel als te weinig ‘kansarme’ leerlingen. 

Er zijn geen scholen die opvallend aan het ‘verwitten’ of ‘verzwarten’ zijn ten opzich-

te van de wijk. Er lijkt sprake van een daling in het aandeel ‘kansarme’ leerlingen, 

maar op sommige scholen stijgt dit aandeel juist. Omdat onduidelijk is of de verande-

ring in de gewichtenregeling voor alle scholen een vergelijkbaar effect heeft gehad, 

kunnen we op dit punt geen conclusies trekken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
54 

 

 



 

55 

 

3 Onderzoek onder de Almeerse basisscholen 
 

 

 

 

3.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 2 is de vraag beantwoord in hoeverre er in Almere sprake is van sociaal-

economische of etnische segregatie. Daarbij is ook gekeken naar de ontwikkeling in 

de afgelopen vijf jaar.  

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen 3, 4 en 5: 

3. Welke verklaringen zijn er voor de vormen van segregatie die geconstateerd 

zijn? 

4. Welke gevolgen ervaart het onderwijs van de gevonden segregatiepatronen? 

5. Welke verwachtingen zijn er voor de toekomst? 

 

Om de betreffende onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft een survey onder alle 

basisscholen in Almere plaatsgevonden. Vervolgens hebben een zestal telefonische 

interviews plaatsgevonden met scholen waarbij sprake is van segregatie en met scho-

len die een belangrijke verandering in de leerlingpopulatie hebben gekend in de 

afgelopen vijf jaar. 

 

De survey bestond uit een online vragenlijst. Van de 75 scholen voor basisonderwijs 

die vóór 1 augustus 2008 als school zijn gestart, hebben er uiteindelijk 74 de online 

vragenlijst ingevuld
7
. Eén school heeft niet aan het onderzoek deelgenomen: een is-

lamitische school. Dat is ook niet zo erg: segregatie is bij deze school volgens de 

verwachting.

                                                        
7 De eerste dataverzamelingsronde vond plaats in juni 2009. Na een telefonisch en schriftelijk rappel 

was de respons 45 scholen (60 procent). De gemeente heeft daarna besloten om de respons toch 

nog te verhogen door de medewerking van de besturen te vragen en deze ook een bemiddelende 

rol te laten spelen in het verzoek tot deelname. Dat leverde dus uiteindelijk een respons van bijna 

100 procent op.  
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De telefonische interviews hebben plaatsgevonden met zes basisscholen, die geselec-

teerd zijn door de schoolbesturen. Het betrof hier gesegregeerde scholen en scholen 

die aangaven een ontwikkeling door te maken naar meer allochtone leerlingen. 

 

Hieronder geven we eerst de resultaten van de survey, waarbij we in 3.2 ingaan op de 

veranderingen in de leerlingpopulatie op scholen en de verklaringen daarvoor, in 3.3 

de gevolgen voor het onderwijs bespreken en in 3.4 het toekomstperspectief schetsen. 

De telefonische interviews vormen een verdieping van de informatie die verkregen is 

via de survey. We bespreken de informatie uit de telefonische interviews waar rele-

vant en illustratief voor de bevindingen in de survey. Vanwege de specifieke situatie 

op scholen en in wijken zijn de verslagen van de telefonische interviews ook als ‘ca-

se’ interessant. In de bijlage staan de complete verslagen van de interviews per 

school. We besluiten het hoofdstuk met een samenvatting (3.5). 

 

 

3.2  Veranderingen in de leerlingpopulatie en verklaringen voor  

veranderingen en voor segregatie  

 

Aan de scholen is gevraagd een inschatting te maken van het percentage leerlingen 

dat van buiten de wijk komt. Wij hebben in kruistabellen een onderscheid gemaakt 

naar denominatie (tabel 10) en al dat niet een traditionele vernieuwingsschool zijn 

(tabel 11). De meeste scholen krijgen maximaal 10 procent leerlingen van buiten de 

wijk. Zes scholen krijgen meer dan 50 procent leerlingen van buiten de wijk. Dit zijn 

de volgende typen scholen: een algemeen-bijzondere school (Vrije School), een 

Evangelische school, een openbare Jenaplan school en drie openbare scholen zonder 

een specifiek schoolconcept. Daarnaast zijn er vijf scholen die meer dan 25% en tot 

50% leerlingen van buiten de wijk krijgen: een algemeen-bijzondere school, twee 

protestants-christelijke scholen en twee rooms-katholieke (waaronder één Jenaplan) 

scholen. Van scholen met een specifiek schoolconcept (Montessori, Vrije School, 
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etc.) of een specifieke denominatie (Evangelisch, Islamitisch, etc.) is bekend dat zij 

grotere voedingsgebieden hebben dan de wijk. 
 

Tabel 10:   Percentage leerlingen dat van buiten de wijk komt en denominatie (aantallen)  

Percentage lln.  van 

buiten 

Denominatie Totaal 

Openbaar PC RK Eva/Ger Alg. bijz.  

0-10 % 34 9 4 2 0 49 

11-25% 8 2 3 0 0 13 

26-50% 0 2 2 0 1 5 

>50% 

Niet ingevuld 

4 

 

0 0 1 1 6 

1 

Totaal 46 13 9 3 2 74 
 

 

 
Tabel 11: Percentage leerlingen dat van buiten de wijk komt en trad.vernieuwingsschool of niet 

(aantallen)  

Percentage lln. 

van buiten 

Trad. vernieuwingsscholen Totaal 

  

 

Geen spec. 

concept 

Montessori Jenaplan Dalton Overig8  

    0-10 % 39 2 3 4 1 49 

 11-25% 12 0 0 1 0 13 

 26-50% 3 0 1 0 1 5 

> 50% 3 1 1 0 1 6 

O Niet ingevuld      1 

Totaal 36 1 4 3 1 74 

                                                        
8
 Vrije school, Leren met Plezier, Internationale school 
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Aan de scholen is gevraagd of de leerlingpopulatie de afgelopen vijf jaar qua samen-

stelling (etniciteit en opleidingsniveau van de ouders) is veranderd. Ruim de helft   

(41 van de 74 scholen) gaf aan dat dat het geval was. In tabel 12 is te zien hoe de ver-

deling over denominatie is. We zien in tabel 14 dat alle denominaties, behalve de 

gereformeerde, de evangelische scholen en de algemeen-bijzondere scholen te maken 

hebben gehad met veranderingen in de leerlingpopulatie. Dit betreft zowel scholen 

met als zonder een specifiek onderwijsconcept, met uitzondering van de ‘overige’ 

traditionele vernieuwingsscholen (de vrije school, de ‘leren met plezier’-school) en de 

internationale school, zie tabel 13.   

 
Tabel 12: Verandering leerlingpopulatie qua samenstelling (etniciteit, opleidingsniveau ouders) ge-

durende de afgelopen 5 jaar per denominatie (aantallen)  

Leerlingpopulatie veranderd             Denominatie  

  Opb PC RK Ger/Ev

a 

Alg. 

bijz. 

Totaal 

nee 20 3 5 3 2 33 

 ja 26 10 5 0 0 41 

 

Totaal 

 

46 

 

13 

 

10 

 

3 

 

2 

 

74 

 

 
Tabel 13:  Verandering leerlingpopulatie qua samenstelling (etniciteit, opleidingsniveau ouders)     

gedurende de afgelopen 5 jaar en trad. vernieuwingsschool of niet (aantallen)  

Leerlingpopulatie veranderd            Traditionele vernieuwingsscholen   

  Geen 

TV 

Mon-

tessori 

Jena-

plan 

Dalton Overig Totaal 

nee 24 1 2 3 3 33 

 ja 34 2 3 2 0 41 

Totaal 58 3 5 5 3 74 
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Bij 21 scholen is sprake geweest van toename van een specifieke groep leerlingen. 

Dit betreft volgens de scholen: allochtone leerlingen/gezinnen (7 scholen), allochtone 

leerlingen en asielzoekers (1 school), allochtone leerlingen en zwak sociale leerlingen

 (1 school), Surinaamse en Antilliaanse leerlingen (2 scholen), Surinaams, Antilliaans 

en eenoudergezinnen (1 school), Surinaamse leerlingen en diverse nationaliteiten (1 

school), Marokkaanse leerlingen (1 school), taalzwakke leerlingen (1 school), eenou-

dergezinnen en ouders met lage opleidingen (1 school), eenoudergezinnen van 

Antilliaanse afkomst (1 school), kinderen van jonge moeders en kinderen van andere 

nationaliteiten (1 school). 

Het gaat hier vooral om een toename van allochtone leerlingen, maar ook van eenou-

dergezinnen. Een school die aan de telefonische interviews deelnam, heeft naar eigen 

zeggen een toename van hoger opgeleide kinderen weten te realiseren door taal cen-

traal te stellen en hoger opgeleid personeel (orthopedagoge) aan te trekken. 

 

Bij 16 scholen is sprake geweest van afname van een bepaalde groep leerlingen, te 

weten: autochtone leerlingen (6 scholen), autochtoon, hoger sociaal niveau (1 school), 

‘blanke Nederlandse kinderen’ (1 school), ‘hoger opgeleide blanke bewoners’ (1 

school), kinderen van hoog opgeleide ouders (3 scholen), tweeoudergezinnen, meer 

welgestelde gezinnen (1 school). Bij scholen waarbij sprake is van een afname van 

een specifieke groep leerlingen gaat het dus met name om autochtone leerlingen of 

kinderen van hoger opgeleide ouders. 

 

41 scholen hebben de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een verandering in de 

leerlingpopulatie. Dat wil zeggen: er was sprake van een verandering in de leerling-

populatie naar etnische achtergrond en/of opleidingsniveau van de ouders. Sommige 

scholen gaven aan dat het ging om een toename of afname van een specifieke groep 

(Antilliaanse of Surinaamse leerlingen, etc.). Gevraagd is naar de factoren die hebben 

bijgedragen aan deze veranderingen. De belangrijkste factoren zijn (zie tabel 14): 

concurrentie van andere scholen in de wijk of buurt, verhuizingen van specifieke 
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groepen en geboortecijfers (meer geboortes bij allochtone gezinnen in de wijk). Geen 

enkele factor was gemiddeld tamelijk sterk of sterk van invloed op de verandering. 

Voor sommige scholen gelden bepaalde factoren soms wel als sterke factor in de ver-

andering. Meest als ‘sterk’ genoemde factor is: concurrentie van andere of nieuwe 

scholen in de wijk/buurt (door acht scholen genoemd). Daarnaast zijn demografische 

gegevens (nieuwbouw, verhuizingen en geboortecijfers: veel jonge gezinnen en meer 

geboortes bij allochtone gezinnen) voor enkele scholen van invloed geweest op ver-

andering in de leerlingpopulatie.  

Vijf scholen gaven aan dat er een andere factor dan de in de enquête genoemde van 

invloed was op de verandering in leerlingpopulatie: één school gaf als belangrijke 

factor aan dat allochtone ouders hun kinderen niet langer op zwarte scholen willen 

hebben; een andere school gaf als belangrijke factor aan dat er minder kinderen gebo-

ren worden. Twee scholen noemden het ‘zwarter’ worden van de school als tamelijk 

belangrijke factor, één school noemde de vergrijzing en verkleuring in de buurt als 

tamelijk belangrijke factor. Een school waarbij een telefonisch interview is afgeno-

men, gaf aan dat het aantal kinderen met laagopgeleide ouders toeneemt. Vermoed 

werd dat steeds meer beter opgeleide ouders uit de wijk hun woningen verkopen aan 

lager opgeleide ouders (veelal allochtone ouders). 
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Tabel 14:  Factoren en mate van invloed op verandering in leerlingpopulatie: aantal scholen, mi-

nimale en maximale score, gemiddelde (vierpuntsschaal: 1=niet/nvt, 2= enigszins, 

3=tamelijk sterk, 4= sterk), standaarddeviatie  

  N Min Max Gem. SD 

Concurrentie andere scholen in de wijk/buurt 41 1 4 2,4 0,9 

Verhuizingen in en uit de wijk van specifieke groepen 41 1 4 2,1 0,9 

Geboortecijfers: meer geboortes bij allochtone gezinnen in 

de wijk 

41 1 4 2,0 0,9 

Concurrentie andere scholen in de stad 41 1 4 1,6 0,7 

Geboortecijfers: veel jonge gezinnen in de wijk 41 1 4 1,6 0,9 

Concurrentie nieuwe scholen in de wijk/buurt 40 1 4 1,5 0,8 

Veranderingen op de eigen school (nieuw onderwijscon-

cept, brede school, VVE, etc) 

40 1 3 1,4 0,7 

Nieuwbouw in de omgeving van de school 41 1 4 1,4 0,9 

Verhuizing van de eigen school naar andere wijk 40 1 3 1,2 0,5 

Sanering/renovatie woningen 41 1 2 1,1 0,3 

 

 

De belangrijkste verklaringen voor de verandering in leerlingpopulatie zijn dus: con-

currentie en in mindere mate verhuizingen, geboortecijfers en zwarter worden van de 

school/verkleuring van de buurt.  

Om meer duidelijkheid te krijgen over veranderingen in de leerlingpopulatie en voor 

segregatie is ook gevraagd naar de motieven voor schoolkeuze. Veranderingen in de 

leerlingpopulatie kunnen mogelijk ook verklaard worden vanuit motieven voor 

schoolkeuze. Aan de scholen is gevraagd waarom ouders volgens hen voor hun 

school kiezen. In tabel 15 zien we dat de vijf belangrijkste motieven (gemiddeld ta-

melijk tot zeer belangrijk) voor schoolkeuze de volgende zijn, volgens de 

respondenten: 
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1. De sfeer op school; 

2. Afstand huis-school 

3. Kinderen uit de buurt gaan ook naar de school 

4. De school ziet er verzorgd en veilig uit 

5. Onderwijsconcept of –visie. 

Zie verder tabel 15. Andere motieven voor schoolkeuze die nog genoemd zijn: kleine 

school, rust in de school, veel aandacht en tijd voor basisvaardigheden, continu roos-

ter (2 scholen), vroeg vreemde talen onderwijs, Bijbelgetrouw onderwijs, Montessori 

onderwijs (2 scholen), mond-tot-mond reclame, opvang, het werken aan sociale vaar-

digheden en zelfverantwoordelijkheid. 

Onderzocht is of op scholen met een veranderde leerlingpopulatie andere motieven 

voor schoolkeuze spelen dan op scholen waar geen sprake is van verandering in de 

leerlingpopulatie. Op scholen waar de leerlingpopulatie veranderd is, speelt het 

schoolkeuze-motief ‘kerkelijke of levensbeschouwelijke overtuiging van de school’ 

sterker dan op scholen waar de leerlingpopulatie niet veranderd is. Hiervoor hebben 

we geen verklaring. Het motief dat kinderen uit de buurt ook naar de school gaan, 

speelt minder sterk op scholen waar de leerlingpopulatie veranderd is dan waar deze 

niet veranderd is. Dit zou kunnen duiden op door ouders veroorzaakte segregatie: 

hoogopgeleide ouders of westerse ouders zoeken buiten de wijk een school voor hun 

kind en kiezen minder op grond van het motief ‘kinderen uit de buurt gaan ook naar 

de school’. Deze selectieve schoolkeuze een bepaalde groep ouders wordt ook in één 

van de telefonische interviews genoemd. 
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Tabel 15:Motieven voor schoolkeuze: aantal scholen, minimumscore, maximumscore, gemiddelde  

op vijfpuntsschaal (lopend van 1= zeer onbelangrijk naar 5= zeer belangrijk) en stan-

daarddeviatie 

 N Min Max Gem SD 

De sfeer op school 73 3 5 4,4 0,6 

Afstand huis-school 73 2 5 4,2 1,0 

Kinderen uit de buurt (vriendjes) gaan ook naar deze 

school/voorkeur kind 

74 2 5 4,2 0,7 

De school ziet er goed verzorgd en veilig uit 74 1 5 4,0 0,8 

Onderwijsconcept/-visie 74 2 5 4,0 0,9 

De opvattingen over opvoeding van de school 73 2 5 3,9 0,9 

De school besteedt veel aandacht aan kinderen die een leerachter-

stand hebben 

74 1 5 3,8 0,8 

De weg naar school is veilig 73 2 5 3,6 0,7 

De school besteedt veel aandacht aan kinderen die een taalachter-

stand hebben 

74 1 5 3,6 0,8 

De school heeft een naschoolse/buitenschoolse opvang 74 1 5 3,5 1,0 

Het is een van de beste scholen in de buurt 73 1 5 3,5 0,9 

Heterogene samenstelling van de leerlingpopulatie 74 1 5 3,5 0,9 

Zelfde culturele/etnische achtergrond als veel andere kinderen op 

school 

73 1 5 3,3 0,9 

Zelfde opleidingsachtergrond/milieu als andere kinderen op school 73 1 4 3,2 0,8 

De school heeft extra aanbod voor de (hoog-)begaafde leerlingen 74 1 5 3,2 1,0 

Van de school gaan veel kinderen naar HAVO of VWO 73 1 5 3,1 0,8 

De school besteedt veel aandacht aan creatieve vakken zoals teke-

nen, muziek, dans, toneel 

72 1 5 3,0 0,9 

Kerkelijke/levensbeschouwelijke overtuiging 73 1 5 2,9 1,3 

De ouderbijdrage is niet hoog 73 1 4 2,5 0,9 

School van eerste keuze heeft een wachtlijst 74 1 4 1,8 0,9 
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Gevraagd is ook waarom sommige ouders in de wijk juist niet voor de school kiezen, 

volgens de scholen. Naast begrijpelijke redenen zoals kerkelijke/levensbeschouwe-

lijke signatuur en onderwijsconcept van de school blijkt vooral ook de leerlingpopula-

tie een belangrijke factor: 21 scholen noemen deze factor voor het uitwijken naar een 

andere school (zie tabel 16). Van deze 21 scholen hebben acht scholen in de afgelo-

pen vijf jaar een verandering in de leerlingpopulatie ondergaan (en de andere scholen 

mogelijk al eerder). We vinden hier dus wel ondersteuning voor de aanname dat een 

belangrijke verandering in leerlingpopulatie te maken kan hebben met het buiten de 

wijk zoeken van een school door hoogopgeleide en/of westerse ouders. Ook een van 

de scholen die aan de telefonische interviews deelnam noemde dit expliciet: veel ou-

ders in de wijken kozen voor de christelijke school in de wijk, omdat deze school 

minder gekleurd is. Andere redenen die genoemd zijn voor het niet voor de school 

kiezen, zijn: beeldvorming (negatief beeld, drie scholen), concurrentie van andere 

scholen (3 scholen), het openbare school zijn, onbekend schoolsysteem, veel direc-

tiewisselingen (2 scholen), de schooltijden, negatief inspectierapport.  

 
Tabel 16:  Motieven om niet voor de school te kiezen en leerlingpopulatie al dan niet veranderd   

(aantallen scholen) 

Ouders kiezen niet voor de school vanwege  Veranderde  leer-

lingpopulatie in  

afgelopen 5 jaar 

Totaal 

aantal 

Percentage 

  nee ja   

Kerkelijke/levensbeschouwelijke signatuur van 

de school 

8 11 19 26,4 

Onderwijsconcept 7 10 17 23,6 

Leerlingpopulatie 13 8 21 37,5 

Anders 5 10 9 12,5 

Totaal 33 39 72 100,0 



Onderzoek onder de Almeerse basisscholen 

 

 

 

65 

 

Soms hanteren scholen een wachtlijst of een dubbele wachtlijst om de instroom te be-

heersen. Slechts zes scholen hanteerden vijf jaar geleden een wachtlijst, waarvan twee 

scholen een dubbele. Vier van de scholen met wachtlijst (waarvan één met een dubbe-

le) hebben een verandering in leerlingpopulatie gehad. De school met een dubbele 

wachtlijst, heeft geen sterke toe- of afname van een bepaalde groep leerlingen gehad. 

Op dit moment hanteren vier scholen een wachtlijst, waarvan twee een dubbele. Drie 

scholen zijn niet-openbare scholen met een specifiek onderwijsconcept, één school is 

‘gewone’ openbare school. De wachtlijst geldt bijvoorbeeld voor de groepen 4 (1 

school), de groepen 4 en 5 (1 school), groep 1-2 (1 school), groep 0. 

 

Gevraagd is ook of scholen een aannamebeleid kennen. De meeste scholen kennen 

geen aannamebeleid, noch nu, noch in het verleden (zie tabel 17). 27 scholen geven 

broertjes en zusjes voorrang (5 jaar geleden: 29 scholen). Vier scholen geven kinde-

ren uit de wijk voorrang. De scholen lijken dus geen maatregelen te treffen om 

segregatie waar deze zich voordoet, tegen te gaan. 

  

Tabel 17: Aannamebeleid nu en vijf jaar geleden (aantallen scholen) 

      5 jaar geleden nu 

Verplichte duo-aanmelding  0 0 

Duo-aanmeldingen hebben voorrang 0 0 

Boven individuele aanmelding  0 0 

Kinderen uit wijk voorrang  5 4 

Broertjes/zusjes voorrang 29 27 

Loting bij overintekening  1 0 
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Samenvattend kunnen we stellen dat er in Almere bij een flink aantal scholen sprake 

is van een veranderende leerlingpopulatie, door verhuizingen, concurrentie van scho-

len in de wijk en geboortecijfers. Uit de telefonische interviews blijkt dat er (bij drie 

gesegregeerde scholen en bij één school met een veranderende leerlingpopulatie) 

sprake is van (witte) vlucht. In de betreffende sociaal zwakke wijken is sprake van 

veel verhuizingen. Mensen die het zich kunnen permitteren, vertrekken naar betere of 

nieuwere wijken. Zo is ook de leerlingpopulatie op deze scholen veranderd. Zoals een 

geïnterviewde schooldirecteur het verwoordt: ‘Almere krijgt steeds meer nieuwe wij-

ken. Dat is ook het beleid van Almere. De consequentie daarvan is dat de 

oorspronkelijke, veelal autochtone bevolking die zich iets meer kan permitteren uit de 

oude wijken vertrekt en zich vestigt in de nieuwe wijken in Almere, waar ze vervol-

gens ook hun kinderen op school doen. Binnen Almere wordt zeer vaak verhuisd, dat 

is al jaren zo. Daarnaast is er ook concurrentie tussen scholen. Ouders in Almere la-

ten hun kinderen erg vaak van school wisselen, ook wanneer er niet wordt verhuisd‟. 

 

 

3.3 Gevolgen voor het onderwijs 

 

Aan de scholen die te maken hebben gehad met een verandering in de leerlingpopula-

tie (41 scholen) is gevraagd naar de gevolgen van deze verandering voor het 

onderwijs. Wat is er in het onderwijs of op de school veranderd? 

 

We zien (tabel 18) dat op 36 scholen sprake is van een verandering in aandacht voor 

taal binnen het onderwijs; op tweederde van de scholen is zelfs sprake van een grote 

verandering. Samenwerking met buitenschoolse instellingen is ook een belangrijk ge-

volg van de verandering in leerlingpopulatie, dat is op 35 scholen aan de orde. Op 30 

scholen is sprake van een (kleine of grote) verandering in leergebieden en op even-

veel scholen van het gebruik van andere leermethodes. Op 24 scholen heeft de 

verandering in leerlingpopulatie gevolgen voor de werving van leerlingen (informatie 
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voor ouders). Een andere belangrijke verandering betreft de invoering van Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) (op 18 scholen). Ongeveer een derde van de scholen 

om met andere scholen te overleggen of afspraken te maken over aanname en/of ver-

deling van leerlingen of de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure te veranderen, 

maar niet door een wachtlijst toe te passen. Een klein aantal scholen noemt als gevolg 

van de verandering in leerlingpopulatie: invoering van buitenschoolse opvang of ver-

andering in groeperingswijze. Eén school heeft een verlengde schooldag ingevoerd.   

 
Tabel 18: Gevolgen van de verandering in leerlingpopulatie voor het onderwijs: kleine en grote 

veranderingen (aantallen scholen en percentages) 

(n=40-41) 

 

Kleine verandering Grote verandering 

N % N % 

Verandering in aandacht voor taal 12 30,0 24 60,0 

Samenwerking buitenschoolse instellingen 

(schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, 

welzijn, etc) 

22 53,7 13 31,7 

Verandering in leergebieden  16 39,0 14 34,1 

Andere leermethode(s) 12 30,0 18 45,0 

Informatie voor ouders gericht op werving 

leerlingen 

16 39,0 8 19,5 

Invoering VVE 7 17,1 11 26,8 

Ander personeelsbeleid 11 26,8 4 9,8 

Overleg met andere scholen over aanname 

en/of verdeling van leerlingen 

9 22,0 5 12,2 

Verandering in inschrijving- en 

aanmeldingsprocedure 

11 26,8 3 7,3 
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Vervolg tabel 18 

Afspraken met andere scholen over aanname 

en/of verdeling van leerlingen 

7 17,1 5 12,2 

Invoering buitenschoolse opvang 1 26,8 8 19,5 

Verandering in groeperingwijze 5 12,5 4 10,0 

Invoering verlengde schooldag 0 0 1 2,5 

Totstandkoming van een wachtlijst 0 0 0 0 

 

We zien dat de verandering in leerlingpopulatie ook gevolgen kan hebben voor het 

personeelsbeleid. Gevraagd is ook naar veranderingen op het gebied van personele 

zaken. We zien (tabel 19) dat veranderingen in de leerlingpopulatie op scholen ook 

personele veranderingen met zich mee brengen, bijvoorbeeld het vertrek van ervaren 

personeel (11 scholen), instroom van onervaren personeel (10 scholen), de noodzaak 

tot inzetten van onbevoegde leerkrachten (10 scholen), snelle wisseling van personeel 

(9 scholen), en moeilijk te vervullen vacatures (7 scholen). Andere personele kwesties 

die volgens sommige scholen het gevolg zijn van de verandering in leerlingpopulatie, 

zijn: specifieke inzet van onderwijsassistenten, veel (langdurig) zieken, directiewisse-

lingen, moeite om invallers te vinden, specifieke kennis rond gedrags- en 

taalproblematiek is bij leerkrachten vereist. Eén school meldde: ‘onze populatie ver-

eist consequent leerkrachtgedrag’.  
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Tabel 19: Personele gevolgen van de verandering in leerlingpopulatie voor het onderwijs: kleine en 

grote veranderingen (aantallen scholen en percentages) 

(n=41)         Kleine verandering Grote verandering 

 N % N & 

Vertrek van ervaren personeel 9 22,0 2 4,9 

Instroom onervaren personeel 9 22,0 1 2,4 

Noodzaak tot inzet van onbevoegde 

leerkrachten 

7 17,1 3 7,3 

Snelle wisseling van personeel 9 22,0 0 0 

Openstaande vacatures/moeilijk vervulbare 

vacatures 

4 9,8 3 7,3 

Andere personele kwesties 1  6  

 

 

De gesegregeerde scholen uit de telefonische interviews die met een veranderde po-

pulatie te maken hebben gehad (meer instroom van niet-westers allochtone 

leerlingen), hebben hun onderwijs aangepast. Op één school daalden de resultaten van 

de leerlingen met de verandering in populatie. Er is toen een andere directie aange-

steld, een verbeterplan opgesteld, het onderwijsaanbod aangepast (meer taal en een 

andere taalmethode), meer structuur aangebracht en gezorgd voor meer begeleiding. 

Een andere school kreeg te maken met een toename van Surinaamse en Antilliaanse 

leerlingen. Op de school komen veel kinderen binnen die nog geen Nederlands spre-

ken en gedragsproblemen hebben. De school heeft het onderwijs daarop aangepast, 

door kleine kleutergroepen te maken, met een VVE-programma te werken, veel aan 

taal en lezen te doen. Ook is er op de school een intern begeleider aangesteld. Ook de 

school die al erg lang geleden een verandering in de leerlingpopulatie meemaakte 

(steeds meer kansarmen), heeft het onderwijs hierop aangepast. Het onderwijs vindt 

zeer gestructureerd plaats, er wordt veel aandacht besteed aan woordenschatonderwijs 
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en ontluikende geletterdheid en kinderen leren ook de ongeschreven codes van de 

Nederlandse maatschappij. De school wil een rustpunt zijn voor de kinderen die thuis 

met veel problemen te maken hebben. De school is een brede school die geopend is 

van 7 tot 7 uur. Een school die niet gesegregeerd is en naar eigen zeggen een toename 

van hoger opgeleide kinderen heeft weten te realiseren, heeft dit bereikt door taal cen-

traal te stellen en hoger opgeleid personeel (orthopedagoge) aan te trekken. Daarnaast 

is ook ingezet op werving van hoger opgeleide ouders. Een andere (nog) niet-

gesegregeerde school, die wel een verandering in leerlingpopulatie kent (toename 

kinderen van laagopgeleide ouders) geeft meer aandacht aan taalactiviteiten. Sommi-

ge leerlingen gaan eerst naar de Taalschool (een jaar schakelklas). De aanpak bij 

ontluikende geletterdheid en lezen is veranderd en de school wil meer samenwerken 

met buitenschoolse instellingen (peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang). 

 

Samenvattend: we zien dat de veranderingen in leerlingpopulatie op de basisscholen 

in Almere op verschillende terreinen gevolgen hebben. Het onderwijs wordt aange-

past (meer aandacht voor taal, andere taalmethodes, invoering van VVE), er wordt 

samengewerkt met buitenschoolse instellingen, er wordt overleg gevoerd en er wor-

den afspraken gemaakt over aanname en verdeling van leerlingen. Ook op 

personeelsgebied zijn er gevolgen: negatieve gevolgen zoals vertrek van ervaren per-

soneel en instroom van onervaren personeel, maar ook aanpassing aan de situatie door 

ander personeelsbeleid te voeren.  

 

 

3.4 Toekomstperspectief: leerlingpopulatie, segregatie en gewenste 

maatregelen  

 

In verband met toekomstig beleid is aan alle scholen gevraagd welke veranderingen 

er de komende vijf jaar verwacht worden. Gevraagd is naar een prognose van de ver-
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anderingen op het gebied van omvang en samenstelling van de leerlingpopulatie in de 

komende vijf jaar. 

Wat betreft het totale leerlingaantal: 32 scholen verwachten een afname, 20 scholen 

een toename en 22 scholen verwachten geen veranderingen in het totale leerlingaantal 

(tabel 20). Twee scholen die aan de telefonische interviews deelnamen, verwachten 

een afname van het leerlingaantal wat te maken heeft met vergrijzing van de wijk. 

 
Tabel 20: Toekomstperspectief totaal leerlingaantal (aantallen scholen en percentages) 

  Aantal Percentage 

sterke afname 2 2,7 

afname 30 40,5 

geen verandering 22 29,7 

toename 17 23,0 

sterke toename 3 4,1 

Totaal 74 100,0 

 

Wat betreft de instroom van leerlingen uit gezinnen met hoog opgeleide ouders (tabel 

21): 32 scholen verwachten een afname (waarvan 6 scholen aangeven een sterke af-

name te verwachten), 14 scholen verwachten een toename en 35 scholen verwachten 

geen veranderingen op dit punt. Wat betreft de instroom van leerlingen uit gezinnen 

met laag opgeleide ouders: twee scholen verwachten een afname, 39 scholen ver-

wachten een toename (waarvan drie een sterke toename) en 33 scholen verwachten 

geen verandering.  

Veel scholen (45) verwachten een toename van leerlingen uit allochtone (niet wester-

se) gezinnen (tabel 22). Eén school verwacht op dit punt een sterke afname, één 

school een afname en 27 scholen verwachten geen verandering in aantal allochtone 

leerlingen. Tenslotte verwachten 23 scholen een afname in leerlingen uit autochtone 
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gezinnen (of gezinnen met een westerse etniciteit), 12 scholen een toename en 39 

scholen geen verandering op dit punt.  

 
Tabel 21:  Verwachte verandering in leerlingpopulatie naar opleiding ouders (aantallen scholen en 

percentages) 

 Leerlingen uit gezinnen met 

hoogopgeleide ouders 

Leerlingen uit gezinnen met 

laagopgeleide ouders 

  Aantal Percentage Aantal Percentage 

sterke afname   6 8,1 1 1,4 

afname   26 35,1 1 1,4 

geen verandering   35 47,3 33 44,6 

toename   7 9,5 36 48,6 

sterke toename   7 9,5 3 4,1 

Totaal 74 100,0 46 100,0 

 
 

Tabel 22:  Verwachte verandering leerlingen naar etniciteit uit 'allochtone', niet westerse gezinnen 

en autochtone of westerse gezinnen (aantallen scholen en percentages) 

 Leerlingen uit niet westerse 

gezinnen 

Leerlingen uit westerse gezinnen 

  Aantal Percentage Aantal Percentage 

sterke afname 1 1,4 2 2,7 

afname 1 1,4 21 28,4 

geen verandering 27 36,5 39 52,7 

toename 42 56,8 11 14,9 

sterke toename 3 4,1 1 1,4 

Totaal 74 100,0 74 100,0 
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Toe- of afname van leerlingen uit allochtone gezinnen hangt samen met toe- of afna-

me van leerlingen uit gezinnen met laagopgeleide ouders en toe- of afname van 

leerlingen uit autochtone gezinnen hangt samen met toe- of afname van leerlingen uit 

gezinnen met hoogopgeleide ouders (zie tabel a bijlage D). Voor het toekomstig be-

leid is vooral de verwachte toename van veel leerlingen uit niet-westerse gezinnen 

van belang: 45 scholen verwachten op dit punt een toename. 

 

Gevraagd is naar de factoren die een rol spelen bij deze verwachte veranderingen. In 

tabel 23 is te zien dat vooral verhuizingen van bepaalde groepen, geboortecijfers en 

concurrentie van andere scholen ‘enigszins’ bijdragen aan de veranderingen, zoals we 

eerder ook al zagen (tabel 14). Concurrentie van andere scholen betekent vermoede-

lijk dat sommige ouders voor een andere school kiezen. Zoals we eerder zagen kan de 

leerlingpopulatie op een school ervoor zorgen dat ouders niet voor de school kiezen. 

Uit de telefonische interviews bleek dat ouders soms naar een andere school gaan 

(bijvoorbeeld een protestants-christelijke school) vanwege een te ‘zwarte’ leerlingpo-

pulatie op de openbare school. Andere factoren die volgens de school een rol spelen 

bij veranderingen in leerlingpopulatie zijn: ontwikkelingen met betrekking tot de ver-

lengde schooltijd, school gaat sluiten, geboortecijfer neemt ernstig af in de wijken, 

toename van allochtone bewoners in de buurt en verbetering van onderwijsrendement. 
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Tabel 23:  Oorzaken verwachte veranderingen (aantallen, minimumscore, maximumscore, gem.  

score op 4-puntsschaal lopend van 1=niet, 2= enigszins, 3= tamelijk sterk tot 4= sterk, 

standaarddeviatie) 

  N Min Max Gem SD 

Verhuizingen van bepaalde groepen ('witte vlucht') 72 1 4 1,8 0,8 

Toenemende concurrentie van andere scholen 73 1 4 1,8 0,8 

Geboortecijfers: veel jonge gezinnen 73 1 4 1,7 0,8 

Geboortecijfers: meer geboortes bij allochtone gezinnen 72 1 3 1,7 0,7 

Concurrentie nieuwe scholen in de wijk/buurt 73 1 4 1,6 0,9 

Veranderingen op de eigen school (nieuw onderwijscon-

cept, VVE, brede school, etc.) 

72 1 4 1,5 0,8 

Nieuwbouw in de omgeving van de school (nieuwe in-

stroom) 

73 1 4 1,4 0,9 

Sanering/renovatie woningen 72 1 3 1,2 0,4 

Verhuizing van de eigen school naar andere wijk 73 1 4 1,2 0,6 

Fusie, opheffing of verhuizing scholen in de wijk 73 1 3 1,1 0,4 

Anders 34     

 

 

Wanneer we specifiek kijken naar de verwachte grootste verandering, d.w.z. scholen 

die een toename verwachten in het aantal allochtone leerlingen (of leerlingen uit ge-

zinnen met laagopgeleide ouders), dan zien we dat verhuizingen van bepaalde 

groepen (‘witte vlucht’) een iets belangrijker verklaring vormt (tabel 24). Toch is 

geen enkele factor gemiddeld als (tamelijk) sterk aangeduid, mogelijk omdat de scho-

len het niet weten, zoals één school ook opmerkte, mogelijk ook vooral omdat er 

grote verschillen tussen scholen zijn. Voor tien scholen geldt ‘witte vlucht’ als (tame-

lijk) sterke oorzaak voor de verwachte toename van allochtone leerlingen. In de 
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telefonische interviews is deze factor ook met name genoemd voor veranderingen in 

de leerlingpopulatie (meer laagopgeleide, allochtone leerlingen), een verandering die 

op sommige scholen nog wel doorgaat. 

 
Tabel 24: Oorzaken verwachte toename allochtone leerlingen (aantallen, minimumscore, maxi-

mumscore, gem. score op 4-puntsschaal lopend van 1=niet, 2= enigszins, 3= tamelijk 

sterk tot 4= sterk, standaarddeviatie) 

   N Gem. SD 

Verhuizingen van bepaalde groepen ('witte vlucht') 44 2,2 0,8 

Toenemende concurrentie van andere scholen 45 1,9 0,9 

Geboortecijfers: meer geboortes bij allochtone gezinnen 45 1,8 0,7 

Concurrentie nieuwe scholen in de wijk/buurt 45 1,8 0,9 

Veranderingen op de eigen school (nieuw onderwijsconcept, VVE, 

brede school, etc.) 

45 1,5 0,8 

Geboortecijfers: veel jonge gezinnen 45 1,4 0,6 

Nieuwbouw in de omgeving van de school (nieuwe instroom) 45 1,2 0,6 

Sanering/renovatie woningen 45 1,1 0,4 

Fusie, opheffing of verhuizing scholen in de wijk 45 1,1 0,3 

Verhuizing van de eigen school naar andere wijk 45 1,1 0,5 

 

 

Aan de scholen die deelnamen aan de telefonische interviews is nog expliciet ge-

vraagd naar de invloed van beleid op segregatie. Volgens een directeur ontstaat 

segregatie puur door verplaatsing van de verschillende bevolkingsgroepen. Een direc-

teur van een andere school heeft ervaren dat aannamebeleid segregatie tegengaat. Zo 

is een algemeen bijzondere school met aannamebeleid in de buurt een openbare 

school geworden, met ‘verkleuring’ als gevolg. Uit een derde telefonisch interview 

kwam naar voren dat met name het huisvestingsbeleid en stedenbouwkundige plan-

ning invloed heeft op segregatie. In wijken met alleen sociale woningbouw ontstaat 
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(absolute) segregatie. In nieuwere wijken ligt het schoolgebouw centraal in de wijk en 

worden er zowel sociale huurwoningen als koopwoningen omheen gebouwd. Hier 

ontstaat een mix van leerlingen. Ook een andere directeur noemt de invloed van de in-

richting van de wijk op segregatie. Maar ouders kunnen hoe dan ook kiezen: over het 

algemeen kiezen ouders toch voor de school die niet te ver weg is. Alleen voor mon-

tessori-onderwijs gaan ouders nog wel eens omrijden…’ 

 

Aan de scholen is de vraag voorgelegd of je als school maatregelen mag nemen om 

ervoor te zorgen dat er niet teveel niet-westers allochtone kinderen op school komen. 

Het grootste deel van de scholen (73 procent) vindt dat dit niet mag. 27 procent (20 

scholen) vindt dat dat wel mag. De redenen hiervoor die genoemd zijn, zijn: 

- De integratie van allochtone kinderen wordt moeilijker (16 scholen) 

- Om goed Nederlands te leren moeten er voldoende Nederlandse leerlingen 

op school zijn (10 scholen) 

- Het lesgeven wordt moeilijker voor de leraren; er moet te veel aandacht uit-

gaan naar de allochtone kinderen (10 scholen) 

- De kans op discriminatie in de samenleving neemt toe (8 scholen) 

- Voor autochtone leerlingen is het moeilijker om zich prettig te voelen (5 

scholen) 

- Het aantal leerlingen op school zal dalen (3 scholen) 

Aangenomen mag worden dat ook scholen die vinden dat je als school geen maatre-

gelen mag treffen om ervoor te zorgen dat er niet teveel niet-westers allochtone 

leerlingen op school komen, soortgelijke problemen als de hierboven genoemde erva-

ren. Deze problemen betreffen de kansen voor de leerlingen zelf, de moeilijke 

wordende taak voor de leerkrachten en de beeldvorming rond allochtonen met kans 

op discriminatie. 

 

Aan de scholen is ook gevraagd of een school er voor mag zorgen dat er niet teveel 

kinderen uit laagopgeleide gezinnen op school komen. Slechts vijf scholen vinden dat 
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dat mag en wel vanwege de volgende redenen: het lesgeven wordt moeilijker voor de 

leraren en er moet teveel aandacht uitgaan naar deze leerlingen, voor kinderen van 

hoogopgeleide ouders is het moeilijker zich prettig te voelen (alle drie door 3 scholen 

genoemd), de extra’s kunnen niet meer, het aantal leerlingen zal dalen, het is moeilij-

ker om leerlingen op hun niveau les te geven en ‘een gezonde mix is noodzakelijk’ 

(door 1 á 2 scholen genoemd). 

 

Tot slot is specifiek gevraagd naar het problematisch vinden van segregatie. Het me-

rendeel van de scholen vindt segregatie een probleem (zie tabel 25). Absolute 

segregatie (concentratie van één groep, bijvoorbeeld achterstandsleerlingen) wordt als 

grootste probleem gezien. De problemen betreffen met name een moeilijk wordende 

integratie van allochtone leerlingen (met kans op discriminatie), mede omdat door een 

laag percentage Nederlandstalige leerlingen het leren van Nederlands minder voor-

spoedig verloopt, en een verzwaring van de taak van de leerkrachten (zie hierboven).  

 
Tabel 25: Het problematisch vinden van segregatie (aantallen scholen en percentages) 

Het problematisch vinden van Aantal Percentage 

Etnische segregatie 53 71,6 

Segregatie naar opleidingsniveau 45 60,8 

Relatieve segregatie 48 64,9 

Absolute segregatie 58 78,4 

 

 

In de telefonische interviews is dieper op de eventuele problematiek van segregatie 

ingegaan. Een gesegregeerde school vindt het geen probleem als de school een af-

spiegeling van de wijk is en absoluut gesegregeerd is. Als er slechts één grote 

etnische groep op school zou zijn, zou de school dat minder prettig vinden. Een ande-

re gesegregeerde school vindt vooral het feit dat 70 procent van de leerlingen 
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zorgleerlingen zijn een probleem. Dat geeft teveel problemen, niet alleen op onder-

wijskundig terrein, maar ook op sociaal terrein. Voor leerkrachten is dat een grote 

belasting. Ook een andere school vindt dat er een zware wissel wordt getrokken op 

leerkrachten van een ‘zwarte’ school. De problemen zouden door meer scholen ge-

dragen moeten worden, volgens de directeur van deze school. Op een school is alleen 

sprake van segregatie naar opleiding, volgens de directeur. Niet zozeer de segregatie, 

maar het laagopgeleid zijn van de ouders, is een groot probleem dat om maatregelen 

vraagt: “De kinderen die op school komen hebben echt een beperking door hun ge-

brek aan kennis. Er zou wellicht aandacht moeten komen voor de scholing van 

ouders. Door het zeer lage opleidingsniveau van de ouders is het ook moeilijk om het 

maximale uit de kinderen te halen. Dit geldt zowel voor de Nederlandse, als de Suri-

naamse en Antilliaanse kinderen.” 

 

In de survey zijn vragen gesteld over te nemen maatregelen en het niveau waarop se-

gregatie eventueel moet worden aangepakt. Het grootste deel van de scholen (ruim 70 

procent, zie tabel 26) vindt dat segregatie op het niveau van de stad of het stadsdeel 

moet worden aangepakt; tweederde vindt dat segregatie (ook) op het niveau van het 

bestuur moet worden aangepakt. Meer dan de helft van de scholen vindt dat het se-

gregatieprobleem (ook) op wijk- of schoolniveau aangepakt zou moeten worden.  

 
Tabel 26:  Het niveau waarop de scholen willen dat segregatie wordt aangepakt (aantallen scholen 

en percentages „ja‟) 

 Aantal  Percentage 

Op schoolniveau  40 54,1 

Op wijkniveau  44 59,5 

Op stads(deel)niveau 53 71,6 

Op bestuursniveau  49 66,2 
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Aan de scholen zijn ook mogelijke beleidsmaatregelen voorgelegd. De beleidsmaat-

regelen die gemiddeld de meeste steun krijgen, zijn ‘ouderinitiatieven steunen’, het 

aantrekkelijker maken en versterken van de kwaliteit van ‘zwarte’ scholen en afspra-

ken over huisvestingsbeleid in de wijken, gevolgd door ‘versterking van het 

keuzerecht van ouders ten opzichte van bijzondere scholen’. Zie verder tabel 27. Per 

denominatie zijn er verschillen in voorkeuren. Openbare scholen hebben gemiddeld 

een voorkeur voor de maatregel ‘Versterking van het keuzerecht van ouders ten op-

zichte van bijzondere scholen, protestants-christelijke scholen zetten kiezen bij 

voorkeur voor ‘Afspraken met andere scholen over tijdstip/moment van inschrijving’, 

rooms-katholieke scholen en gereformeerde/evangelische scholen zetten ‘Aantrekke-

lijker maken of versterken van de kwaliteit van 'zwarte' scholen’ op de eerste plaats 

van de gewenste maatregelen en algemeen bijzondere scholen willen de keuze bij de 

ouders laten: hun voorkeur gaat uit naar ‘Voorlichting aan ouders/begeleiden van ou-

ders bij schoolkeuze met het oog op meer spreiding’ (zie tabel b in de bijlage D).  

 
Tabel 27: Oordeel over mogelijke beleidsmaatregelen (aantallen scholen, minimumscore, maxi-

mumscore, gem. score op 5-puntsschaal lopend van 1= (sterke) tegenstander, 2= 

enigszins tegenstander, 3= neutraal, 4= enigszins voorstander, 5= (sterke) voorstander, 

standaarddeviatie) 

   N Min Max Gem SD 

Ouderinitiatieven steunen 72 1 5 3,9 1,0 

Aantrekkelijker maken of versterken van de kwaliteit van 

'zwarte' scholen 

74 1 5 3,9 1,2 

Afspraken over huisvestingsbeleid in de wijken 74 1 5 3,9 1,4 

Versterking van het keuzerecht van ouders ten opzichte van 

bijzondere scholen (bijzondere scholen moeten iedereen toela-

ten) 

74 1 5 3,8 1,4 

Voorlichting aan ouders/begeleiden van ouders bij schoolkeuze 

met het oog op meer spreiding 

74 1 5 3,7 1,2 
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 Vervolg tabel 27 

Afspraken met andere scholen over aanname en verdeling van 

leerlingen 

73 1 5 3,4 1,4 

Schoolinitiatieven (bijv. uitwisseling tussen witte en zwarte 

scholen) steunen 

74 1 5 3,4 1,2 

Overleg met andere scholen over aanname en verdeling van 

leerlingen 

74 1 5 3,3 1,3 

Afspraken met andere scholen over tijdstip/moment van in-

schrijving (bijv. vanaf 2 jaar) 

74 1 5 3,2 1,2 

Dwingend spreiden door afspraken op gemeentelijk niveau 74 1 5 3,1 1,4 

Dwingend spreiden door afspraken tussen schoolbesturen 74 1 5 3,0 1,4 

Voorrang voor buurtbewoners/hantering van vaste voedingsge-

bieden per school (bijvoorbeeld postcodegebied) 

Fusie tussen een 'witte' en 'zwarte' school tot stand brengen 

74 1 5 3,0 1,2 

 

74 

 

1 

 

5 

 

2,7 

 

1,2 

 

 

Ook in de telefonische interviews is gevraagd naar gewenste beleidsmaatregelen. Een 

directeur van een protestants-christelijke school zegt: “We zijn geen voorstander van 

allerlei maatregelen. Het komt er immers op neer dat ouders hun eigen keuze maken. 

In onze wijk komen bevolkingsgroepen voor die komen en gaan, deze mensen laten 

zich niet sturen. De school werpt wel drempels op bij de aanname van kinderen in 

bepaalde situaties. Soms komen ouders kinderen aanmelden die op dat moment op 

een andere school in de buurt zitten. Als kinderen dan in een zorgtraject zitten op de 

betreffende school, praten we met de ouders, maar verwijzen ze ook weer terug naar 

de school en vragen of het goed is dat we contact opnemen met de school. Er zijn ou-

ders die de problemen van hun kinderen op deze wijze proberen te ontvluchten, bij 

voorbeeld wanneer kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Niet-

zorg leerlingen nemen we wel aan.”  
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Een directeur van een nog niet gesegregeerde school (met veranderende leerlingpopu-

latie): “We zijn geen voorstander van dwingen of opleggen van bepaalde zaken. 

Alleen door openheid bereik je iets. Dwingen werkt negatief. In open gesprekken los 

je iets op. Ouders bij school betrekken, van elkaar leren dan krijg je wederzijds res-

pect. We proberen ook de buurt te betrekken bij onze activiteiten op school, de buurt 

binnenhalen, iets voor elkaar betekenen, dat is van belang.” 

 

De directeuren van gesegregeerde scholen zien verschillende oplossingen. We citeren 

de antwoorden achtereenvolgens: 

“We zouden een stop kunnen gaan invoeren en alleen maar Nederlandse kinderen 

kunnen gaan aannemen, maar dat kan niet. De oplossing ligt bij het Rijk, de zuilen 

zouden moeten worden afgeschaft. Op gemeentelijk en bestuurlijk niveau moet aller-

eerst het probleem van de segregatie worden erkend, dat is nu zo, want het staat op 

de Agenda, maar vervolgens moet er iets worden gedaan. Echter, tien jaar geleden 

was het probleem ook al bekend. De hoop is dat er nu echt eens iets gaat gebeuren. 

Met name een betere verdeling van de problematiek over de scholen, waardoor de si-

tuatie behapbaar wordt en er niet langer zo‟n enorme wissel op bepaalde 

leerkrachten wordt getrokken.” 

 

“De gemeente zou wat betreft de woningbouw meer door elkaar moeten bouwen voor 

verschillende sociale klassen. Het spreiden van goedkope en duurdere woningbouw is 

niet goed, dit zou meer gemixt moeten worden. Verder moeten ouders kun eigen keuze 

kunnen blijven maken. Gezonde concurrentie tussen scholen is niet erg. Dat houdt je 

scherp als school, met dwingende afspraken bereik je niets.”  

 

“Als er niks wordt gedaan, blijft de situatie zo. De oplossing is moeilijk. Als je een 

school uit de Muziekwijk met deze school uit Stedenwijk zou samenvoegen, loop je het 

risico dat met name de hoogopgeleide ouders hun kinderen weghalen en dat is geen 

oplossing. Dan wordt het probleem alleen maar erger. Met kunstgrepen los je de pro-
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blemen niet op. Het enige dat zou kunnen helpen is een mooi aantrekkelijk schoolge-

bouw, met goede voorzieningen, met een zwembad en goede naschoolse opvang voor 

de kinderen. In de eerste plaats is de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en 

de prestaties van de leerlingen. Als de Cito scores goed zijn en er is een aantrekkelijk 

gebouw dan komen ook de andere ouders wel.” En: “Goed huisvestingsbeleid is es-

sentieel. In Almere zal men nog jaren tegen de segregatie blijven aanlopen. De VVE-

programma‟s blijven noodzakelijk, dus financiële ondersteuning voor projecten blijft 

zeer belangrijk en zal wellicht nog meer moeten toenemen.” 

 

Samenvattend: veel scholen verwachten in de toekomst een toename van het aantal 

allochtone leerlingen en/of een toename van het aantal kinderen van laagopgeleide 

ouders. Dit proces van segregatie wordt veroorzaakt door verhuizingen van bepaalde 

groepen (‘witte’ vlucht of vlucht van hoger opgeleiden), door geboortecijfers (meer 

geboortes bij allochtone gezinnen) en door concurrentie van andere scholen (of te 

wel: ouders kiezen voor een andere school dan de dichtstbijzijnde in verband met de 

leerlingpopulatie). Ook de inrichting van sommige wijken (veel sociaal-zwakkeren) 

heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van (absolute) segregatie. De scho-

len vinden segregatie een probleem, zowel vanwege gebrekkige kansen voor de 

leerlingen (minder mogelijkheden tot integratie en leren van de Nederlandse taal, 

meer discriminatie) als vanwege de belasting voor leerkrachten. Als scholen een af-

spiegeling van de wijk zijn, is het probleem minder groot (en voor sommige scholen 

is dat helemaal geen probleem: zij passen zich aan) dan bij absolute segregatie en et-

nische segregatie. 

 

Aan de scholen is de vraag voorgelegd welke maatregelen er genomen moeten en 

kunnen worden om (verdere) segregatie tegen te gaan. Op schoolniveau lijkt segrega-

tie het minst goed aan te pakken, immers: ouders maken hun eigen keuzes. Toch 

krijgt de maatregel het aantrekkelijker maken en versterken van de kwaliteit van 

‘zwarte’ scholen gemiddeld tamelijk veel steun, maar hiervoor is natuurlijk meer no-
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dig dan alleen maatregelen op schoolniveau. Andere beleidsmaatregelen die gemid-

deld veel steun krijgen, zijn: ouderinitiatieven steunen, voorlichting aan ouders geven 

en begeleiden van ouders bij schoolkeuze met het oog op meer spreiding, versterking 

van het keuzerecht van ouders ten opzichte van bijzondere scholen (dit laatste vooral 

door openbare scholen gewenst) en afspraken maken over huisvestingsbeleid in de 

wijken. Ook uit de telefonische interviews kwam een voorkeur voor deze maatregelen 

naar voren.   

 

3.5 Samenvatting onderzoek onder Almeerse basisscholen 

 

In Almere is bij een flink aantal scholen sprake van een veranderende leerlingpopula-

tie in de zin van een toename van allochtone leerlingen of kinderen van laagopgeleide 

ouders. Deze veranderingen onstaan vooral door verhuizingen (mensen die het zich 

kunnen permitteren, vertrekken naar betere of nieuwere wijken), concurrentie van 

scholen in de wijk (selectieve schoolkeuze) en geboortecijfers (hogere geboortecijfers 

bij allochtone gezinnen). We zien dat de veranderingen in leerlingpopulatie op de ba-

sisscholen in Almere op verschillende terreinen gevolgen hebben. Het onderwijs 

wordt aangepast (meer aandacht voor taal, andere taalmethodes, invoering van VVE), 

er wordt samengewerkt met buitenschoolse instellingen, er wordt overleg gevoerd en 

er worden afspraken gemaakt over aanname en verdeling van leerlingen. Ook op per-

soneelsgebied zijn er gevolgen: negatieve gevolgen zoals vertrek van ervaren 

personeel en instroom van onervaren personeel, maar er is ook sprake van aanpassing 

aan de situatie door ander personeelsbeleid te voeren.  

Veel scholen verwachten in de toekomst een toename van het aantal allochtone leer-

lingen en/of een toename van het aantal kinderen van laagopgeleide ouders. 

Hierboven noemden we al de oorzaken voor deze ontwikkelingen. De scholen vinden 

segregatie een probleem, zowel vanwege gebrekkige kansen voor de leerlingen (min-

der mogelijkheden tot integratie en leren van de Nederlandse taal, meer discriminatie) 
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als vanwege de belasting voor leerkrachten. Als scholen een afspiegeling van de wijk 

zijn, is het probleem minder groot dan bij absolute segregatie en etnische segregatie. 

Scholen passen zich op verschillende manieren aan aan de situatie: door extra aan-

dacht voor taal, door samenwerking met buitenschoolse instellingen, door het gebruik 

van andere leermethodes, door de invoering van VVE. Scholen nemen ook zelf maat-

regelen om de segregatie tegen te gaan: door andere groepen te werven via informatie 

voor ouders en door met andere scholen te overleggen of afspraken te maken over 

aanname en/of verdeling van leerlingen of de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure 

te veranderen 

Aan de scholen is de vraag voorgelegd welke maatregelen er genomen moeten en 

kunnen worden om (verdere) segregatie tegen te gaan. Op schoolniveau lijkt segrega-

tie het minst goed aan te pakken, immers: ouders maken hun eigen keuzes. Toch 

krijgt de maatregel het aantrekkelijker maken en versterken van de kwaliteit van 

‘zwarte’ scholen gemiddeld tamelijk veel steun, maar hiervoor is meer nodig dan al-

leen maatregelen op schoolniveau. Andere beleidsmaatregelen die gemiddeld veel 

steun krijgen, zijn: ouderinitiatieven steunen, voorlichting aan ouders geven en bege-

leiden van ouders bij schoolkeuze met het oog op meer spreiding, versterking van het 

keuzerecht van ouders ten opzichte van bijzondere scholen (vooral door openbare 

scholen gewenst) en afspraken maken over huisvestingsbeleid in de wijken.  
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4 Literatuurstudie segregatie: probleem, oorzaken en 
mogelijke oplossingen  

 

 

 

 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk bespreken we in het kort wat we uit de wetenschappelijke literatuur 

weten over de aard en omvang van het vraagstuk van segregatie in het onderwijs, de 

oorzaken en de oplossingen die over het algemeen genoemd worden ter bestrijding 

van gescheiden onderwijs.  

 

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt uiteraard bij de kwaliteit van de leraar. 

Toch zijn er belangrijke buitenschoolse factoren die een verklaring geven voor signi-

ficante verschillen in prestaties tussen groepen leerlingen. Dat zijn naast aanleg en 

motivatie ook andere kenmerken van individuele leerlingen. Uit onderzoek weten we 

dat de sociale achtergronden van de leerlingen zoals de sociaal-economische positie 

van de ouders, in het bijzonder het opleidingsniveau van de moeder, gezinssamenstel-

ling, opvoedingspraktijken van de ouders, taal en land van herkomst een belangrijke 

verklaring geven voor de verschillen tussen groepen. In het verleden speelde sekse 

daarin ook een grote rol. Dat verschil is de laatste decennia sterk afgenomen.  

 

Een van de belangrijkste factoren op schoolniveau (belangrijker nog dan klassen-

grootte, verschillen in omvang van bekostiging en verschillen tussen private en 

publieke scholen) is de samenstelling van de klas of school naar sociale achtergrond 

van de leerlingen, aanleg en, volgens enkele wetenschappelijke studies, ook sekse 

(hoeveelheid meisjes in de klas). Aan de eerder genoemde achtergrondkenmerken van 

de leerlingen valt binnen schoolverband niet zo veel te veranderen, hoogstens iets te 

compenseren. De samenstelling van scholen en klassen echter kunnen we in principe 

wel veranderen. Daarom is het goed om te kijken hoe het zit met de verdeling van 
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groepen leerlingen (die verschillen naar afkomst en aanleg), wat de gevolgen daarvan 

zijn en wat we eventueel door drang en dwang daaraan kunnen veranderen. 

 

 

4.2  Aard en effecten van segregatie 

 

Voor het vergelijken van verschillen in samenstelling van de klas of school worden in 

de wetenschappelijke literatuur over het algemeen twee begrippen gebruikt, te weten 

segregatie en concentratie. Segregatie impliceert dat twee of meer groepen van elkaar 

gescheiden zijn. Het begrip segregatie is het meest omvattende en kan het beste om-

schreven worden als een onevenredige verdeling van bepaalde kenmerken van 

leerlingen over scholen in een bepaald gebied (bijvoorbeeld aanleg, sociale en etni-

sche afkomst, religieuze achtergrond en sekse). Waar we in dit rapport over praten is 

de relatieve aan- of afwezigheid van sommige etnische of sociale groepen in de scho-

len van een bepaald gebied. Een dergelijk gebied kan een geografische of een 

bestuurlijke eenheid vormen. De ongelijke verdeling van een bepaalde sociale en/of 

etnische groep is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om te spreken 

van segregatie in de negatieve zin. Bijvoorbeeld, de leerlingen van Japanse scholen in 

sommige steden zoals Amsterdam, vertonen grote gelijkenis met elkaar naar taal en 

culturele achtergrond, maar we kunnen moeilijk zeggen dat deze scholen problema-

tisch zijn vanuit het oogpunt van prestaties van allochtone kinderen. We gaan ervan 

uit dat gescheiden onderwijs pas problematisch wordt als individuele leerlingen de 

dupe worden van het feit dat zij in de klas of school zitten met veel zwakke leerlingen 

die het gemiddelde prestatieniveau omlaag halen. Toch kunnen we naast een mogelijk 

prestatiedrukkend effect ook nog andere criteria gebruiken om gescheiden onderwijs 

als onwenselijk te beschouwen. Een ander criterium kan zijn dat we verwachten dat 

verdeeld onderwijs de sociale cohesie in de maatschappij aantast. 
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Wat kunnen de gevolgen zijn van grote verschillen in de samenstelling van klassen of 

scholen? Om elk misverstand maar meteen uit de weg te ruimen: er bestaat geen ab-

soluut criterium voor de samenstelling van de ideale klas of school. We weten uit 

onderzoek inmiddels het nodige over de grootte van effect van de samenstelling op 

leerprestaties, maar het is niet zo dat er vaststaand percentage is waarbij van alles 

‘fout’ gaat: bijvoorbeeld minder ontwikkelingskansen voor bepaalde groepen kinde-

ren, minder mogelijkheden voor integratie, extra verzwaring voor leerkrachten. 

Daarom spreken we, ook in dit rapport, steeds van een relatief verschil en gemiddel-

den. Er kunnen altijd uitzonderingen zijn: scholen met een over het algemeen zwakke 

leerlingenpopulatie die heel goede prestaties leveren. 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van schoolsegregatie kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder de primaire effecten verstaan 

we de directe gevolgen op leerlingenniveau, bijvoorbeeld op de cognitieve prestaties, 

de niet-cognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld zelfwaardering, aspiraties) of interetni-

sche verhoudingen. Onder de secundaire effecten verstaan we gevolgen op wat 

langere termijn. Hierbij kan men denken aan perspectieven op werk, maar ook aan de 

gevolgen voor de schoolorganisatie (schoolklimaat en aantrekkelijkheid van de 

school) en voor de arbeidsmarkt van leraren.  

 

De meeste wetenschappelijke literatuur gaat over de effecten op de prestaties van 

leerlingen. Indien dit effect optreedt, kan dit komen door de kenmerken van de leer-

lingen (vooral door het gemiddelde en de spreiding van hun vermogens), de sociale 

en culturele hulpbronnen waarover zij beschikken, de sfeer die dit op school en in 

klas oproept, en de manier van lesgeven die daaruit resulteert. Over het algemeen 

wordt verondersteld dat de verschillen in sociaal-economische achtergrond van de 

leerlingen hier in doorwerken. Bij leerlingen met een migrantenachtergrond wordt 

daarenboven nog verondersteld dat, wanneer zij in de meerderheid zijn, het leertempo 

kan dalen door de extra aandacht die zij vanwege culturele verschillen met de school 
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en de leraren zouden vragen. Ten slotte zouden zij het voordeel van de moedertaal als 

instructietaal missen. Volgens deze laatste veronderstelling zouden de leerlingen die 

thuis een andere taal (of dialect in bijvoorbeeld grensstreken) spreken dan op school 

op scholen met weinig leerlingen die de schooltaal goed beheersen, te weinig voeding 

van de omgeving krijgen.  

 

Over het algemeen is het moeilijk om precies na te gaan van het effect is van de sa-

menstelling van de klas (het zogenaamde ‘peer effect’). Het is immers niet een 

toevalligheid dat kinderen met dezelfde kenmerken en achtergrond bij elkaar op 

school of in de klas zitten. Daardoor treedt een vorm van zelfselectie op die het voor 

onderzoekers moeilijk maakt om precies de grootte van het effect vast te stellen. 

Vooral in landen met keuzevrijheid voor de ouders (zoals in Nederland het geval is) 

treedt deze zelfselectie op. Maar er zijn ook scholen die bewust hun leerlingen op ba-

sis van hun prestaties in bepaalde niveaugroepen indelen, of migrantenkinderen met 

taalproblemen bij elkaar in klassen zetten met leraren die zijn gespecialiseerd in 

tweede taal verwerving. Een dergelijke (zelf) selectie maakt het moeilijk om vast te 

stellen wat de oorzaak en de werkelijke grootte is van de effecten op de prestaties van 

de leerlingen. Toch zijn de laatste jaren in de Verenigde Staten enkele studies uitge-

voerd die op een experimentele situatie lijken. Dan nog blijft de vraag over of de 

situatie daar met Nederland vergelijkbaar is (het gaat immers om andere migranten-

groepen of sociale klassen) 

 

Recent hebben twee Nederlandse onderzoekers (Van Ewijk & Sleegers 2007 & 2009) 

een analyse gemaakt van alle degelijke studies die op de wereld zijn uitgevoerd. Zij 

kwamen tot de volgende conclusies:  

 De gemiddelde effectgrootte van de sociaal-economische samenstelling van 

de klas over alle studies is 0.32. Dit betekent dat als de gemiddelde sociaal-

economische status van een klas toeneemt met één standaarddeviatie, de 

gemiddelde score op een prestatietoets met 0.32 toeneemt (dit is bijvoorbeeld 
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te vergelijken met ongeveer drie punten op de Cito eindtoets). Dit wordt al-

gemeen als een redelijk groot effect beschouwd. Dit betekent dat de 

gemiddelde sociaal-economische status van de medeleerlingen een substanti-

ele invloed op de prestaties van afzonderlijke leerlingen heeft. 

 Het effect van het aandeel leerlingen van een etnische minderheidsgroep is 

over het algemeen veel minder groot en soms verwaarloosbaar. Het gemid-

delde effect is weliswaar veel kleiner dan dat van sociaal-economische status, 

maar we moeten niet vergeten dat de status van etnische minderheidsgroep 

veelal samenvalt met sociaal-economische status. Bovendien als dit effect 

over de hele schoolloopbaan van kracht is, dan kan het uiteindelijke effect 

ook behoorlijk groot worden.  

Kortom, de sociaal-economische en in mindere mate de etnische samenstelling, maar 

zeker de combinatie, hebben een effect op de prestaties van leerlingen. Vooral voor 

kinderen uit kansarme milieus, die voor de verwerving van hun menselijke kapitaal 

vrijwel geheel afhankelijk zijn van de school, is dit een belangrijke factor.  

 

Andere primaire effecten zijn veel minder onderzocht en ook de kwaliteit van de stu-

dies op dat gebied is over het algemeen wat lager. Er zijn slechts zeer weinig studies 

die op basis van een degelijk (quasi) experimenteel design vaststellen dat er door in-

teretnisch contact interetnische vriendschappen ontstaan of een afname van 

vooroordelen plaatsvindt. Uit een overzicht van 26 studies op dit gebied (Lindo, 

2008) blijkt dat meer contact tussen leerlingen van verschillende sociale klassen en 

etnische groepen een positief effect hebben als aan een aantal belangrijke voorwaar-

den is voldaan: gelijke status tussen groepen (vooral hetzelfde prestatieniveau), 

actieve samenwerking met gemeenschappelijke doelen binnen de school, en steun 

door regelgeving en gebruiken. Dit zijn condities die over het algemeen moeilijk te 

vervullen zijn. Beschrijvende studies geven ook aan dat men er nog niet is als leerlin-

gen wat meer evenredig over de scholen verdeeld worden. Dan moet er nog heel wat 

gebeuren om de leerlingen met elkaar op vriendschappelijke manier met elkaar te la-
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ten omgaan. Meestal blijft men in groepjes van dezelfde afkomst samenwerken en 

spelen. Duidelijk komt ook uit verschillende studies naar voren dat ook buitenschool-

se voorwaarden belangrijk zijn zoals algemene sociale en politieke klimaat, contacten 

op buurtniveau en de aantallen heterogene huwelijken. 

 

Onderzoek naar secundaire effecten heeft vanwege de jarenlange ervaring met 

schoolsegregatie vooral in de Verenigde Staten plaatsgevonden en de resultaten zijn 

in aantal opzichten niet overdraagbaar naar Nederland. Zo is er een aantal studies, dat 

indicaties geeft voor verschillen in aspiratieniveau tussen leerlingen die naar sterk et-

nisch gescheiden scholen of naar meer gemengde scholen zijn gegaan. Ook is er 

onderzoek naar de gevolgen van gedwongen spreiding (de zogenoemde ‘bussing’) 

voor het schoolklimaat (meer conflicten en zelfs ook geweld).  

 

Van groot belang zijn ook de studies naar kwaliteitsverschillen tussen scholen die het 

gevolg zijn van de mobiliteit van leraren. Er zijn sterke aanwijzingen dat meer erva-

ren en ook beter geschoolde leraren de voorkeur geven aan een betrekking op scholen 

met minder leerlingen uit lagere sociaal-economische klassen en/of etnische minder-

heidsgroepen. Opvallend is het gegeven uit enkele studies dat leraren liever lesgeven 

op scholen met in hun ogen ‘betere’ leerlingen, ook al maakt dat in salaris niets uit. 

Ook uit eerder Nederlands onderzoek (Karsten et al, 2003) blijkt dat op voornamelijk 

‘zwarte’ scholen de vacatures moeilijker te vervullen zijn dan op andere scholen. 

 

 

4.3 Oorzaken  

 

In de jaren tachtig en negentig is de segregatie naar etnische herkomst de al eerder 

bestaande sociale segregatie in omvang gaan overvleugelen (Driessen, e.a., 2003). Op dit 

moment is ongeveer zeven procent van alle Nederlandse basisscholen een concentratie-

school voor allochtone leerlingen, terwijl nog geen drie procent beschouwd kan worden 
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als concentratieschool voor autochtone leerlingen uit lagere sociale milieus. Deze laatste 

groep scholen is vooral te vinden in plattelandsgebieden in het Noorden van het land, 

terwijl de etnische concentratie zich vooral in de steden voordoet (Vogels & Bronneman-

Helmers, 2003). In de periode 1985-2000 is het percentage basisscholen met meer dan 

70% leerlingen uit niet-westerse gezinnen met een lage opleiding gestegen van 15% naar 

35% in de vier grote steden; daarbuiten is de omvang veel geringer, hoewel de stijging 

momenteel het grootst is in de middelgrote steden. 

 

Er zijn drie verschillende redenen voor deze stijging. In de eerste plaats komt dit door 

demografische ontwikkelingen en woonsegregatie. In bepaalde wijken neemt het aantal 

allochtone inwoners toe en het aantal autochtone inwoners af. Scholen in die wijken 

ondervinden daarvan de gevolgen: het aandeel allochtone leerlingen stijgt, het aandeel 

autochtone leerlingen daalt. In de tweede plaats spelen sociale en etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes van ouders een rol. In de derde plaats staat de Nederlandse vrijheid van 

onderwijs de oprichting van islamitische en hindoeïstische scholen toe. Deze scholen 

bestaan vrijwel uitsluitend uit leerlingen van laagopgeleide ouders met een niet-westerse 

achtergrond.  

 

Demografische ontwikkelingen en woonsegregatie 

Op de terreinen van huisvesting en onderwijs is de dwingende bemoeienis van de Ne-

derlandse overheid altijd vrij beperkt geweest. De overheid kan ingrijpen bij 

verschillende vormen van negatieve discriminatie, maar kent op beide terreinen, in 

tegenstelling tot het terrein van werken, weinig regels en acties die de integratie van 

minderheden in positieve zin trachten te beïnvloeden. Op het terrein van wonen en 

onderwijs zijn de burgerlijke vrijheden als vrije vestiging en schoolkeuze in Neder-

land traditioneel sterk en vormen als zodanig een belangrijk uitgangspunt van beleid. 

Daarom hebben ideeën over spreiding nooit een concreet vervolg gekregen. 
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In de eerste plaats is er een ongelijke verdeling van de allochtone bevolking over Ne-

derland. Vooral in de vier grote steden in het westen van het land is er sprake van een 

aanzienlijke oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen. In 2001 heeft in 

deze steden bijna 30 procent van de bevolking een niet-westerse herkomst, ten op-

zichte van 9,3 procent voor Nederland als geheel. Ongeveer driekwart van de totale 

populatie niet-westerse allochtonen in de vier grote steden bestaat uit migranten uit de 

voormalige koloniën (Surinamers en Antillianen) en ‘gastarbeiders’ (Marokkanen en 

Turken). Het aandeel vluchtelingen is laag, maar stijgt wel. Opvallend is hoe rond de-

ze vier grote steden een ring van gemeenten ligt waar slechts een zeer gering 

percentage laag opgeleide allochtonen woont (CBS, 2002). Verder is er ook mede 

door het verschil in huizenprijzen een ongelijke verdeling binnen de steden. Daar-

naast doet zich naast door sociaal-economische en financiële omstandigheden 

gedwongen ruimtelijke concentratie ook vrijwillige concentratie van bevolkingsgroe-

pen voor (congregatie). Dit heeft in de Nederlandse steden nog niet echt geleid tot 

veel uitgesproken mono-etnische gebieden (Van Kempen e.a., 2000).  

 

Voor een zeer belangrijk deel vindt deze woonsegregatie zijn weerspiegeling in de 

samenstelling van de basisscholen, omdat ouders hun kinderen bij voorkeur naar de 

dichtstbijzijnde basisschool sturen (Van der Wouw, 1994; Karsten e.a., 2002&2003a). 

Het aantal scholen met hoge concentraties hangt nauw samen met de mate van con-

centratie van niet-westerse allochtonen in de buurten en stadsdelen. Toch verklaart de 

samenhang tussen woonsegregatie en onderwijssegregatie niet alles. Ook keuzege-

drag van ouders is een belangrijke factor. 

 

Sociale en etnisch gemotiveerde schoolkeuze van ouders 

De verhouding tussen leerlingensamenstelling van de school en de samenstelling van 

de bevolking in de directe omgeving, is over het algemeen een goede indicator voor 

heel specifieke (etnisch-sociale of religieuze) keuzes en brengt ons op het spoor van 

segregatieprocessen die niet het gevolg van woonsegregatie zijn. Wanneer we de leer-
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lingenbevolking van de scholen relateren aan het percentage niet-westerse allochto-

nen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar in het postcodegebied (als een indicatie voor het 

voedingsgebied van een school), dan hebben we enige indicatie voor het effect van 

schoolkeuze op de ongelijke verdeling in een stad of gemeente. In eerder onderzoek 

hebben wij een analyse gemaakt van alle Nederlandse basisscholen (Karsten e.a., 

2002 & 2003a). Dat onderzoek toonde aan dat 6.2% van alle 7000 Nederlandse basis-

scholen een leerlingsamenstelling heeft die afwijkt van de samenstelling van de 

bevolking in het omringende postcodegebied; meer dan de helft van deze scholen 

staat in de grote steden.  

 

In hetzelfde onderzoek hebben we ook alle ouders bevraagd in elf postcodedistricten 

met zowel ‘te witte’ als ‘te zwarte’ scholen. Daaruit kwam naar voren dat de etnische 

samenstelling in het keuzeproces van ouders een rol speelt. De etnisch-specifieke 

keuze van de ouders komt in de eerste plaats naar voren in de (positieve) keuzemotie-

ven. Zo blijkt dat allochtone en autochtone ouders verschillen in hun keuzemotieven. 

Voor autochtone ouders is de ‘match’ tussen school en thuis het belangrijkste; bij al-

lochtone ouders is de mate van speciale aandacht en de reputatie van de school 

belangrijker. De mate van speciale aandacht, de reputatie en de afstand tot de school 

zijn voor de laag opgeleide ouders het belangrijkst en deze factoren gaan naarmate de 

opleiding hoger wordt een minder belangrijke rol spelen. De match tussen school en 

thuis echter wordt juist belangrijker naarmate de opleiding hoger is. Verder vinden 

juist hoger opgeleiden dat scholen ervoor mogen zorgen dat er niet ‘te veel’ allochto-

ne kinderen op school komen. Onderzoek van Coenders, Lubbers & Scheepers (2004) 

toont aan dat dit milieuspecifieke aspect des te sterker is naarmate in de buurtscholen 

de aanwezigheid van grote concentraties kinderen van etnische minderheden groter is. 

Met andere woorden de etnische tolerantie van hoger opgeleiden is sterk contextaf-

hankelijk. 



Segregatie in het basisonderwijs in Almere 

 

 

 

94 

 

In ons onderzoek is ouders ook expliciet gevraagd om scholen, waar zij niet voor 

hebben gekozen, te beoordelen. Daarbij komt eenduidig naar voren dat de ‘zwarte’ 

scholen in de buurt vaker als niet geschikt worden gezien, niet alleen door autochtone 

maar ook door allochtone ouders. De ‘witte’ scholen in de buurt worden het vaakst als 

wel geschikt beoordeeld. Bij de vraag waarom men een bepaalde school niet geschikt 

vindt voor het kind wordt door autochtone ouders als belangrijkste reden weer het 

ontbreken van een ‘match’ tussen school en thuis genoemd, gevolgd door het slechte 

niveau en de slechte naam van de school. Bij allochtone ouders spelen reputatie van 

de school en het ontbreken van voldoende aandacht een belangrijker rol dan bij au-

tochtone ouders; het ontbreken van een match tussen school en thuis speelt bij hen 

juist minder een rol. 

 

In de grote steden speelt de religieuze grondslag van scholen nauwelijks nog een gro-

te rol, hoewel de discussie in de politiek daar vaak een sterk accent op heeft gelegd 

(Dienst Informatievoorziening Tweede Kamer, 2003). Zo heeft het protestantse basis-

onderwijs in Amsterdam verhoudingsgewijs meer kinderen uit niet-westerse én ook 

Nederlandse gezinnen met een lage opleiding dan het stedelijk gemiddelde. Alleen 

het islamitisch en hindoeïstisch onderwijs bestaat vrijwel geheel uit kinderen met 

laag-opgeleide niet-westerse ouders (resp. 96 en 92%). Daar staat tegenover dat het 

algemeen-bijzonder onderwijs het allerlaagste percentage van deze kinderen heeft en 

ook een groot aantal volledig witte scholen. Deze algemeen-bijzondere scholen on-

derscheidden zich meestal niet door een afwijkende levensbeschouwing, maar zijn 

een voortzetting van de standenscholen die gedurende de negentiende eeuw waren 

ontstaan. Zij vragen een relatief hoge ouderbijdrage, gebruiken een specifieke, vaak 

vrijere, onderwijsmethode (Montessori, Steiner, Jenaplan) en zorgen op die manier 

voor een selectieve instroom van leerlingen uit de ‘betere kringen’. Eerder wees ook 

ander onderzoek (Van Breenen, 1991; Van der Wouw, 1997) op dit verschijnsel. 
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4.4 Mogelijkheden voor beleid  

 

Onderwijssegregatie is de uitkomst van een proces van woonsegregatie, processen 

van vraag en aanbod op de lokale markt (de keuze van ouders en profilering van scho-

len) en algemene selectieprocessen in het onderwijs. Dat laatste speelt vooral in het 

voortgezet onderwijs, maar kan ook gevolgen hebben voor schoolkeuze in het basis-

onderwijs
9
.Tot nu toe is er in meeste Europese landen weinig beleid gevoerd om 

hierop te sturen.  

 

Slechtst weinig landen, waarvan de Verenigde Staten het bekendste voorbeeld zijn, 

hebben in het verleden geprobeerd segregatie tegen te gaan door dwang of directe 

sturing. Zwarte kinderen uit de armste wijken werden per bus naar witte scholen in 

meer welgestelde buurten gebracht (‘bussing’). Dit, vaak door rechtbanken opgeleg-

de, beleid werd gerechtvaardigd met de stelling dat gesegregeerde scholen ‘inherent 

ongelijk’ waren (zie voor deze geschiedenis Clotfelder, 2004). De overheid kon dit 

beleid van gedwongen spreiding voeren omdat zij bestuurder was van vrijwel alle 

scholen en er geen recht op vrije schoolkeuze bestond. In de VS heeft als gevolg van 

gedwongen busvervoer een versnelde uittocht uit de grote steden naar de omringende 

gemeenten plaatsgevonden (met als neveneffect stijgende huizenprijzen), maar ook 

een vlucht naar het particulier onderwijs. In Nederland is alleen in Gouda in de jaren 

tachtig geprobeerd om een zekere spreiding door middel van busvervoer te bewerk-

stelligen. Dit experiment is om verschillende redenen (verzet ouders en school-

besturen) na een aantal jaren gestopt en eigenlijk nooit goed geëvalueerd. 

 

Minder directe manieren zijn de beleidsmaatregelen met ‘controlled choice’ (Kahlen-

berg, 2001); in ons land wordt deze aanpak bepleit door Bowen Paulle (zie 

                                                        
9
   Bijvoorbeeld wanneer ouders ‘voorsorteren’ door een basisschool (bijvoorbeeld een montesso-

rischool) te kiezen die plaatsing op een bepaalde school voor Voortgezet Onderwijs 

vergemakkelijkt. 
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www.bowenpaulle.nl). In dat geval moeten ouders zich op een centraal inschrijfpunt 

aanmelden en een aantal voorkeuren voor scholen opgeven. De publieke autoriteiten 

proberen die voorkeuren zo veel mogelijk te honoreren, rekening houdend met een 

wenselijke spreiding. In een aantal plaatsen in de VS is daar al enige ervaring mee 

opgedaan. Deze aanpak kent verschillende varianten: bijvoorbeeld vrijwillige afspra-

ken tussen scholen over quotering en aannamebeleid, centrale oudervoorlichting en 

het gebruik van ouderconsulenten die de keuze van ouders proberen te beïnvloeden. 

De resultaten van deze aanpak zijn overwegend positief, maar het blijft de vraag of 

deze aanpak goed overdraagbaar is naar de Nederlandse situatie. In de Verenigde Sta-

ten bestaat immers veelal geen vrije schoolkeuze en is een vorm van gecontroleerde 

schoolkeuze voor veel ouders een stap vooruit. In Nederland echter zou deze aanpak 

een inperking van de keuzevrijheid betekenen. Toch wordt momenteel in Nijmegen 

op een enigszins vergelijkbare manier geëxperimenteerd. Helaas is het nog te vroeg 

om tot een evaluatie van de effectiviteit daarvan over te gaan.  

 

Verder zijn er in een aantal landen met veel keuzevrijheid zoals Nederland, vrijwillige 

ouderinitiatieven. Dat zijn acties van ouders die zich collectief aanmelden bij sterk 

gesegregeerde scholen om zo tot een betere balans te komen. Ouders gaan in gesprek 

met scholen over het onderwijsaanbod, individuele aandacht voor hun kinderen, 

plaatsing in groepen en naschoolse opvang. De meeste initiatieven zijn te recent van 

aard om de effectiviteit van dergelijke initiatieven te kunnen vaststellen. Daarnaast 

zijn er projecten van scholen met zeer verschillende samenstelling die door korte uit-

wisseling van leerlingen (gezamenlijk sporten, gemeenschappelijke naschoolse 

opvang en excursies) proberen tot enige vorm van interetnisch contact te komen. Dit 

heeft echter weinig effect op het gebied van de leerlingenprestaties. 

 

Ten slotte zijn er maatregelen waarbij de ongelijke verdeling van leerlingen als gege-

ven wordt geaccepteerd, maar men probeert door extra subsidiëring de scholen met 

hoge concentraties kansarme leerlingen zo effectief mogelijk te maken.  
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5 Resultaten van panelgesprekken met beleidsmakers, 
schoolbesturen en ouders 

 

 

 

 

Uit Amsterdams onderzoek naar segregatie (zie Karsten et al., 2003) is gebleken dat 

panelgesprekken een goede manier zijn om ervaringen op het gebied van (problemen 

met) segregatie uit te wisselen. Het gezamenlijk praten over mogelijke maatregelen 

brengt ook de mogelijkheid tot vergroting van draagvlak voor maatregelen met zich 

mee. 

 

Om de resultaten van het onderzoek, zoals weergegeven in de hoofdstukken 2 t/m 4, 

te bespreken en tot uitwisseling en mogelijke oplossingen te komen, zijn er twee pa-

nelgesprekken georganiseerd: één voor schoolbesturen en vertegenwoordigers van 

ouderorganisaties en één voor beleidsmakers. De panelgesprekken zijn geleid door 

Sjoerd Karsten. We geven hieronder een samenvatting van de reflectie op de in het 

onderzoek geconstateerde ontwikkelingen met betrekking tot segregatie in Almere en 

wenselijke en mogelijke oplossingen voor segregatie, zoals naar voren gebracht in de 

twee panelgesprekken. De verslagen van deze gesprekken zijn opgenomen in bijlage 

F.  

 

Segregatie en verandering in leerlingpopulatie in Almere 

Het onderzoek liet zien dat er geen scholen zijn die opvallend aan het ‘verzwarten’ of 

‘verwitten’ zijn. Het onderzoek richtte zich echter op de ontwikkeling in de afgelopen 

vijf jaar. Volgens het panel van vertegenwoordigers van schoolbesturen en ouderor-

ganisaties zijn sommige scholen al langer geleden ‘verzwart’ en de wijken waarin 

deze scholen staan eveneens. Verwacht wordt dat de verandering van de wijken, dat 

wil zeggen een toenemende segregatie op wijkniveau en daarmee ook op schoolni-

veau met de groei van de stad verder zal toenemen door een ‘witte’ en inmiddels ook 

‘zwarte’ vlucht. In beide panels is naar voren gebracht dat ook een deel van de alloch-
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tone ouders namelijk in toenemende mate bewuster gaat kiezen voor een school op 

basis van kwaliteit (waaronder ook ouderbetrokkenheid en gemengde populatie ver-

staan worden) in plaats van voor een school in de buurt. Onderzoek in Almere naar 

leefstijlanalyse laat deze verandering van wijken volgens een van de panelleden ook 

zien. Integratie is een belangrijk punt in het beleid van Almere: er wordt ook gemê-

leerd gebouwd. Dat integratie door schoolkeuze weer ongedaan wordt gemaakt, is 

voor sommige panelleden uit het panel van schoolbesturen een zorgelijk punt, voor 

anderen niet zozeer. De oudervertegenwoordigers, beide van allochtone herkomst, 

zien het als zorgelijk punt dat in sommige wijken en daarmee ook op sommige scho-

len helemaal geen Nederlandse kinderen meer zijn. 

 

Geconstateerd is in het onderzoek dat de meeste allochtone leerlingen in Almere op 

openbare scholen zitten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, waar veel van 

de islamitische leerlingen op protestants-christelijke scholen zitten. Dit heeft volgens 

de vertegenwoordigers van schoolbesturen te maken met de profilering van protes-

tants-christelijke scholen in Almere. Van een restrictief toelatingsbeleid op 

protestants-christelijke scholen is in Almere geen sprake. 

 

Uit het onderzoek is ook duidelijk dat specifieke denominaties tot segregatie leiden. 

Dit is ook uit ander onderzoek naar segregatie bekend. Zo zijn de Islamitische school, 

de Hindoeschool en de school van de Evangelische Broedergemeente absoluut gezien 

gesegregeerde scholen met een (niet-westers) allochtone populatie. Aan de andere 

kant zijn de gereformeerde school en de algemeen bijzondere vrije school absoluut 

gezien ‘witte’ scholen. De panels brachten ten aanzien van deze constatering naar vo-

ren dat ouders het recht hebben om een keuze te maken op grond van 

levensovertuiging of religie. Zo leidt profilering tot segregatie, maar dat is een vorm 

van vrije schoolkeuze en die mag niet aangetast worden. In Almere wordt voor wat 

betreft de stichting van scholen in nieuwe wijken geen beleid gevoerd op segregatie.  
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Segregatie is in de panels op twee manieren bekeken: vanuit het oogpunt van leer-

lingprestaties en vanuit maatschappelijk oogpunt. Segregatie wordt niet als probleem 

gezien als het alleen scheiding op basis van religie of etniciteit betreft. Een ‘zwarte’ 

school is niet per definitie een ‘zwakke’school, volgens sommige panelleden. Aan-

dacht op gesegregeerde scholen voor ‘de andere cultuur’ -  het leren omgaan met 

andere groepen - wordt op gesegregeerde scholen wel noodzakelijk gevonden. Wan-

neer religieuze of etnische segregatie samengaat met sociaal-economische  segregatie 

(in het onderzoek als opleidingsniveau van de ouders gedefinieerd), dan vindt men dit 

wel problematisch.  

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een deel van de scholen die absoluut gezien 

veel niet-westers allochtone leerlingen hebben, ook veel kansarme leerlingen hebben. 

Veel kansarme kinderen bij elkaar hebben een zelfstandig effect, bovenop het effect 

van individueel kansarm zijn. Kansarm zijn heeft te maken met ondersteuning in het 

gezin, werkeloosheid van de ouders, echtscheidingsproblematiek, materiële zaken. 

Een concentratie van kansarme leerlingen op een school is dus problematisch, zo licht 

panelleider Sjoerd Karsten toen. Voor leerlingen lijkt segregatie naar sociaal-

economische achtergrond dus een probleem. Dit wordt ook in de panels als probleem 

gezien. 

 

In het panel van beleidsmakers is op het belang voor het beleid gewezen van het uit 

elkaar trekken van verschillende zaken die spelen rond segregatie – ervaring en belas-

ting van leerkrachten, ontwikkelingen in de samenleving, ontwikkeling in de sociaal-

economische samenstelling van scholen. Daar levert het rapport ook aanknopingspun-

ten voor.  

 

Het panel van vertegenwoordigers van schoolbesturen herkende de constatering in het 

onderzoek dat het moeilijk is om op scholen met veel kansarme leerlingen goed ge-

kwalificeerd personeel te krijgen en behouden. Vanuit het oogpunt van prestaties is 
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het immers juist voor kansarme leerlingen van belang om onderwijs van goed gekwa-

lificeerde leerkrachten te krijgen. Dit is een aandachtspunt, zie verderop. Hierbij is 

door een panellid uit het panel van schoolbesturen ook naar voren gebracht dat in 

Almere de focus op het nieuwe ligt. Bij groei betekent dit dat in bestaande wijken met 

bestaande scholen mogelijk niet genoeg geïnvesteerd wordt. Scholen met veel kans-

arme leerlingen liggen vaak in oude wijken, mede omdat mensen die het zich kunnen 

veroorloven naar nieuwe wijken trekken (‘witte’ maar ook ‘zwarte’ vlucht, vlucht van 

kansrijkeren).  Het verschil tussen oude en nieuwe wijken wordt te groot, zo werd in 

het panel geconstateerd.  

 

Oplossingen voor segregatie en de gevolgen daarvan 

Oplossingen die in andere gemeenten gekozen zijn, zoals spreiding van leerlingen of 

het instellen van een centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs waarbij een be-

paalde verhouding kansarm-kansrijk wordt nagestreefd, konden in de panels niet op 

steun rekenen. 

 

De in de panels genoemde oplossingen richtten zich met name op de kwaliteit van 

scholen in termen van prestaties van leerlingen en in mindere mate ook op de maat-

schappelijke taak van scholen. 

In beide panels is vooral veel steun voor het versterken van de kwaliteit van scholen 

met veel kansarme leerlingen. Deze maatregel dient zich ook met name op het krijgen 

en behouden van goed personeel te richten.  

In het panel van schoolbesturen is gewezen op het belang van maatschappelijke er-

kenning voor het werken op een school met veel kansarme en achterstandsleerlingen 

– eventueel ook door een financiële beloning -  voor het verkrijgen en behouden van 

goed gekwalificeerd personeel, dat ook betrokken is bij de leerling en bij de ouders. 

Hierbij is ook gewezen op de inzet van allochtone leerkrachten. Ook zou er op de Pa-

bo in Almere meer aan professionalisering van toekomstige leerkrachten met het oog 
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op het werken op de zwakkere scholen ca. kansarme scholen in Almere moeten ge-

beuren. De schoolbesturen zouden daarbij kunnen aangeven welke deskundigheid er 

bij hun leerkrachten nodig is. Sjoerd Karsten gaf aan dat de Pabo in Almere scholen 

zou kunnen ‘adopteren’. Pabo-studenten zouden leerlingen op de geadopteerde scho-

len kunnen helpen met bijles en zo een rol kunnen spelen in het verbeteren van het 

onderwijsniveau en het creëren van banden met scholen.  

Leerkrachten hebben ook ondersteuning nodig bij hun taak, volgens het panel van 

schoolbesturen en oudervertegenwoordigers: meer handen in de klas, specialisten 

voor ouderbetrokkenheid, schoolmaatschappelijk werk, etc. Verdere professionalise-

ring van specialisten voor ouderbetrokkenheid en begeleiding en ondersteuning van 

ouders wordt wenselijk geacht. Meer samenwerking met het ROC om (allochtone) 

ouders meer op de hoogte te brengen van hoe ze hun kind meer kunnen ondersteunen 

in hun schoolcarrière, is ook als aandachtspunt naar voren gebracht.  

Het panel van beleidsmakers oordeelde eveneens dat oplossingen gezocht moeten 

worden in de versterking van de kwaliteit van scholen, door bijvoorbeeld dagarran-

gementen, naschoolse activiteiten, etc. Het wordt van belang geacht de financiële 

middelen beter te investeren in de kwaliteit van scholen, door te zorgen voor een goe-

de infrastructuur op scholen met veel ‘probleem’leerlingen (kansarme leerlingen, 

zorgleerlingen, achterstandsleerlingen
10

). De benodigde versterking van de kwaliteit 

van scholen zou niet alleen de hierboven genoemde punten moeten betreffen, maar 

ook het fysiek aantrekkelijker maken van het schoolgebouw.  

Sjoerd Karsten heeft nog op de mogelijkheid gewezen om als gemeente extra in te 

zetten op extra zorg of ondersteuning voor kinderen die dat thuis niet voldoende krij-

gen, bijvoorbeeld extra huiswerkklassen, kansklassen, brede school. 

 

                                                        
10

   De termen ‘zorgleerling’, achterstandsleerling, kansarm, worden soms door elkaar gebruikt.  
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Het panel van beleidsmakers bracht naar voren dat er vooral ook aandacht besteed 

moet worden aan maatregelen die sociaal-economische segregatie tegengaan, zoals 

maatregelen in buurten om mensen en kinderen uit verschillende sociale lagen bij el-

kaar te brengen. Dit betreft de maatschappelijke taak van scholen. Ook richting de 

ouders zou actie ondernomen kunnen worden, door ouderinitiatieven met het oog op 

het tegengaan van segregatie te steunen en ook voorlichting aan ouders te geven met 

betrekking tot de beeldvorming rond zogenaamde ‘zwarte’ scholen. 

Ook in het panel van vertegenwoordigers van schoolbesturen en ouderorganisaties 

zijn oplossingen voor het maatschappelijke probleem van segregatie naar voren ge-

bracht. Een panellid uit het panel van schoolbesturen noemde als mogelijke oplossing 

voor segregatie het samenvoegen van kleine scholen van verschillende schoolbesturen 

tot grotere onderwijsvoorzieningen in de wijk, al dan niet in samenhang met andere 

partners. Dit zou in elk geval in nieuwe wijken, bij startende kleine scholen, kunnen 

gebeuren. Om etnische segregatie tegen te gaan is door dit panel de suggestie gedaan 

dat groepjes allochtone ouders hun kind op een witte school aanmelden. De gemeente 

en het ouderplatform zouden dergelijke acties kunnen ondersteunen. 

 

De beleidsmakers gaven aan het wenselijk te vinden om in samenspraak met de 

schoolbesturen een plan te maken voor het versterken van de kwaliteit. Gezien de 

neergang van het onderwijsniveau, zoals blijkt uit de  ‘Sociale Agenda’, is dit uit het 

oogpunt van kwaliteit ook aan de orde. Scholen moeten hiervoor dan wel gefaciliteerd 

worden. Voor zover gesegregeerde scholen naar sociaal-economische achtergrond 

ook zwakke scholen zijn, is kwaliteitsverbetering ook een zaak van de gemeente. 

Kwaliteitsverbetering van zwakke scholen is een van de projecten in de Lokaal Edu-

catieve Agenda van Almere.   
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De schoolbesturen gaven aan zelf vooral samenwerking met betrekking tot zorgleer-

lingen als mogelijkheid te zien. De schoolbesturen voelen zich daar gezamenlijk 

verantwoordelijk voor. Spreiding van zorgleerlingen
11

 is een aandachtspunt. 

Panelleden uit het panel van schoolbesturen gaven aan het als taak van de gemeente te 

zien om de waardering van personeel nog wat sterker door te zetten. Dit zou kunnen 

door het werken op achterstandsscholen meer te erkennen door hiervoor bijvoorbeeld 

meer schalen (LB en LC)  in te voeren of een decaanachtige structuur in de basis-

school in te voeren.  

                                                        
11

  Echter: kansarme leerlingen zijn niet per definitie zorgleerlingen. 
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6 Samenvatting en conclusies  
 

 

 
 
Het onderzoek naar segregatie in het basisonderwijs in Almere bestond uit een kwan-

titatief onderzoek naar de leerlingpopulatie op scholen en in wijken en de 

ontwikkeling daarin, een survey onder alle basisscholen, enkele verdiepende telefoni-

sche interviews met directies van basisscholen en een literatuurstudie. We vatten de 

bevindingen hieronder samen. Om een uitwisselingen over de bevindingen en naden-

ken over mogelijke oplossingen tot stand te brengen zijn twee panelgesprekken 

georganiseerd waarbij de bevindingen uit het onderzoek als input dienden.  

 

In Almere zien we een lichte stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Deze 

trend zien we terug bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Gegevens van het CBS la-

ten zien dat er nauwelijks verandering is in het aandeel lage opleidingen bij de 

beroepsbevolking in Almere.  

 

We hebben eerst gekeken naar absolute segregatie, dat wil zeggen de samenstelling 

van de leerlingpopulatie op de scholen in vergelijking met het gemiddelde in Almere. 

We zien dan dat dertien scholen meer niet-westers allochtone leerlingen hebben dan 

het gemiddelde van Almere. Bij twee van deze scholen gaat het om een bijzondere 

signatuur (een islamitische school, een school van de Evangelische Broedergemeen-

te), die de absolute segregatie verklaart. De overige elf scholen zijn openbare scholen 

(op één na). Vier scholen hebben duidelijk meer leerlingen met een Nederlandse of 

westerse achtergrond dan gemiddeld, maar dat zijn vooral scholen met een speciaal 

onderwijsconcept (vrije of montessorischool) of een bijzondere signatuur (gerefor-

meerd). We zien dus dat een van de oorzaken voor segregatie – de vrijheid van 

onderwijs – ook in Almere voor gesegregeerde scholen zorgt. Daarnaast zorgen 

sommige algemeen-bijzondere scholen voor een selectieve instroom en daarmee ook 

voor segregatie. 
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Tien scholen hebben een duidelijk hoog aandeel leerlingen met laagopgeleide ouders 

ten opzichte van het gemiddelde in Almere. In één wijk, de Stedenwijk, hebben vier 

van de vijf scholen een hoog aandeel ‘kansarme’ leerlingen.  

 

Vervolgens hebben we gekeken naar eventuele relatieve segregatie: de samenstelling 

van de leerlingpopulatie op scholen in vergelijking met de wijk waarin de school ligt. 

Elf scholen bleken duidelijk meer niet-westers allochtone leerlingen te hebben dan de 

wijk waarin zij liggen. Bij twee van deze scholen is dit ‘verklaarbaar’: dit zijn de twee 

hierboven genoemde scholen met een bijzondere signatuur. Er zijn eigenlijk geen 

duidelijk ‘te witte’ scholen ten opzichte van de wijk. Twee scholen (waarvan een vrije 

school) zijn enigszins ‘te wit’. Sommige wijken hebben zowel ‘te veel’ niet-westers 

allochtone leerlingen als scholen met (iets) ‘te weinig’ niet-westers allochtone leer-

lingen.  

Tien scholen hebben duidelijk meer kinderen van laagopgeleide ouders dan de wijk 

waarin ze staan. Drie scholen hebben minder kinderen van laagopgeleide ouders dan 

de wijk (zie echter noot 5). Enkele wijken hebben zowel scholen met iets teveel als te 

weinig ‘kansarme’ leerlingen.  

Sociale en etnisch gemotiveerde schoolkeuze van ouders speelt hierbij volgens de li-

teratuurstudie een rol. Ook in Almere is het volgens een kwart van de school-

directeuren zo dat ouders de leerlingpopulatie een rol heeft gespeeld bij schoolkeuze. 

Veranderingen in leerlingpopulatie (met name een toename van niet-westers allochto-

ne leerlingen) wordt in Almere deels veroorzaakt door ‘witte vlucht’. 

 

Er zijn op basis van de cijfers geen scholen die opvallend aan het ‘verwitten’ of ‘ver-

zwarten’ ten opzichte van de wijk. Er lijkt sprake van een daling in het aandeel 

‘kansarme’ leerlingen, maar op sommige scholen stijgt dit aandeel juist. Omdat on-

duidelijk is of de verandering in de gewichtenregeling voor alle scholen een 

vergelijkbaar effect heeft gehad, kunnen we op dit punt geen conclusies trekken. 
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Het (survey-)onderzoek onder de basisscholen wees juist op een veranderende leer-

lingpopulatie bij een flink aantal scholen in Almere. Het ging hier om een toename 

van allochtone leerlingen of kinderen van laagopgeleide ouders en/of eenoudergezin-

nen. Als oorzaak voor deze veranderingen zijn vooral verhuizingen (mensen die het 

zich kunnen permitteren, vertrekken naar betere of nieuwere wijken), concurrentie 

van scholen in de wijk (selectieve schoolkeuze) en geboortecijfers (hogere geboorte-

cijfers bij allochtone gezinnen) gegeven. De bevindingen in Almere komen op dit 

punt overeen met de oorzaken die in de literatuurstudie zijn gegeven voor de stijging 

van het percentage basisscholen met een hoog aandeel niet-westers allochtone leer-

lingen, hoewel geboortecijfers hier niet genoemd zijn. Daarnaast, zo blijkt uit het 

literatuuronderzoek, speelt de vrijheid van onderwijs en de mogelijkheid tot oprich-

ting van bijvoorbeeld islamitische en hindoeïstische scholen een rol bij segregatie. 

 

Volgens de basisscholen in Almere hebben de veranderingen in leerlingpopulatie in 

de zin van toename van met name niet-westerse leerlingen en kinderen van laagopge-

leide ouders, op verschillende terreinen gevolgen. Enerzijds gaat het om aanpassing 

aan de situatie (meer aandacht voor taal, andere taalmethodes, invoering van VVE, 

meer samenwerking met buitenschoolse instellingen), maar er zijn ook vervelende 

gevolgen op personeelsgebied, zoals vertrek van ervaren personeel en instroom van 

onervaren personeel. Ook dit kwam in het literatuuronderzoek naar voren. 

 

Veel scholen verwachten in de toekomst een toename van het aantal allochtone leer-

lingen en/of een toename van het aantal kinderen van laagopgeleide ouders. De 

scholen ervaren deze verder toenemende segregatie, vooral de etnische segregatie en 

de absolute segregatie, als een probleem, zowel voor de leerlingen zelf (gebrekkige 

kansen voor de leerlingen, minder mogelijkheden tot integratie en leren van de Neder-

landse taal, meer discriminatie), als vanwege de belasting voor leerkrachten, maar 

ook vanuit maatschappelijk oogpunt (discriminatie, minder mogelijkheden tot integra-

tie). Scholen nemen zelf al maatregelen om de segregatie tegen te gaan: door andere 
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groepen te werven via informatie voor ouders en door met andere scholen te overleg-

gen of afspraken te maken over aanname en/of verdeling van leerlingen of de 

inschrijvings- en aanmeldingsprocedure te veranderen. 

 

Aan de scholen is de vraag voorgelegd welke maatregelen er genomen moeten en 

kunnen worden om (verdere) segregatie tegen te gaan. Op schoolniveau lijkt segrega-

tie het minst goed aan te pakken, immers: ouders maken hun eigen keuzes. Toch 

krijgt de maatregel ‘het aantrekkelijker maken en versterken van de kwaliteit van 

‘zwarte’ scholen’ gemiddeld tamelijk veel steun, maar hiervoor is volgens de respon-

denten meer nodig dan alleen maatregelen op schoolniveau. Zoals uit een van de 

telefonische interviews blijkt, zou er dan ook geïnvesteerd moeten worden in een aan-

trekkelijk schoolgebouw met goede voorzieningen en bijvoorbeeld naschoolse 

opvang. Andere beleidsmaatregelen die gemiddeld veel steun krijgen, zijn maatrege-

len die zich op de ouders richten: ouderinitiatieven steunen, voorlichting aan ouders 

geven en begeleiden van ouders bij schoolkeuze met het oog op meer spreiding, ver-

sterking van het keuzerecht van ouders ten opzichte van bijzondere scholen (dit 

laatste vooral door openbare scholen gewenst). Over de effectiviteit van deze maatre-

gelen is nog niets bekend. Een laatste maatregel die veel steun krijgt, betreft het 

afspraken maken over huisvestingsbeleid in de wijken of, zoals in een van de telefo-

nische interviews wordt voorgesteld: bij woningbouw meer mixen van goedkopere en 

duurdere woningen. Meer dwingende maatregelen die in de Verenigde Staten wel zijn 

toegepast, zoals verplichte spreiding van leerlingen over scholen, zijn in Nederland 

niet goed mogelijk en door de scholen in Almere ook niet erg gewenst. Bovendien 

leiden dergelijke maatregelen tot verhuizingen: bij ouders spelen sociale en etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes een rol. Het experiment in Gouda, waarbij sprake was van 

spreiding van leerlingen, is vanwege verzet van ouders en besturen gestopt en niet 

goed geëvalueerd. 
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Ook aan twee panels - een panel van beleidsmakers en een panel van vertegenwoor-

digers van schoolbesturen en ouderorganisaties - is de vraag voorgelegd welke 

aspecten van segregatie problematisch worden gevonden en welke maatregelen wen-

selijk zijn. Wanneer etnische segregatie samengaat met sociaal-economische 

segregatie en tot gevolg heeft dat er een concentratie van kansarme leerlingen op 

scholen ontstaat, dan wordt dit als problematisch gezien, zowel vanuit het oogpunt 

van leerlingprestaties en de kwaliteit van het onderwijs, als vanuit maatschappelijk 

oogpunt (een tweedeling in de maatschappij). Scholen met veel kansarme leerlingen 

bevinden zich in oude wijken, waar in toenemende mate segregatie optreedt; de scho-

len hebben ook moeite met het verkrijgen en behouden van goed gekwalificeerd 

personeel, wat weer gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs, waar deze 

juist zo noodzakelijk is.  

Ook aan de panels is de vraag voorgelegd welke maatregelen wenselijk en haalbaar 

zijn. In de panels is geen steun voor spreiding van leerlingen of voor een centraal 

aanmeldpunt. De panels zien vooral de noodzaak om te investeren in versterking van 

de kwaliteit van scholen met veel kansarme leerlingen. Die investering zou zich moe-

ten richten op het professionaliseren, aantrekken, behouden, ondersteunen en 

waarderen van goed gekwalificeerd personeel, waaronder ook specialisten voor ou-

derbetrokkenheid. Ondersteuning van leerkrachten kan op verschillende manieren 

plaatsvinden: door ‘meer handen in de klas’, het inzetten van specialisten voor ouder-

betrokkenheid, maar ook door aan de school schoolmaatschappelijk werk, 

dagarrangementen, naschoolse activiteiten, huiswerkklassen, kansklassen, ondersteu-

ning en begeleiding van ouders te verbinden. De benodigde versterking van de 

kwaliteit van scholen betreft niet alleen de hierboven genoemde punten, maar ook het 

fysiek aantrekkelijker maken van het schoolgebouw om ook andere groepen leerlin-

gen te trekken.  

Om de negatieve gevolgen van segregatie vanuit maatschappelijk oogpunt gezien, te-

gen te gaan, zijn eveneens maatregelen voorgesteld: maatregelen in buurten om 

mensen en kinderen uit verschillende sociale lagen bij elkaar te brengen, het steunen 
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van ouderinitiatieven met het oog op het tegengaan van segregatie, het geven van 

voorlichting aan ouders met betrekking tot de beeldvorming rond zogenaamde ‘zwar-

te’ scholen, het samenvoegen van kleine scholen van verschillende schoolbesturen tot 

grotere onderwijsvoorzieningen in de wijk, al dan niet in samenhang met andere part-

ners. Dit zou in elk geval in nieuwe wijken, bij startende kleine scholen, kunnen 

gebeuren. Aandacht voor oude scholen in oude wijken is gewenst. 

Voor zover gesegregeerde scholen naar sociaal-economische achtergrond ook zwakke 

scholen zijn, is kwaliteitsverbetering ook een zaak van de gemeente (Lokaal Educa-

tieve Agenda van Almere). De beleidsmakers gaven aan het wenselijk te vinden om 

in samenspraak met de schoolbesturen een plan te maken voor het versterken van de 

kwaliteit. Scholen moeten hiervoor dan gefaciliteerd worden. De schoolbesturen zelf 

zien vooral samenwerking met betrekking tot zorgleerlingen als mogelijkheid. De 

schoolbesturen voelen zich daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. De waardering 

van personeel op scholen is voor de schoolbesturen een bespreekpunt met de gemeen-

te. 
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Bijlagen 
 
 
 
 
Bijlage A:  Oude en nieuwe leerlinggewichten  

 

Vanaf augustus 2006 is gefaseerd een nieuwe gewichtenregeling ingevoerd. 

Oude gewichten: 

0.25 Leerling van wie beide ouders of verzorgers een schoolopleiding hebben genoten tot of tot 

en met niveau eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs. 

0.9 Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die tevens voldoet aan één van de 

volgende voorwaarden: 

1.  de vader/verzorger heeft een schoolopleiding genoten tot het niveau eindexamen voorbe-

reidend beroepsonderwijs, of 

2.  de moeder/verzorgster heeft een schoolopleiding genoten tot het niveau eindexamen voor-

bereidend beroepsonderwijs, of 

3.  de meest verdienende ouder/verzorger oefent een beroep uit in loondienst, waarin hij li 

chamelijke of handenarbeid verricht, of geniet geen inkomsten uit tegenwoordige arbeid. 

(Incidenteel: 

0.4  Leerling die verblijft in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het 

schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend. 

0.7 Leerling van wie de ouders een trekkend bestaan leiden)  

 

Nieuwe gewichten (vanaf augustus 2006 gefaseerd ingevoerd) 

De gewichten zijn gekoppeld aan de opleidingscategorieën 1 en 2. 

1. maximaal basisonderwijs of (v)so/zmlk 

2. maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbobasis of kaderberoepsgerichte leerweg 

3. overig voortgezet onderwijs en hoger 

0.3 Leerling van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een 

opleiding uit categorie 2 heeft gehad. 

1.2 Leerling van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander uit 

categorie 1 óf 2.  
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In de nieuwe gewichtenregeling krijgt een leerling pas een gewicht als beide ou-

ders hooguit vbo (of vmbo-beroepsgericht) hebben behaald. 

In de oude gewichtenregeling gold datzelfde ook voor leerlingen met een Neder-

landse culturele achtergrond (de 0.25-leerlingen), maar niet voor de 0.9-

leerlingen. Daar was de eis slechts dat één van beide ouders hooguit vbo heeft be-

haald.  

(En het was zelfs mogelijk een 0.9-gewicht te krijgen als beide ouders méér dan 

vbo hebben behaald, namelijk als de meest verdienende ouder handenarbeid ver-

richt of geen inkomsten heeft uit tegenwoordige arbeid.) 

 

Door de wijziging in de gewichtenregeling is er dus een groep allochtone leerlingen, 

die vroeger wel een gewicht had en tegenwoordig niet meer: de allochtone leerlin-

gen waarvan één ouder hooguit vbo, maar de andere ouder méér dan vbo heeft 

behaald. 

(En vermoedelijk meer incidenteel: de allochtone leerlingen met weliswaar meer dan 

vbo-opgeleide ouders, maar waarvan de meest verdienende ouder handenarbeid ver-

richt of geen inkomsten heeft uit tegenwoordige arbeid.) 
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Bijlage B:  CBS-definitie niet-westerse allochtonen 

 

Met ingang van augustus 1999 is CBS-breed de standaarddefinitie ingevoerd. 

Volgens deze nieuwe definitie wordt een persoon tot de allochtonen gerekend „als 

ten minste één ouder in het buitenland is geboren (……….)‟. 

Naast de nieuwe definitie is ook een standaardindeling van allochtonen geïntro-

duceerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen westerse en niet-westerse 

allochtonen. Tot de westerse herkomstlanden worden gerekend alle landen in Eu-

ropa (maar zonder Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië (met 

inbegrip van het voormalig Nederlands-Indië). De niet-westerse herkomstlanden 

zijn Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering 

van Japan en Indonesië).  

De reden om dit onderscheid aan te brengen, is de verschillende sociaal-

economische en culturele positie van westerse en niet-westerse allochtonen. Als 

een groep in sociaal-economisch of cultureel opzicht sterk op de Nederlandse be-

volking lijkt, wordt deze groep tot de westerse allochtonen gerekend.  

De allochtonen met Indonesië als herkomstland vormen een bijzondere groep. Ze 

worden gerekend tot de westerse allochtonen. Veel van de personen uit Indonesië 

of voormalig Nederlands-Indië zijn van Nederlandse afkomst. 

(bron: CBS, Index No. 10 - november/december 2000). 
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Bijlage C: Opleidingsniveau in Almere 

 

Deze Bijlage is samengesteld door de afdeling O&S Almere 

 

Er zijn opleidingsgegevens beschikbaar (CBS Statline) van zowel de bevolking 

van 15 t/m 64 jaar, als de beroepsbevolking in die leeftijd. Beiden worden gepre-

senteerd in onderstaande grafieken. Naast de gegevens van Almere worden de 

gegevens van Nederland gepresenteerd, over de afgelopen jaren. 

 

 

Opleidingsniveau bevolking 15 t/m 64 jaar.  
 

Het opleidingsniveau van de Almeerders is lager dan van de Nederlandse bevol-

king.  

Het aandeel laagopgeleiden neemt licht af, ten gunste van de middelbaar opgelei-

den, en is ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Het percentage 

hoogopgeleiden schommelt al jaren tussen de 20 en 22%.  

In Nederland ligt het percentage hoogopgeleiden in 2007 rond de 25% en ver-

toont sinds 2003 een stijgende trend.  
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Opleidingsniveau bevolking 15 t/m 64 jaar Almere
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Hoger opgeleiden onder bevolking 15 t/m 64 jaar
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Almere Bevolking 15 t/m 64 jaar  laag  midden hoog 

  2003/2005 35% 43% 22% 

  2004/2006 34% 44% 22% 

  2005/2007 34% 44% 20% 

  2006/2008 34% 44% 21% 

      

   laag midden hoog 

Nederland  2003 34% 42% 23% 

  2004 34% 41% 24% 

  2005 34% 41% 25% 

  2006 34% 41% 25% 

  2007 33% 42% 25% 

  2008 33% 41% 26% 
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Opleidingsniveau Almere bevolking 15 t/m 64 jaar
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Opleidingsniveau beroepsbevolking 15 t/m 64 jaar 

 

Wat betreft de beroepsbevolking is een licht dalende trend te zien in het aandeel 

laagopgeleiden. Het aandeel hoogopgeleiden schommelt, het percentage is in 

2008 hoger dan in 2007, wellicht het begin van een stijgende trend, maar dit is 

nog niet met zekerheid te zeggen; het is nog steeds 5 % minder dan gemiddeld in 

Nederland. Het aandeel middelbaar opgeleiden blijft ongeveer gelijk en is 4% ho-

ger dan in Nederland.  

 

Almere beroepsbevolking   

   laag midden hoog 

2003 29% 46% 25% 

2004 27% 45% 28% 

2005 26% 48% 25% 

2006 25% 49% 25% 

2007 26% 48% 24% 

2008 25% 47% 27% 

    

Nederland beroepsbevolking   

 laag midden hoog 

2003 27% 45% 28% 

2004 27% 44% 30% 

2005 26% 44% 31% 

2006 25% 44% 31% 

2007 25% 44% 31% 

2008 25% 43% 32% 
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Opleidingsniveau Almere beroepsbevolking
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Vergelijking met elders (cijfers t/m 2006) 

In vergelijking met andere steden is de Almeerse bevolking iets meer lager en 

middelbaar opgeleid. Er zijn minder hoger opgeleiden in de Almeerse beroepsbe-

volking. Het opleidingsbeeld lijkt erg op dat van andere nieuwe steden zoals 

Haarlemmermeer en Zoetermeer. Amsterdam, Utrecht en Amsterfoort kennen 

meer hoger opgeleiden in de beroepsbevolking. 

In de loop der jaren ontwikkelt dit beeld zich niet erg. De patronen blijven her-

kenbaar en vergelijkbaar: voor Almere betekent het dat de beroepsbevolking voor 

het driekwart bestaat uit middelbaar- en lager opgeleiden en voor een kwart uit 

hoger opgeleiden. 

Het opleidingsniveau van de Almeerse beroepsbevolking is vergelijkbaar met die 

van andere nieuwe steden als Haarlemmermeer en ook enigszins met die van Zoe-

termeer. In vergelijking hiermee hebben de oude steden Amsterdam, Utrecht een 

groter aandeel hoger opgeleiden. Dit geldt eveneens voor Amersfoort, zij het in 

iets mindere mate. Het aandeel studenten in de bevolking van deze oude steden 

zal hierbij ongetwijfeld een rol spelen. 

Opleidingsniveau Almeerse beroepsbevolking 

vs andere steden en Nederland 2004-2006
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Aandeel van de beroepsbevolking met een afgeronde HBO- of universitaire op-

leiding 2004-2006 (NB: dit is de meest recente). 

Bron: VSO (CBS/EBB) 

 
 

Gemeente Almere, O&S, AvA, 27 augustus 2009 
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Bijlage D: Tabellen a en b 

 
Tabel a: Correlaties tussen groepen leerlingen 

  
leerlingen uit  

gezinnen met 

hoog opgelei-

de ouders 

leerlingen uit  

gezinnen met  

laag opgelei-

de ouders 

leerlingen uit ' 

allochtone',  

niet westerse  

gezinnen  

leerlingen uit  

gezinnen met  

een westerse  

etniciteit 

leerlingen uit ge-

zinnen  

met hoog opge-

leide ouders 

Pearson Corr 1,000 -,388** -,326** ,487** 

Sig. (2-tailed) 
 

,001 ,005 ,000 

N 74 74 74 74 

leerlingen uit ge-

zinnen met laag 

opgeleide ouders 

Pearson Corr -,388** 1,000 ,789** ,090 

Sig. (2-tailed) ,001 
 

,000 ,446 

N 74 74,000 74 74 

leerlingen uit 'al-

lochtone', niet 

westerse gezin-

nen (niet-

westerse etnici-

teit) 

Pearson Corr -,326** ,789** 1,000 ,008 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 
 

,945 

N 74 74 74 74 

leerlingen uit  

'autochtone' ge-

zinnen of gezin-

nen met  een  

westerse etniciteit 

Pearson Corr ,487** ,090 ,008 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,446 ,945 
 

N 74 74 74 74 

** significante correlaties 
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Tabel b: Top drie van gewenste maatregelen ter bestrijding van segregatie per denominatie-

groep 

 Opb 

n=46 

PC 

n=13 

RK 

n=10 

Ger/ 

Eva 

n=3 

Alg.bijz. 

n=2 

Versterking van het keuzerecht van ouders 

ten opzichte    van bijzondere scholen (bij-

zondere scholen moeten iedereen toelaten) 

1    2/3 

Ouderinitiatieven steunen 3 3 2/3 3  

Aantrekkelijker maken of versterken van de 

kwaliteit van 'zwarte' scholen 

3  1 1 2/3 

Afspraken over huisvestingsbeleid in de 

wijken 

2  2/3 3  

Voorlichting aan ouders/begeleiden van 

ouders bij schoolkeuze met het oog op meer 

spreiding 

 2  2 1 

Afspraken met andere scholen over tijd-

stip/moment van inschrijving (bijv. vanaf 2 

jaar) 

 1  3  

Voorrang voor buurtbewoners/hantering 

van vaste voedingsgebieden per school 

(bijvoorbeeld postcodegebied) 

   3  
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Bijlage E: Verslagen van de telefonische interviews 

 

 

Interview A  

 

Een sterk gesegregeerde („zwarte‟) school met een groot aandeel kinderen van 

laagopgeleide ouders. 

 

1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ 

op school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’? In hoe-

verre is de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om welke 

groepen gaat het precies?  

De verhouding „westers/autochtoon‟ en „niet-westers allochtoon‟ leerlingen op de 

school is 40 – 60 procent. Verhouding „hoog- en laagopgeleide ouders‟ is onge-

veer 20 – 80 procent. Hoogopgeleide ouders komen haast niet voor. 

De oorzaak van de verandering in populatie is letterlijk gezegd komen er te veel 

vrouwen met hoofddoekjes op school. Op grond van deze uitstraling komen Ne-

derlandse ouders niet eens op bezoek op school. De school scoort behoorlijk goed 

in de wijk, de Cito Eindscores in groep 8 zijn goed en het inspectierapport is ook 

voldoende, maar ouders gaan hieraan voorbij en oriënteren zich alleen op de ui-

terlijke kenmerken. Als er al Nederlandse ouders op school komen en ze zien dat 

er veel gekleurde kinderen op de foto‟s staan dan worden daarover opmerkingen 

gemaakt en dan weten wij al dat ze hun kinderen niet op onze school zullen doen. 

 

2. Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie?  

De school heeft altijd een achterstandspubliek gehad, maar toen de wijk ging ver-

kleuren heeft er echt een witte vlucht plaatsgevonden. De school is ook zwarter 

geworden door de toename van Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. In de peri-

ode 2000 tot 2005 heeft dit omslagpunt plaatsgevonden.  
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3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

In verband met de veranderde populatie hebben we ons onderwijs moeten aanpas-

sen. We hebben echt stappen terug moeten maken in de taalontwikkeling. Veel 

kinderen die op school komen spreken nog geen woord Nederlands. De kinderen 

komen binnen als stuiterballen, er moet ze eerst rust worden bijgebracht en ze 

moeten leren wennen aan het schoolsysteem. We hebben in de kleutergroepen 

maximaal 12 kinderen zitten. We werken met het programma Piramide en dat 

heeft al tot goede resultaten geleid. Voorheen waren de leerlingen al op de peuter-

speelzaal met dit programma begonnen. Helaas vergrijst de buurt en komen er 

amper meer kinderen van deze peuterspeelzaal bij ons op school.  

Onze aanpak is nu dat we vinden dat alle kinderen moeten kunnen leren lezen, 

voorheen was de tendens meer wanneer het niet meteen lukte met lezen, dat het 

kind wel dyslectisch zou zijn. We streven er naar dat alle kinderen eind groep 3 

op AVI-2 lezen en dat lukt aardig. In groep 4 moeten alle 12 kernen zijn afge-

rond. We zijn er nu veel meer op gericht om door te gaan met het programma, 

niet eindeloos herhalen. Veel oefenen en de kinderen die het aanvankelijk niet zo 

goed doen, ook mee laten gaan. Er wordt toch wel veel herhaald waardoor ze het 

gaandeweg ook leren. Dit is ook een bewustwordingsproces geweest bij de leer-

krachten. Eind groep 6, vaak al eind groep 5 lezen ze nu allemaal op AVI-9. Het 

percentage kinderen dat echt dyslectisch is, blijkt maar heel klein te zijn.  

De school heeft een heel hecht team van leerkrachten die de kinderen enorm goed 

ondersteunen. De leerkracht worden ook bijgestaan door de intern begeleider en 

het geeft de leerkrachten veel voldoening dat ze resultaten van de kinderen verbe-

teren. In groep 1 is een onderwijsassistent voor 2 dagen per week. Doordat een 

leerkracht niet terugkeerde in het arbeidsproces is ervoor gekozen deze assistent 

te handhaven. De reden voor deze keuze is van financiële aard.  
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4. Wat is de toekomstverwachting of de wens met betrekking tot de leerling-

populatie en wat zijn de verklaringen?  

Wanneer zich een groep Nederlandse ouders op onze school zou melden dan zou-

den we ons onderwijs wederom moeten aanpassen. Nu in deze 

achterstandssituatie kunnen we die slag niet maken. Onlangs heeft een Neder-

lands gezin voor onze gekleurde school gekozen. Het jongste kind dat in groep 1 

zat gaf een verjaardagsfeestje en nodigde 6 kinderen uit. Helaas kwam er maar 1 

kind opdagen. Hierdoor knapte er iets bij het kind en de ouders. Zij waren bang 

dat deze kwestie zich bij elk verjaardagsfeestje zou gaan herhalen en hebben toen 

gekozen voor een schoolwissel. Dat is te begrijpen. Alleen wanneer een groep 

Nederlandse ouders zich zou melden, kunnen wij ons onderwijs aanpakken. 

5. Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

Ja. Tegenover onze school aan de andere kant van het fietspad staat een school 

die voorheen een neutraal bijzondere school was en nu openbaar is geworden. 

Voorheen had de school een aannamebeleid en was er geen donker kind op deze 

school te bekennen. Er is een andere directie gekomen en wordt niet meer aan de 

deur geselecteerd en je ziet de school verkleuren. Dit is een kwestie van beleid. 

 

6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Het zou veel beter zijn als er een betere verdeling zou zijn. Als de problemen door 

meer scholen gedragen zouden worden. Maar dat is een politieke keuze. 

De belasting voor de leerkrachten op een „zwarte school‟ is zoveel hoger dan op 

een witte school. Het is niet te vergelijken. Er wordt echt een wissel getrokken op 

leerkrachten die wreken op een „zwarte school‟, vindt de directeur. Op een witte 

school hebben leerkrachten gewoon veel minder te doen. 
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7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

We zouden een stop kunnen gaan invoeren en alleen maar Nederlandse kinderen 

kunnen gaan aannemen, maar dat kan niet. De oplossing ligt bij het Rijk, de zui-

len zouden moeten worden afgeschaft. Op gemeentelijk en bestuurlijk niveau 

moet allereerst het probleem van de segregatie worden erkend, dat is nu zo, want 

het staat op de Agenda, maar vervolgens moet er iets worden gedaan. Echter, tien 

jaar geleden was het probleem ook al bekend. De hoop is dat er nu echt eens iets 

gaat gebeuren. Met name een betere verdeling van de problematiek over de scho-

len, waardoor de situatie behapbaar wordt en er niet langer zo‟n enorme wissel op 

bepaalde leerkrachten wordt getrokken. 

 

 

Interview B  

 

Een school met een sterke veranderende populatie. 

 

1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ op 

school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’? In hoeverre is 

de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om welke groepen gaat 

het precies?  

De school heeft ongeveer tweederde  „westers/autochtone‟ leerlingen en een derde  

„niet-westers allochtone‟ leerlingen. Verder is er een klein percentage leerlingen 

van echt laagopgeleide ouders, maar dat gegeven is aan het veranderen. Voorheen 

waren er meer leerlingen van hoogopgeleide ouders. De directie vermoedt dat 

steeds meer beter opgeleide ouders hun woningen verkopen aan lager opgeleide 

ouders, veelal allochtone ouders. Hierdoor verandert de populatie. 

 

2. Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie?  

Almere krijgt steeds meer nieuwe wijken. Dat is ook het beleid van Almere. De 

consequentie daarvan is dat de oorspronkelijke, veelal autochtone bevolking die 

zich iets meer kan permitteren uit de oude wijken vertrekt en zich vestigt in de 
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nieuwe wijken in Almere, waar ze vervolgens ook hun kinderen op school doen. 

Binnen Almere wordt zeer vaak verhuisd, dat is al jaren zo. Daarnaast is er ook 

concurrentie tussen scholen. Ouders in Almere laten hun kinderen erg vaak van 

school wisselen, ook wanneer er niet wordt verhuisd. Als reden wordt door ou-

ders vaak opgegeven dat het kind op de betreffende school niet tot z‟n recht komt 

en meer zorg nodig heeft. Soms speelt er ook een conflict tussen ouders en 

school. 

 

3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

Op de school bestaat een welsluitend systeem, de kinderen worden goed gevolgd 

op school. Wanneer we ouders adviseren om hulp te zoek voor hun kind op psy-

chisch gebied dan willen ouders hier niet altijd op ingaan. Voor sommige ouders 

komen we te dichtbij met onze adviezen en worden we als bedreigend ervaren, 

soms spelen culturele verschillen hierbij een rol. Wanneer we vinden dat de ou-

ders hun kinderen speciale zorg onthouden, kan er een conflict ontstaan. Vijf tot 

acht keer per jaar melden we bijvoorbeeld situaties van kinderen aan bij het ad-

vies en meldpunt kindermishandeling. 

Onze school staat bekend als een goede school met een goede sfeer. We bieden 

veel structuur, zijn duidelijk en hebben onze waarden en normen gebaseerd op 

onze Protestant Christelijke traditie. 

De verandering in leerling-populatie heeft geleid tot meer aandacht voor taalacti-

viteiten, vooral in de onderbouw. We nemen deel aan een project. We hebben 

zeker 20 Niet-Nederlandstalige kinderen op school. Een logopediste heeft deze 

kinderen gescreend en naar aanleiding van de resultaten worden taalactiviteiten 

aan de leerlingen aangeboden. Wanneer de woordenschat van de kinderen zeer 

gering is worden kinderen eerst verwezen naar de Taalschool in Almere. Ze gaan 

dan een jaar naar een schakelklas en komen na dat jaar weer naar onze school. Dit 

schooljaar zijn we bij de kleuters gestart met ontluikende geletterdheid. Voorheen 

werden kleuters letters aangeboden, maar nu worden letters aangeleerd. Tussen de 

leerkrachten worden afspraken gemaakt over welke instrumenten gebruikt worden 

bij het aanleren van letters. De aanpak is nu een stuk steviger neergezet. 
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Voorheen werkten we met de leesmethode Leeslijn, de resultaten in groep 3 wa-

ren niet goed. Sinds dit schooljaar zijn we begonnen met de methode Veilig leren 

lezen. Het is nog te vroeg om over resultaten te praten, maar voor de kerst was het 

voor de leerkrachten wel al duidelijk dat de leerlingen nu al meer beheersten dan 

anders het geval was. De leerkrachten worden daarbij begeleid door schoolad-

viesdienst de IJsselgroep. De samenwerking met buitenschoolse instellingen moet 

nog verbeterd worden, met name de contacten met peuterspeelzalen kan beter en 

ook de contacten met de buitenschoolse opvang. 

 

4. Wat is de toekomstverwachting met betrekking tot de leerlingpopulatie en 

wat zijn de verklaringen?  

De school verwacht in de toekomst meer kinderen van laagopgeleide, allochtone 

ouders. Deze tendens is al bezig door het grote verloop op school n.a.v. van de 

vele verhuizingen van ouders naar nieuwe wijken. Er komen steeds meer Islamiti-

sche kinderen op de school en de verwachting is dat dit nog zal toenemen. Het 

vermoeden bestaat dat de ouders van deze kinderen de normen en waarden van de 

Christelijke school belangrijk vinden. Bij aanmelding op de school vindt altijd 

een intakegesprek plaats met de ouders en de ib-er. De gezinssituatie wordt dan 

besproken, of de kinderen op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn ge-

weest en gevraagd wordt of de ouders Christelijke normen en waarden 

onderschrijven.  

5. Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

De directeur denkt van niet. Volgens haar komt het zuiver door de verplaatsing 

van de verschillende bevolkingsgroepen en niet door het beleid van het schoolbe-

stuur of van de gemeente. 
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6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Er zou voor onze school een probleem kunnen ontstaan wanneer onze identiteit in 

het geding komt. De kinderen moeten bij ons meedoen aan alle feesten met name 

onze Christelijke feestdagen, naar onze verhalen uit de bijbel luisteren, meedoen 

met zingen en bidden enz. Wanneer dat niet gebeurt, moeten ze van school af. 

Vorig jaar zijn er om die reden kinderen uit één gezin naar een andere school ge-

gaan. 

 

7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

De directeur heeft hier geen antwoord op. De school wordt nu eigenlijk als een 

witte school gezien, maar is dat eigenlijk niet. We zijn geen voorstander van aller-

lei maatregelen. Het komt er immers op neer dat ouders hun eigen keuze maken. 

In onze wijk komen bevolkingsgroepen voor die komen en gaan, deze mensen la-

ten zich niet sturen. De school werpt wel drempels op bij de aanname van 

kinderen in bepaalde situaties. Soms komen ouders kinderen aanmelden die op 

dat moment op een andere school in de buurt zitten. Als kinderen dan in een zorg-

traject zitten op de betreffende school, praten we met de ouders, maar verwijzen 

ze ook weer terug naar de school en vragen of het goed is dat we contact opnemen 

met de school. Er zijn ouders die de problemen van hun kinderen op deze wijze 

proberen te ontvluchten, bij voorbeeld wanneer kinderen worden doorverwezen 

naar het speciaal onderwijs. Niet-zorg leerlingen nemen we wel aan. 

 

 

Interview C  

 

Een sterk gesegregeerd school („zwarte school‟) met een groot aandeel kinderen 

van laagopgeleide ouders. 
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1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ 

op school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’?             

In hoeverre is de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om 

welke groepen gaat het precies?  

De verhouding „westers/autochtoon‟ en „niet-westers allochtoon‟ leerlingen op de 

school is 20 – 80 procent. Verhouding „hoog- en laagopgeleide ouders‟ is onge-

veer 10 – 90 procent. Ouders met een Havo-opleiding is al heel wat, echt hoog-

opgeleide ouders komen haast niet voor. 

Ongeveer 30 jaar geleden toen deze wijk is gebouwd, kwamen er kinderen van al-

lerlei bevolkingsgroepen naar deze school, zowel hoog als laagopgeleide mensen 

woonden in deze buurt. Mensen die kansen hadden, zijn vervolgens de wijk uit-

gegaan en hebben zich elders gevestigd en hun kinderen zijn van school 

veranderd. Mensen zonder kansen zijn blijven zitten en vervolgens zijn er steeds 

minder kansrijke mensen in de wijk komen wonen. De eerste 5 á 10 jaar van het 

bestaan van de school was er dus een hele normale leerling-populatie. De laatste 

15 á 20 jaren is de samenstelling van de leerlingen veranderd. 

De kinderen die op deze school starten, komen al vaak binnen met een achter-

stand van 1 tot 1 ½ jaar. De kinderen kennen de wereld niet, het land niet, gaan 

niet naar de bibliotheek, sporten niet. Er is een achterstand op alle gebieden, niet 

alleen met taal. Ze kennen geen zee en geen bos. Ouders zijn voornamelijk bezig 

met overleven. Sommige ouders moeten met hun gezin leven van 60 euro per 

week. Sommige ouders doen hun kinderen op deze school omdat opa en oma hier 

vlakbij wonen, die de kinderen opvangen na schooltijd. 

 

2. Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie? N.v.t 

  

3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

De school werkt programmagericht. Daar waar het mogelijk is, wordt er ook ont-

wikkelingsgericht gewerkt. Er wordt gewerkt met het programma Piramide. Het 

onderwijs vindt zeer gestructureerd plaats, gaande weg, krijgen kinderen meer 

ruimte. Er wordt veel aandacht besteed aan het woordenschatonderwijs en onlui-



Bijlagen 

 

 

 

137 

 

kende geletterdheid. Daarnaast wordt de kinderen de ongeschreven codes van de 

Nederlandse maatschappij meegegeven, zoals geen kauwgum in je mond als je 

met iemand praat, kijk iemand aan met wie je spreekt, loop niet zo maar weg. Wij 

gaan uit van rust, reinheid en regelmaat. De kinderen hebben thuis met veel pro-

blemen te maken, de school moet een rustpunt zijn en het moet er veilig zijn. De 

school is een brede school en geopend van 7 tot 7 uur. 

 

4. Wat is de toekomstverwachting met betrekking tot de leerlingpopulatie en 

wat zijn de verklaringen?  

De afgelopen twee jaren is het leerlingenaantal met 20 leerlingen teruggelopen, 

vandaar dat men niet verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren zal toe-

nemen. Vier jaar geleden ging de school nog van 154 leerlingen naar 174, maar 

nu zit men weer op 154 leerlingen. De reden is niet duidelijk. Een factor zou kun-

nen zijn dat er misschien minder vier- jarigen in de wijk zijn en er is een ander 

verwijsbeleid naar het Speciaal onderwijs gekomen. Dat zou ook een rol kunnen 

spelen. 

 

5. Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

De populatie op school is een afspiegeling van de wijk. Stedenwijk Noord waar 

de school staat, is een beetje een afgescheiden gebied met alleen maar sociale 

woningbouw. Bij het opzetten van de wijk, zat er destijds geen goed huisves-

tingsbeleid achter. Er is een licht vluchtgedrag naar scholen in andere wijken 

geweest. De school ligt in erg afgelegen, dat is een minpunt. In de loop der jaren 

is er inzicht gekomen in het huisvestingsbeleid en in wijken die later zijn ge-

bouwd, ligt het schoolgebouw centraal in de wijk. De verschillende soorten 

woningen, zowel sociale woningbouw als koopwoningen, zijn er als het ware in 

een cirkel omheen gebouwd. Op die manier krijg je kinderen van verschillende 

bevolkingsgroepen op school en ontstaat er een natuurlijke mix van de leerlingen. 
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6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Op deze school behoort 70% van de leerlingen tot de zorgleerlingen. 70% van de 

kinderen die op onze school starten, begint niet op het niveau van een vier jarige, 

maar start met een achterstand. 1/2 tot 1 jaar achterstand is op deze school veel 

voorkomend. Deze situatie is zeer zorgelijk. Sommige ouders zouden wel anders 

willen, maar kunnen vaak niet, hebben geen middelen, geen werk, sommigen 

hebben 2 banen om hun hoofd boven water te houden, veel kinderen zijn geregeld 

alleen thuis. Er zijn op deze school niet alleen problemen met de leerstof, de soci-

ale problemen zijn enorm.  

 

7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

Als er niks wordt gedaan, blijft de situatie zo. De oplossing is moeilijk. Als je een 

school uit de Muziekwijk met deze school uit Stedenwijk zou samenvoegen, loop 

je het risico dat met name de hoogopgeleide ouders hun kinderen weghalen en dat 

is geen oplossing. Dan wordt het probleem alleen maar erger. Met kunstgrepen 

los je de problemen niet op 

Het enige dat zou kunnen helpen is een mooi aantrekkelijk schoolgebouw, met 

goede voorzieningen en goede naschoolse opvang voor de kinderen. In de eerste 

plaats is de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en de prestaties van de 

leerlingen. Als de Cito scores goed zijn en er is een aantrekkelijk gebouw dan 

komen ook de andere ouders wel.  

Almere heeft geen schoolzwemmen in het pakket, dat is een grote misser! Goed 

huisvestings-beleid is essentieel. In Almere zal men nog jaren tegen de segregatie 

blijven aanlopen. De VVE-programma‟s blijven noodzakelijk, dus financiële on-

dersteuning voor projecten blijft zeer belangrijk en zal wellicht nog meer moeten 

toenemen. 
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Interview D  

 

Een sterk gesegregeerde school („zwarte school‟) met een groot aandeel kinderen 

van laagopgeleide ouders. 

 

0. Uw school krijgt veel kinderen van buiten de wijk: hoe komt dat? Is dat 

veranderd de laatste tijd en wat is de oorzaak? 

Veel kinderen op deze school komen uit de Staatsliedenwijk , in deze wijk is geen 

basisschool. De school staat in het centrumgebied op het randje van de Waterwijk 

en in Waterwijk zijn drie basisscholen. In de wijk waarin de school staat wonen 

vooral mensen met oudere kinderen. De school is 15 jaar geleden voortgekomen 

uit een fusie van twee scholen, waaronder één school uit de Staatsliedenbuurt. De 

Staatsliedenbuurt is een sociaalzwakke wijk.  

 

1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ 

op school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’? In hoe-

verre is de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om welke 

groepen gaat het precies?  

De verhouding „westers/autochtoon‟ en „niet-westers allochtoon‟ leerlingen op de 

school is 35 -65 procent. Hiertoe behoren ook veel Surinaamse en Antilliaanse 

leerlingen die rechtstreeks uit Suriname en Antillen komen. Verhouding „hoog- 

en laagopgeleide ouders‟ weet de directrice niet uit haar hoofd, zij kijkt dit na en 

zal mij dit percentage mailen. De school bestaat uit 22 verschillende nationalitei-

ten en de populatie is een afspiegeling van de wijk.  

De autochtone ouders kiezen vooral voor katholiek of Christelijk onderwijs. Zij 

zien het openbaar onderwijs veelal als een vergaarbak en daarbij hebben we veel 

kinderen met een kleurtje. Vandaar een meerderheid van de ouders kiest voor een 

PC school in onze buurt. Daar hebben we veel leerlingen aan verloren. Deze 

school heeft een aanname beleid dat hebben wij niet. Bij ons is iedereen welkom. 

Een nadeel is dat onze school staat aan een doodlopende weg. Kortgeleden zijn 

we er achter gekomen dat mensen die al 20 jaar in de wijk wonen, niet eens het 

bestaan van onze school kenden. 
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2. Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie?  

Naast het feit dat veel ouders kiezen voor de Christelijke school is er ook wel veel 

verloop op school geweest door verhuizingen van ouders. Wanneer ouders uit de 

Staatsliedenwijk zich kunnen verbeteren dan gaan ze verhuizen naar een betere 

buurt. Vervolgens kiezen ze dan ook een andere school voor hun kinderen. Vorig 

jaar hebben we 18 verhuizingen gehad in de groepen 4 en 5. Dat is veel op een 

leerlingenaantal van 120 kinderen. We houden bij wat de redenen zijn waarom 

kinderen van school afgaan. Het heeft niet te maken met ontevredenheid van ou-

ders. In de oudertevredenheid enquête scoren we een 7,4 en dat ligt rond het 

landelijke gemiddelde. Het laatste jaar zijn er gelukkig ook 17 nieuwe kinderen 

op school gekomen, zo houden we het aantal in evenwicht. 

 

3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

Onze school is de afgelopen jaren veranderd van een grote witte school in een 

zeer gemengde school met 33% minder leerlingen. Door deze veranderende popu-

latie daalden de resultaten van de leerlingen. Drie jaar geleden hebben we een 

omslag gemaakt, er is in overleg met de inspectie een verbeterplan opgesteld, een 

andere directie aangesteld. We hebben het onderwijsaanbod veranderd, meer 

structuur aangebracht, meer begeleiding, andere taalmethode (Taal Leesland) een 

geïntegreerde taalmethode. Nu zijn we bezig met het kiezen van een andere taal-

methode. We besteden 10% van onze tijd meer aan taal en 5% meer aan rekenen. 

 

4. Wat is de toekomstverwachting met betrekking tot de leerlingpopulatie en 

wat zijn de verklaringen?  

We hebben de indruk dat de afname van leerlingen nu wel tot stilstand komt. In 

groep 1 zitten nu 31 leerlingen, vorig jaar konden we nog 2 groepen maken. We 

hebben kortgeleden een opendag gehad op school, we hebben flyers in de buurt 

rondgedeeld in de buurt. We doen er veel aan om leerlingen op school te krijgen. 

Maar we blijven zitten ineen verouderde buurt waar maar spaarzaam nieuwe jon-

ge mensen bijkomen. 
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5. Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

Dat is moeilijk te zeggen. Dan moet je gaan praten op het niveau van het inrichten 

van de wijk. Ouders kunnen kiezen en dat is hun recht. Over het algemeen kiezen 

ouders toch voor de school die niet te ver weg is. Alleen voor Montessorionder-

wijs gaan ouders nog wel eens omrijden, maar voor Jenaplan of Dalton wordt dat 

echt niet gedaan. Is zo‟n school in de buurt dan vinden ouders dat geen punt. Het 

bestuur heeft wel voorgesteld om er een cultuurschool of een sportschool van te 

maken, maar we verwachten daar niet veel effect van. Het gaat ouders om goed 

onderwijs, veel aandacht voor taal en rekenen en het beste voor hun kinderen. 

6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Zolang de school een afspiegeling is van de wijk hebben we daar geen problemen 

mee, we zijn niet uit op het wit maken van de school. Ook deze kinderen hebben 

kwaliteiten, maar vereisen een andere aanpak van ons. De Staatsliedenwijk is een 

problematisch wijk en dat maakt het werk op school zwaar. Het is goed dat scho-

len die het voorheen niet goed deden, nu worden aangepakt. Ook deze kinderen 

kunnen goed presteren.  

Doordat de school ruimte overheeft zit er sinds kort een Hindoestaanse school in 

ons gebouw. Dit vinden we een minder prettige ontwikkeling. We zouden het ook 

een probleem vinden wanneer zich op onze school alleen maar kinderen van één 

cultuur zouden melden. Dat geldt zowel voor alleen maar Islamitische als alleen 

maar Christelijke kinderen. 

 

7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

De gemeente zou wat betreft de woningbouw meer door elkaar moeten bouwen 

voor verschillende sociale klassen. Het spreiden van goedkope en duurdere wo-

ningbouw is niet goed, dit zou meer gemixt moeten worden. Verder moeten 
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ouders kun eigen keuze kunnen blijven maken. Gezonde concurrentie tussen 

scholen is niet erg. Dat houdt je scherp als school, met dwingende afspraken be-

reik je niets.  

 

 

Interview E  

 

Een school waarvan de populatie niet is veranderd.  

NB. In de vragenlijst was ingevuld dat 90 % van de kinderen van buiten de wijk 

komt. Dit is fout ingevuld door de directeur. De school is een echte buurtschool er 

komt slechts 10% van de kinderen van buiten de wijk! In de gegevens van O&S 

stond dat 63 % van de leerlingen niet-westers allochtoon is. De school is geselec-

teerd op basis van gesegregeerd zijn. Echter, uit de antwoorden van de directeur 

blijkt geen sprake van etnische segregatie, maar wel van een groot aantal leerlin-

gen met laagopgeleide ouders. 

 

1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ 

op school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’? In hoe-

verre is de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om welke 

groepen gaat het precies?  

De verhouding „westers/autochtoon‟ en „niet-westers allochtoon‟ leerlingen op de 

school is 70 –30 procent. Verhouding „hoog- en laagopgeleide ouders‟ is onge-

veer 30 – 70 procent. De school heeft naast veel Nederlandse kinderen van 

laagopgeleide ouders ook veel Surinaamse en Antilliaanse kinderen. De directeur 

werkt nu ongeveer 8 jaren op deze school. Voor haar komst was de populatie al 

veranderd, in die zin dat er kinderen van verschillende nationaliteiten op de 

school zijn gekomen. Zij vindt wel dat de school een hoog aantal kinderen van al-

leenstaande ouders heeft, maar dat is ook een afspiegeling van de wijk. Ze durft 

echter geen percentage te noemen. De wijk is een buurt met veel sociale woning-

bouw. 
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2. Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie?  

Er is geen sprake van een verandering in leerling-populatie.  

 

3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

Vanaf de komst van de directeur op de school is op school meer accent gelegd op 

het taalonderwijs. Het taalonderwijs is aangepast aan de daarvoor veranderde po-

pulatie leerlingen. Er wordt programmagericht gewerkt met het programma 

Piramide. Dit start op de peuterspeelzaal en gaat door in de groepen 1, 2 en 3. 

Woordenschat uitbreiden heeft een groot accent. De kennis die de kinderen van 

huis uit meenemen is zeer beperk. Er is een nieuwe taalmethode aangeschaft: 

“Taal op maat”. Er zijn ook ander methoden voor begrijpend lezen en rekenen 

aangeschaft. Er is in het rooster meer tijd opgenomen voor taal en rekenen en de 

zogenaamde hoofdvakken taal en rekenen worden met name ‟s morgens aan de 

kinderen gegeven. De school heeft destijds deelgenomen aan “Onderwijskansen” 

en heeft door de middelen die daarbij hoorden veel voor de school kunnen doen, 

zoals bij voorbeeld nascholingscursussen voor de leerkrachten. 

 

4. Wat is de toekomstverwachting met betrekking tot de leerlingpopulatie en 

wat zijn de verklaringen?  

De school voert geen actief beleid om te komen tot een andere leerling-populatie. 

Het leerlingen aantal op school wordt wel kleiner, dit komt omdat de buurt ver-

grijsd. Er wordt geen speciale werving van leerlingen opgezet. 

5.  Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

De directeur stelt dat er in Almere nooit actief beleid is geweest op het gebied van 

segregatie. Noch vanuit de besturen, noch vanuit de gemeente. 
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6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Op deze school is alleen sprake van segregatie naar opleiding van de ouders (veel 

kinderen van laagopgeleide ouders). De kinderen die op school komen hebben 

echt een beperking door hun gebrek aan kennis. Er zou wellicht aandacht moeten 

komen voor de scholing van ouders. Door het zeer lage opleidingsniveau van de 

ouders is het ook moeilijk om het maximale uit de kinderen te halen. Dit geldt 

zowel voor de Nederlandse, als de Surinaamse en Antilliaanse kinderen.  

 

7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

De school heeft geen last van segregatie in de zin van zwarte of witte scholen. In 

de buurt staan alleen twee openbare scholen. Er is geen sprake van een witte 

vlucht naar Christelijke of Katholieke scholen zoals dat in andere wijken voor-

komt. 

 

 

Interview F  

 

Een school met een sterke veranderende populatie. 

 

1. Hoe is de verhouding ‘westers/autochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ 

op school? En de verhouding ‘hoog- en laagopgeleide ouders’? In hoe-

verre is de leerlingpopulatie de afgelopen jaren veranderd? Om welke 

groepen gaat het precies?  

De verhouding „westers/autochtoon‟ en „niet-westers allochtoon‟ leerlingen op de 

school is 60 – 40 procent. Verhouding „hoog- en laagopgeleide ouders‟ is onge-

veer 50 – 50 procent. De school bestaat uit een gemêleerd gezelschap van 60 

verschillende nationaliteiten. Voorheen waren er vooral leerlingen van laagopge-

leide ouders. De resultaten van de leerlingen waren toen niet goed. Deze 

verhouding hoog/laag is nu recht getrokken. 
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2 . Wat zijn de oorzaken van de verandering in populatie?  

Op de school is in alle groepen de populatie van de leerlingen veranderd 

(hoog/laag) doordat de school Taal centraal is gaan stellen. Dit heeft geleid tot 

een toename van kinderen van hoogopgeleide ouders. In Almere staat een aantal 

scholen onder curatele van de inspectie. De school staat in de Top-4 van goede 

scholen van Almere en dat heeft ook meegewerkt aan de veranderende populatie 

op school. 

 

3. Tot welke veranderingen heeft de verandering in leerlingpopulatie cq. de 

aanwezigheid van veel allochtone leerlingen of kinderen van laagopge-

leide ouders geleid?  

In alle groepen heeft Taal een groot accent gekregen. Woordenschat in de groe-

pen 1 en 2 is aangepakt. Er is een logopediste aangetrokken die tevens 

orthopedagoge is. Zij houdt zich bezig met woordenschat problemen bij kinderen. 

Niet alleen wat alleen betreft het leren van woorden maar ook met de achtergron-

den die daar mee te maken hebben. Er is meer hoger opgeleid personeel op school 

aangetrokken. Op school zijn van de 40 personeelsleden 7 leerkrachten van Suri-

naamse en Antilliaanse achtergrond en er is ook een leerkracht van Marokkaanse 

herkomst. Dit is ook van belang voor de afspiegeling van de populatie.  

De verandering in leerling-populatie heeft tot grote veranderingen geleid, met 

name aandacht voor taal. We hebben bij alle disciplines Taal centraal gesteld. Dit 

is na gezamenlijk overleg met alle leerkrachten besloten. Iedereen vond het van 

belang om daar meer accent op te leggen, omdat je het bij alles nodig hebt. We 

zorgen voor extra opdrachten voor kinderen die snel klaar zijn met hun werk, zo-

dat ze enthousiast blijven over taal. Nu met Sinterklaas staan gedichten centraal in 

alle groepen. Als de kinderen op kamp gaan dan sturen ze een kaart naar huis en 

leren ze schrijven over de dingen die ze op kamp gedaan hebben. Er is op school 

in elke klas een Taalkalender. Iedere dag scheurt het kind dat klassendienst heeft 

daar een opdracht vanaf, bijvoorbeeld een raadsel of een rebus oplossen en ver-

volgens wordt dit ook elke dag op enig moment aan de hele klas verteld. Er wordt 

ook veel op de PC gewerkt met allerlei opdrachten over taal. Vroeger scoorde de 

school slecht met taal en lezen op AVI-niveau, nu goed. We hebben van onze 

zwakke kant onze sterke kant gemaakt.  
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Er is inderdaad verandering gekomen in informatie naar ouders, met het oog op 

werving van leerlingen. Het gaat om de hoger opgeleide ouders. Maar ook om 

ouders die bij voorbeeld uit het noorden van het land komen en van huis uit altijd 

gekozen hebben voor bij voorbeeld christelijk onderwijs. Deze ouders trachten we 

te werven door accent te leggen op onder onderwijsaanbod. 

 

4. Wat is de toekomstverwachting of wat zijn de acties met betrekking tot de 

leerlingpopulatie?  

De school informeert eerst de eigen ouders van de kinderen die nu op school zit-

ten over de activiteiten van school, deze ouders zijn de ambassadeurs van onze 

school. Vervolgens worden andere ouders in de wijk en vervolgens daarbuiten ge-

ïnformeerd over de school. Door middel van het verspreiden van flyers en het 

plaatsen van een advertorial. Dit is een inhoudelijk stuk in een wijkkrant van Al-

mere over onze school. 

We proberen ook goed de opbrengsten van de school naar voren te brengen, aan 

te geven waar de school goed in is, maar ook wat de school nog aan het ontwikke-

len is. Met spellen lopen we nu nog wat achter, maar we zijn er goed mee bezig. 

De school heeft ook een actieve MR die uitgaat van het oplossen van problemen 

en openheid, maar ook het benoemen van problemen niet uit de weg gaat. 

5. Denkt de school dat de eigen specifieke ontwikkeling op gebied van se-

gregatie een direct gevolg is van eventueel bekend beleid van eigen 

schoolbestuur/gemeente/rijk, bijv. achterstandenbeleid of aannamebe-

leid? 

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Als de maatregelen op school een rol 

spelen dan zit er al weer een ander kabinet. Onze school is een multischool en 

geeft een goede afspiegeling van de buurt. Uiteraard maken we gebruik van alle 

gelden waarvoor we kunnen inschrijven en als ze worden toegekend dan maken 

we daar graag gebruik van zoals van de GOA-gelden en VVE-gelden. In Almere 

bestaat ook het LEA , de Landelijke Educatieve Agenda, een overleg tussen ge-

meente en schoolbesturen. Het is jammer dat we daar als school niet bij zijn dan 

zouden we veel meer concreet behoeften van scholen kunnen aangeven. 
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6. Sommige scholen vinden de ontstane segregatie niet zo’n probleem. 

Graag toelichten. Wanneer ontstaat er wel een probleem? 

Problemen kunnen ontstaan wanneer er geen openheid is. Dat geldt zowel naar de 

ouders als naar het personeel. Leerkrachten uit Suriname hebben vaak nog te ma-

ken met een andere didactische aanpak van kinderen dan zoals we dit 

tegenwoordig op de scholen doen. Daar moet je over praten en open over zijn en 

zoeken naar oplossingen. 

 

7. Welke maatregelen zou de school zou willen nemen om segregatie tegen 

te gaan en wat verwachten ze wat dat betreft van bestuur en gemeente en 

evt. rijk?  

We zijn geen voorstander van dwingen of opleggen van bepaalde zaken. Alleen 

door openheid bereik je iets. Dwingen werkt negatief. In open gesprekken los je 

iets op. Ouders bij school betrekken ,van elkaar leren dan krijg je wederzijds res-

pect. We proberen ook de buurt te betrekken bij onze activiteiten op school, de 

buurt binnenhalen iets voor elkaar betekenen dat is van belang. 
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Bijlage F: Verslagen van de panelgesprekken 

 

 

Verslag panelbijeenkomst 1 - Beleidsmedewerkers gemeente Almere 

 

Datum: 3 februari 2010 

Aanwezig: Arnold van Dam, Karin van Loenen, Majid el Mahmoudi, Koen Spee, 

Joukje de Groot, Khalil Shalmashi, Arnica Derkink, Marga Tieken 

Gespreksleider: Sjoerd Karsten (Universiteit van Amsterdam), m.m.v. Yolande 

Emmelot (Kohnstamm Instituut, UvA). 

Verslag: Yolande Emmelot 

 

Onderstaande onderwerpen en vragen zijn van te voren, in overleg met de ge-

meente Almere, vastgesteld en aan de panelleden gestuurd. Hieronder staat per 

onderwerp en vraag wat er in het panel naar voren is gebracht.  

 

1. Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat er geen scholen zijn die opvallend 

aan het ‘verzwarten’ of ‘verwitten’ zijn ten opzichte van de wijk. Toch geeft 

ruim de helft van de scholen zelf aan (survey) dat de leerlingpopulatie aan het 

veranderen is naar etnische achtergrond en/of opleidingsniveau van de ou-

ders. Dit kan betekenen dat ook wijken aan het veranderen zijn qua etniciteit 

of opleidingsniveau. Het kan ook betekenen dat er op schoolniveau sprake is 

van toename van een bepaalde groep (bijv. Antilliaanse leerlingen). Hoe be-

oordeelt het panel deze uitkomsten?   

Bekend is bij het panel dat ca. 34 % van de bevolking een allochtone achtergrond 

heeft en dat er veel mensen met een MBO-achtergrond in Almere wonen. Veran-

deringen in de bevolkingssamenstelling van Almere zullen we dus terug zien in 

de scholen. Die verandering is niet groot, zo blijkt uit de cijfers. Opvallend is dat 

de beleving bij scholen anders is dan de cijfers laten zien.  

Sjoerd Karsten: uit onderzoek is bekend dat er een omslagpunt in de beleving bij 

scholen is. Als de grens van 30% gepasseerd wordt, dan ervaren de scholen het 

als een andere school. De subjectieve beleving verandert.  



Bijlagen 

 

 

 

149 

 

Het is van belang om de verschillende zaken die spelen (ervaring van leerkrach-

ten, ontwikkeling in sociaal-economische samenstelling, achteruitgang in 

faciliteitenniveau,  ontwikkeling in de samenleving) uit elkaar trekken om beleid 

te kunnen voeren, zo wordt in het panel geconstateerd. 

Het idee bestaat in het panel dat er soms concentratie van bepaalde groepen op-

treedt, omdat mensen van een bepaalde achtergrond graag bij elkaar leven 

(sterkere familiebanden) en ook naar school gaan. Er is ook een andere beweging: 

islamitische ouders die hun kind van de islamitische school halen omdat ze de 

kwaliteit van het onderwijs op een andere school hoger inschatten.  Een van de 

panelleden weet  dat er in Almere sprake is van een zwarte vlucht. Ook allochtone 

ouders worden bewuster en gaan kiezen voor goede kwalitatieve scholen  en niet 

alleen meer voor gemak (school dichtbij). Er is overigens ook een toename in bui-

tenlandse schoolverklaringen. Emancipatie en bewust kiezen voor een school 

lijken samen te gaan, volgens panelleden. 

Sjoerd Karsten: Opleiding is bij ouders een factor die bepaalt of ze voor een 

school verder weg gaan kiezen. Die mogelijkheid moet dan wel bestaan. Bijvoor-

beeld als er binnen 10 kilometer een gewenste school ligt, kan de schoolkeuze 

gerealiseerd worden.  

Kwaliteit van het onderwijs is een belangrijker vraag dan de vraag of een school 

zwart of wit is. Een grijze school heeft toch niet per se een betere kwaliteit dan 

een zwarte school. Met andere woorden: men vraagt zich af of een „zwarte‟ 

school een probleem is. Een zwarte school is niet per se een zwakke school. Het 

is veelal de sociaal-economische positie van de ouders die van belang is. Juist in 

Almere wonen relatief veel allochtonen met een hoge opleiding.  

 

2. Veel scholen die absoluut gezien veel niet-westers allochtone leerlingen heb-

ben, hebben ook veel kansarme leerlingen (leerlingen van laagopgeleide 

ouders). In hoeverre is dit gegeven problematisch?  

Als de school goede opbrengsten heeft, dan is segregatie geen probleem, volgens 

een van de panelleden. Echter, Sjoerd Karsten geeft aan dat veel kansarme kinde-

ren bij elkaar een zelfstandig effect hebben bovenop het effect van individueel 

kansarm (sociaal-economisch gedefinieerd). Het effect van etniciteit is, voorzover 

het bestaat, gering. Wat nog wel een rol speelt, is taal. Wanneer de taal niet be-
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heerst wordt, geeft dat een probleem. Taal middelt zich wel uit (dat kun je leren), 

sociaal-economisch milieu middelt zich niet uit. De concentratie is het probleem. 

Kansarm creëert kansarm. Wanneer ben je kansarm? Dat heeft met aspiraties te 

maken, met materiële zaken, met ondersteuning in het gezin (bijvoorbeeld met 

huiswerk), met werkeloosheid, met echtscheidingsproblematiek (en armoedeval). 

Voor leerlingen is segregatie naar sociaal-economische achtergrond dus een pro-

bleem.  

Volgens een van de aanwezigen zou het  goed zijn om beleid te voeren op minder 

segregatie naar „kansarmheid‟. In nieuwe wijken wordt uitgegaan van het principe 

van heterogene wijken met homogene buurtjes om recht te doen aan de wens van 

mensen om met „volksgenoten‟ samen te wonen maar ook menging tot stand te 

brengen. 

In hoeverre is etnische segregatie een maatschappelijk probleem? Vindt men het 

politiek gezien problematisch? Er is geen beleid op in Almere. In andere plaatsen 

zijn gemeenten niet zo enthousiast over de stichting van gesegregeerde, bijvoor-

beeld islamitische scholen. In Almere kunnen scholen een aanvraag doen en 

wordt er op basis van de huidige situatie (vooral extrapoleren vanuit de huidige 

situatie). Wordt er voldaan aan de norm, dan wordt een aanvraag gehonoreerd 

volgens een van de panelleden, zie ook punt 3. 

 

3. Specifieke denominaties leiden tot segregatie. Is dit problematisch cq. wense-

lijk?  

Ouders hebben het recht om een keuze te maken op grond van levensovertuiging 

of religie.  

Dit punt is volgens Sjoerd Karsten ook van belang wanneer er nieuwe wijken 

gaan komen. Kies je dan zonder meer een openbare, katholieke etc school of kijk 

je naar de wensen. Planningstechnisch kijkt men hoeveel mensen er komen wo-

nen (en leerlingen) en dan neem je in de planning een aantal gebouwen op, 

volgens een van de panelleden. Hoe die ingevuld worden, wordt bepaald door de 

aanvragen. Als gemeente kan men daar geen invloed uitoefenen. In een aanvraag 

moet men aantonen dat men een bepaald leerlingaantal zal verwerven, de stich-

tingsnorm zal halen. Als dat lukt, dan mag de school daar komen. Iedereen is vrij 

om een aanvraag te doen. Op basis van tellingen wordt door de gemeente een 
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prognose gemaakt waaraan de prognose van de aangevraagde school getoetst 

wordt. De selectie van scholen gebeurt op basis van extrapolatie van de huidige 

situatie. Een indirecte peiling is gangbaar, maar een directe peiling kan ook. Als 

een bepaald type school nog niet in Almere bestaat, dan wordt gekeken naar ver-

gelijkbare steden. Dit op een andere manier doen als gemeente, om segregatie 

tegen te gaan, kan volgens een van de panelleden niet vanwege de Wet op het 

Primair Onderwijs.  

Een van de panelleden vindt segregatie geen probleem als het alleen religieuze of 

etnische segregatie zonder sociaal-economische segregatie betreft. 

 

4. Scholen zien de toenemende segregatie (vooral de etnische en de absolute) 

als probleem voor de leerlingen, de maatschappij en de leerkrachten. Welke 

oplossingen zijn mogelijk, gezien de wensen van scholen en de ervaringen el-

ders? Bespreken: investeren in scholen (huisvesting, personeel, 

voorzieningen), huisvestingsbeleid, maatregelen die zich op ouders richten. 

Oplossingen die gedurende het gesprek al eerder genoemd zijn: het voor leer-

krachten aantrekkelijker maken om op zwakke scholen te werken. Het is van 

belang aan te geven dat het probleem niet zozeer „zwarte‟ scholen als wel zwakke 

scholen betreft.  (Nu wordt er vaak gezegd dat leerkrachten op zwarte scholen be-

ter betaald zouden moeten worden, maar eigenlijk zou dit zwakke scholen/of 

scholen in zwakke wijken moeten betreffen).  

Andere oplossingen die al genoemd zijn: brede school met integrale aanpak, 

dagarrangementen, peuterspeelzaal met VVE, talentontwikkelingsprogramma, na-

schoolse opvang. Op school kan dan gewoon onderwijs gegeven worden en de 

school hoeft niet meer te compenseren of problemen op te lossen die samenhan-

gen met de sociaal-economisch positie waarin de kinderen verkeren. 

Nogmaals wordt hier door panelleden naar voren gebracht dat oplossingen ge-

zocht kunnen worden in versterking van de kwaliteit van scholen, door 

bijvoorbeeld dagarrangementen, naschoolse activiteiten, etc. De negatieve beeld-

vorming ten aanzien van bepaalde scholen („de allochtonenproblematiek‟) moet 

ook tegengegaan worden. De landelijke politiek (achterstandenproblematiek, di-

versiteitbeleid etc) betreft steeds vooral probleemgroepen. Diversiteit wordt 

geproblematiseerd. Dat zorgt voor vooroordelen. De vraag is: leiden „grijze‟ scho-
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len tot betere sociale cohesie of betere prestaties. Een panellid denkt van niet. In 

de beeldvorming moet in elk geval etniciteit en het sociaal-economische aspect 

gescheiden worden. De gemeente kan hier een grote taak in hebben door dit on-

derscheid te benadrukken. 

Er moet vooral aandacht besteed worden aan maatregelen die sociaal-

economische segregatie tegengaan. Dan moet je aan ouders denken en aan maat-

regelen in buurten. Als je via de school kinderen niet bij elkaar kunt brengen, dan 

misschien op een andere manier, bijvoorbeeld door gezamenlijke sportactivitei-

ten. 

Saillant is, volgens een van de panelleden die ook onderzoek heeft gedaan naar 

migratie, dat een van de belangrijkste redenen voor emigratie juist is het verbete-

ren van de toekomst voor de kinderen. School is dus belangrijke voor allochtone 

ouders. Er is enige discussie over de betrokkenheid van allochtone ouders bij 

school. Een  panellid geeft aan dat bekend is dat Noord-Afrikaanse ouders minder 

betrokken zijn bij de school en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij de 

school leggen. Volgens een ander panellid is dat veranderd. 

Je kunt als gemeente volgens Sjoerd Karsten wel inzetten op extra zorg of onder-

steuning voor kinderen die dat thuis niet voldoende krijgen, bijvoorbeeld door 

extra huiswerkklassen, kansklassen, brede school. Je kunt scholen ook op hun 

maatschappelijk taak wijzen. Zo kun je algemeen-bijzondere scholen wijzen op 

uitwisseling met andere scholen. Dat systeem wordt in Rotterdam toegepast in de 

zgn. vriendschapsscholen (zie www.vriendschapsscholen.nl). 

 

In principe zou je ook aan spreiding over wijken kunnen denken, maar Almere 

kent niet echt zwarte wijken volgens panelleden. Een mogelijkheid om segregatie 

in elk geval tijdelijk tegen te gaan is volgens een panellid om in nieuwe wijken 

meerdere scholen bij elkaar te huisvesten, tot ze groot genoeg zijn om zich in een 

eigen gebouw te huisvesten. 

 

 

 

5. Welke afspraken met schoolbesturen zijn wenselijk en mogelijk? Is het wense-

lijk om te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid op bestuursniveau? 

http://www.vriendschapsscholen.nl/


Bijlagen 

 

 

 

153 

 

De sociale agenda laat een neergang in onderwijsniveau zien. Het is volgens pa-

nelleden goed om schoolbesturen met het algemene plaatje te confronteren. 

Schoolbesturen kunnen hun scholen uitnodigen en vragen wat zij kunnen doen 

aan de neergang van het onderwijsniveau, bijvoorbeeld door versterking van de 

kwaliteit. Dit kan betekenen dat er een mooi gebouw moet komen, ook om de 

school aantrekkelijker te maken, maar alleen een mooi gebouw is niet voldoende. 

Er moet meer gebeuren, zie ook punt 4. Scholen moeten dan wel gefaciliteerd 

worden, want scholen hebben zelf vaak noch tijd noch faciliteiten. Schoolbestu-

ren hebben zelf belang bij het opkrikken van de kwaliteit van hun scholen. De rol 

van de schoolbesturen is belangrijk; het onderzoek naar segregatie was ook de 

wens van de schoolbesturen. 

Volgens Sjoerd Karsten kan ook de Pabo in Almere een rol vervullen, bijvoor-

beeld door het adopteren van scholen. Pabostudenten kunnen leerlingen op de 

geadopteerde scholen helpen met bijles en zo een rol spelen in het opkrikken van 

het onderwijsniveau en het creëren van banden met scholen. 

Voor zover gesegregeerde scholen naar sociaal-economische achtergrond ook 

zwakke scholen zijn, is kwaliteitsverbetering ook een zaak van de gemeente. 

Kwaliteitsverbetering van zwakke scholen is een van de projecten in de Lokaal 

educatieve Agenda van Almere. 

 

6. Sommige gemeenten kennen een centraal aanmeldpunt voor het basisonder-

wijs (Nijmegen) waarbij een bepaalde verhouding kansarm-kansrijk 

nagestreefd wordt en aanmelding pas vanaf een bepaalde leeftijd kan. Is dit 

ook voor Almere wenselijk en haalbaar? 

Sjoerd Karsten geeft een toelichting op het begrip „vrijheid van schoolkeuze bij 

ouders‟.  Dit betekent niet dat een leerling altijd op de specifieke school van zijn 

keuze geplaatst moet worden, maar wel dat een kind van katholieke ouders recht 

heeft op plaatsing op een katholieke school. 

Voor de onder 6 genoemde maatregel is in Almere nog geen aanleiding, volgens 

panelleden. Wel is het van belang de beschikbare financiële middelen goed te 

(blijven) investeren in de kwaliteit van de scholen. Zorgen voor een goede infra-

structuur op scholen met veel zorgleerlingen om toe te kunnen komen aan de 
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primaire taak. Het is wenselijk om in samenspraak met de schoolbesturen een 

plan te maken.  

 

Ook richting de ouders kan actie ondernomen worden. Genoemd zijn: ondersteu-

nen van ouderinitiatieven (met het oog op segregatie, zie bijvoorbeeld de 

Stichting Kleurrijke Scholen) en voorlichting aan ouders geven met betrekking tot 

de beeldvorming rond zgn. „zwarte scholen‟. 

 

Verslag panelbijeenkomst 2 – Schoolbesturen en oudervertegenwoordigers 

Almere 

 

Datum: 2 maart 2010 

Aanwezig:  Bouchra Garrah en Saadia Benhaji (vrijwilligsters Platform Allochto-

ne Ouders), Meindert Eigensteijn (voorzitter CvB Prisma, 16 scholen), Jan 

Overweg (algemeen directeur VGPO Haal), 1 school in Almere),  John van der 

Vegt (voorzitter ASG, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, 52 basisscho-

len) en Ger Rolsma (bestuurscoördinator Hindoe onderwijs, 1 school in Almere). 

 

Gespreksleider: Sjoerd Karsten (Universiteit van Amsterdam), m.m.v. Yolande 

Emmelot (Kohnstamm Instituut, UvA). 

Verslag: Yolande Emmelot 

 

Onderstaande onderwerpen en vragen zijn van te voren, in overleg met de ge-

meente Almere, vastgesteld en aan de panelleden gestuurd. Hieronder staat per 

onderwerp en vraag wat er in het panel naar voren is gebracht.   

  

1. Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat er geen scholen zijn die opval-

lend aan het ‘verzwarten’ of ‘verwitten’ zijn ten opzichte van de wijk. 

Toch geeft ruim de helft van de scholen zelf aan (survey) dat de leerling-

populatie aan het veranderen is naar etnische achtergrond en/of 

opleidingsniveau van de ouders. Dit kan betekenen dat ook wijken aan 

het veranderen zijn qua etniciteit of opleidingsniveau. Het kan ook bete-
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kenen dat er op schoolniveau sprake is van toename van een bepaalde 

groep (bijv. Antilliaanse leerlingen). Hoe beoordeelt het panel deze uit-

komsten?   

De leden van het Platform Allochtone Ouders  leggen uit wat hun taak is. Van al-

lochtone ouders is, volgens de ouders die aanwezig zijn bij het panelgesprek, 

bekend dat ze minder helpen op school, minder op school komen en minder be-

trokken zijn bij de school. De vrijwilligsters van het Platform proberen hier 

invloed op uit te oefenen, maar het blijft erg moeilijk om allochtone ouders op dit 

punt te veranderen. Zelf hebben deze ouders voor hun jongste kinderen voor een 

andere school gekozen dan de school in de wijk. Zij vertegenwoordigen dus de 

„zwarte vlucht‟.  Ze willen een goede school voor hun kind, zowel qua prestaties 

als qua betrokkenheid van ouders. Ze willen ook een school waar niet alleen 

landgenoten zitten. De ouders zoeken in de school ook een afspiegeling van de 

samenleving (niet van de wijk).   

 

Sommige scholen zijn al langer verzwart‟ (het onderzoek richtte zich op de afge-

lopen vijf jaar). Ouders hebben meegemaakt dat de school in hun wijk van 

gemengd naar helemaal allochtoon is veranderd. Maar ook de wijk is in deze zin 

veranderd. 

De verandering van wijken zal met de groei van de stad (schaalsprong) alleen 

nog maar toenemen. Nu is het zo dat mensen in bijvoorbeeld de Kruidenwijk 

weggaan als ze het zich kunnen permitteren; ze gaan naar de nieuwe wijken aan 

de rand van de stand. Voor hen komen  allochtonen, gescheiden moeders in de 

plaats. De schaalsprong zal ervoor zorgen dat deze beweging toeneemt. Onder-

zoek in Almere naar leefstijlanalyse laat dit ook zien. Dat is zorgelijk, volgens 

een van de panelleden. Een ander panellid bevestigt deze „wooncarrière‟. Dat be-

tekent ook dat wijken die voorheen wit waren,nu verkleuren omdat allochtone 

mensen met een vergelijkbaar inkomensniveau naar deze wijken gaan.  Een van 

de panelleden vraagt zich af of het uitmaakt als een wijk verkleurt. Er moeten dan 

nieuwe sociale cohesie patronen ontstaan. Het panellid vindt het geen probleem 

als wijken veranderen en verkleuren. In Almere zijn de wijken overigens wel 

gemêleerd qua opzet: koop- en huurwoningen in een wijk. 
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Er zullen meer niet-westerse allochtonen naar Almere komen, volgens een van de 

panelleden. Ook Almere zal richting de 70-30% allochtoon-autochtoon gaan. 

Almere is volgens een van de panelleden immers  een overloopgebied van Am-

sterdam. 

 

De meeste allochtone leerlingen zitten op openbare scholen in Almere, niet op 

protestant-christelijke scholen. In Amsterdam zitten de meeste islamitische kin-

deren op pc scholen. In Almere profileert christelijk onderwijs zich als christelijk 

onderwijs, met als gevolg dat er vrijwel geen islamitische kinderen op pc-scholen 

zitten. Er is volgens een panellid echter geen sprake van een restrictief toela-

tingsbeleid op de pc scholen. 

 

Ook het taalprobleem wordt in relatie tot „zwarte‟scholen naar voren gebracht en 

met name het probleem dat een deel van de kinderen bij instroom in het basison-

derwijs geen of nauwelijks Nederlands spreekt: „ Dan heb je het als school wel 

zwaarder‟. Een van de panelleden brengt ook naar voren dat het thuis een andere 

taal dan Nederlands spreken ook vaak betekent dat er een cultuurverschil is en 

dat er niet meegedaan wordt met de Nederlandse samenleving (andere opvoe-

ding, andere regels en afspraken, geen participatie in de school). Een ander 

panellid brengt daar tegenin dat daar tegenover de vraag staat: hoe gaat de school 

met dat gegeven (anderstaligheid, andere cultuur) om.  

 

2. Veel scholen die absoluut gezien veel niet-westers allochtone leerlingen heb-

ben, hebben ook veel kansarme leerlingen (leerlingen van laagopgeleide 

ouders). In hoeverre is dit gegeven problematisch?  

Een van de ouders brengt naar voren dat laagopgeleid bij allochtonen niet bete-

kent: niet intelligent. Sommige allochtonen (vrouwen ook met name) zijn niet of 

nauwelijks naar school geweest, maar dat betekent niet dat ze niet intelligent zijn 

en hun kind niet goed begeleiden. 

 

Een probleem dat naar voren wordt gebracht is dat het moeite kost om op scholen 

met veel kansarme leerlingen goed gekwalificeerd personeel te krijgen en te be-

houden. Je krijgt dan een spiraal naar beneden en er ontstaat een kwaliteits-
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probleem op de scholen en dat is onwenselijk. Hoe houd je de Kruidenwijzer bij-

voorbeeld goed. ASG werkt met functiemix en heeft een speciale module 

ingebouwd voor die school. Maar dat gaat wel meer geld en energie kosten. Zie 

verder punt 4.  

 

3. Specifieke denominaties leiden tot segregatie. Is dit problematisch cq. wense-

lijk?  

Volgens een panellid is integratie in Almere een belangrijk punt in het beleid. 

Daarom wordt er ook gemêleerd gebouwd in Almere. Als een allochtoon kind 

niet welkom is op een witte school (een voorbeeld dat in het gesprek naar voren 

komt), is dat een zorgelijke ontwikkeling. Maar het is ook zorgelijk als die inte-

gratie door schoolkeuze weer ongedaan wordt gemaakt. Aan de andere kant: 

profilering leidt tot segregatie, maar dat is een vorm van vrije schoolkeuze. En die 

mag volgens de panelleden niet aangetast worden. Sjoerd Karsten stelt dat je des-

ondanks vanuit maatschappelijk oogpunt kunt wensen dat er uitwisseling tussen 

groepen is. 

Anderen vinden segregatie naar etniciteit geen probleem, waar het de prestaties 

van leerlingen betreft. De Hindoe-school kent geen probleem op het gebied van 

prestaties, volgens een panellid, en ook niet op het gebied van identiteit en weer-

baarheid. Op Hindoe-basisscholen wordt wel aandacht besteed aan houding: 

respect voor anderen is belangrijk. Je moet leerlingen een goede attitude meege-

ven. Als je geen aandacht besteedt aan die attitude (het met andere groepen om 

leren gaan, socialisatie), dan heeft het ook geen zin om ontmoetingen te realise-

ren, zoals bij vriendschapsscholen. Segregatie leidt weliswaar tot scheiding maar 

niet tot achterstand en ook niet noodzakelijkerwijs tot een maatschappelijk pro-

bleem, aldus het panellid. Je kunt het volgens een panellid ook omdraaien: 

segregatie is problematisch, tenzij je gericht aandacht besteedt aan de houding 

ten aanzien van de ander. 

De allochtone ouders vinden het wel problematisch dat in hun wijk geen Neder-

landse kinderen meer wonen. Zij vinden het ook niet goed dat er alleen 

landgenoten op de school in de wijk zitten en hebben daarom uiteindelijk een an-

dere schoolkeuze gemaakt voor hun (jongste) kinderen. 
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4. Scholen zien de toenemende segregatie (vooral de etnische en de absolute) 

als probleem voor de leerlingen, de maatschappij en de leerkrachten. Welke 

oplossingen zijn mogelijk, gezien de wensen van scholen en de ervaringen 

elders? Sommige gemeenten kennen een centraal aanmeldpunt voor het ba-

sisonderwijs (Nijmegen) waarbij een bepaalde verhouding kansarm-kansrijk 

nagestreefd wordt en aanmelding pas vanaf een bepaalde leeftijd kan.  

Er is in Almere een grote spreiding van tamelijk kleine scholen. Een van de pa-

nelleden denkt dat het verstandig zou zijn om voor grotere onderwijs-

voorzieningen te kiezen, al dan niet in samenhang met andere partners, ook con-

current-schoolbesturen, dan los je een groot deel van het maatschappelijke 

probleem van segregatie op.  

 

Als het gaat om etniciteit/geloof, dan zijn de panelleden niet voor spreiding, on-

der meer vanwege  de vrije schoolkeuze. Maatregelen zijn dus op dit punt niet 

gewenst. Oplossingen als centrale aanmeldpunten en spreiding worden niet wen-

selijk gevonden. Spreiding van zorg- en risicoleerlingen wordt wel als 

mogelijkheid gezien. Zie punt 5. 

Op scholen met veel kansarme leerlingen wordt het belang van investeren in 

kwaliteit naar voren gebracht. Dit betekent:  investeren in goede leerkrachten en 

goede begeleiding van leerlingen. Wenselijk is voorts: meer allochtone leerkrach-

ten inzetten, vanwege de betrokkenheid bij allochtone leerlingen. Hieronder is dit 

nader ingevuld. 

 

Financieel belonen is mogelijk een manier om goed personeel te behouden en dus 

het probleem van de kwaliteit van het onderwijs cq. de prestaties van leerlingen 

aan te pakken. Maar dat heeft maar korte tijd effect, volgens een van de panelle-

den. Een ander panellid corrigeert dat het niet zozeer om het financiële aspect 

gaat als wel om de erkenning dat er belangrijk werk in bepaalde wijken en op be-

paalde scholen te doen is.   

Een panellid vindt het van belang dat leerkrachten zich bij hun leerlingen betrok-

ken voelen en trots zijn, hun leerlingen begrijpen, etc. Als die betrokkenheid 

hoger wordt, gaan ook de prestaties omhoog. De relatie leerling-docent is belang-

rijk voor de prestaties. Het is volgens dit panellid ook van belang dat ouders 
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dichtbij de docent staan, dat er gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het 

kind. 

Maatschappelijke erkenning voor het beroep en het werken op achterstandsscho-

len (ook door een financiële beloning) wordt door het panel belangrijk gevonden. 

 

Ook moet er volgens een van de panelleden iets aan de professionalisering op de 

Pabo gebeuren. „In hoeverre zijn onze leerkrachten die van de Pabo komen vol-

doende geschoold om met een zo grote diversiteit om te gaan en om ook die 

verbondenheid met de leerlingen te voelen‟, vraagt een panellid zich af. School-

besturen moeten aangeven welke deskundigheid bij leerkrachten nodig is. 

 

Maar de leerkrachten hebben ook ondersteuning nodig: meer handen in de klas 

(is wegbezuinigd), specialisten voor ouderbetrokkenheid (professionalisering!), 

schoolmaatschappelijk werk, etc. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een 

probleem, zo zeggen ook de ouderpanelleden. Je krijgt ouders moeilijk naar 

school. Het Platform is een begin, maar verdere professionalisering wordt wense-

lijk geacht. Geopperd wordt de mogelijkheid van het afsluiten van contracten met 

ouders, waarin ieder – school en ouders- op zich nemen hun bijdrage te leveren 

om het kind zo ver mogelijk te brengen. Wanneer ouders daar de mogelijkheden 

niet toe hebben of niet weten hoe ze hun kind het beste kunnen helpen, kan on-

dersteuning geboden worden. Er zou op school iemand moeten zijn die de ouders 

kan begeleiden. Niet alle panelleden kunnen zich in contracten met ouders vin-

den, maar ondersteuning voor ouders vindt wel bijval. Er zou meer met het ROC 

samengewerkt moeten worden: ROC in de school met een cursus waarbij het 

thema „het opvoeden van je kind‟ is. Er is steun voor scholen nodig om dit te or-

ganiseren. 

 

Een probleem in Almere is volgens een panellid ook de focus op het nieuwe. Bij 

groei betekent dit dat in bestaande wijken mogelijk niet genoeg geïnvesteerd 

wordt. Ook investeren in huisvesting van oude scholen is belangrijk. Niet te laat 

investeren in bestaande wijken dus, want dan wordt het verschil tussen de nieuwe 

en oude wijken te groot.  
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5. Welke afspraken met schoolbesturen zijn wenselijk en mogelijk? Is het wen-

selijk om te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid op bestuursniveau? 

Voor zorgleerlingen voelen de besturen zich gezamenlijk verantwoordelijk en er 

worden gezamenlijk oplossingen gezocht. Een panellid stelt voor om kansarme 

kinderen te betitelen als zorgleerling
12

. Teveel zorgleerlingen op een school is een 

probleem. Een panellid is wat dat betreft voor spreiding: zorg- en risicoleerlingen 

niet allemaal op dezelfde school plaatsen. Spreiding van zorg- en risicoleerlingen 

wordt door de schoolbesturen goed in de gaten gehouden.  

 

Discussie is volgens het panel nodig over hoe je met oude scholen/school-

gebouwen (waar met name doelgroepleerlingen zitten) omgaat. Als schoolbestu-

ren het uiterste doen in de begeleiding en waardering van personeel (functiemix 

ed.), dan is de vraag hoe je dan als gemeente een stimulans zou kunnen inbouwen 

om dat nog wat sterker door te zetten. Geopperd wordt om meer schalen (LB en 

LC) als erkenning voor het werken op achterstandsscholen in te voeren of een 

decaanachtige structuur in de basisschool in te voeren.  Dat is een mogelijke rol 

voor de gemeente, volgens een van de panelleden.  

 

Een van de panelleden wil graag dat afgesproken wordt dat kinderen die extra 

zorg nodig hebben nooit op een zwakke school (volgens de inspectie) geplaatst 

worden. Dit geldt zowel voor SGA-leerlingen (leerlingen vallend onder de Stich-

ting Gewoon Anders, een clusteroverstijgend expertisecentrum) als zorgleer-

lingen. Een ander panellid brengt daar tegenin dat het lastig is dit te meten. De 

inspectie meet immers niet de toegevoegde waarde van een school. Sommige 

zwakke scholen hebben een flinke kwaliteitsslag gemaakt, maar de Cito-scores 

laten dit niet zien. Scholen sluiten wordt ook als mogelijkheid naar voren ge-

bracht wanneer een school erg zwak is geworden, maar een ander panellid wijst 

op het risico dat de omliggende scholen dan de extra zorg- of risicoleerlingen er-

bij krijgen. 

                                                        
12

  NB: een kansarme leerling is niet per definitie een zorgleerling. 
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Met betrekking tot het maatschappelijke probleem van segregatie wordt door het 

panel de suggestie gedaan dat groepjes allochtone ouders hun kind op een witte 

school aanmelden. De gemeente en het ouderplatform zouden dat kunnen onder-

steunen.  
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