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Inleiding
Paul Mahieu
In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar segregatie in het basisonderwijs in drie Vlaamse steden. Segregatie wordt niet
alleen beschreven en gemeten, maar ook onderzocht naar zijn oorzaken en
gevolgen. Eerder onderzoek hiernaar is schaars. In de jaren „90 zijn er enkele
studies uitgevoerd die het fenomeen van de „verkleuring‟ van de leerlingenpopulatie beschreven en zich daarbij focusten op het proces van concentratie
en segregatie. Daarbij ging de aandacht echter naar de implementatie en de
evaluatie van de toenmalige non-discriminatieverklaring (Mahieu & Schepens, 1995 & 1998) of naar de processen die het gevolg waren van het spreidingsbeleid door overheden en scholen (Janssens & Seynave, 1998; Mahieu,
1996). Al die studies hadden een eerder kwantitatief beschrijvende insteek.
De oorzaken en de gevolgen van segregatie werden niet onderzocht. Onderstaand rapport wil dit hiaat inlossen. Naast het leveren van wetenschappelijke inzichten, presenteren we resultaten die bruikbaar zijn voor het
onderwijsveld, het middenveld, de ouders en de leerlingen. Een discours
aangaande segregatie of desegregatie van het basisonderwijs zal na dit onderzoek met wetenschappelijk onderbouwde argumenten gevoerd kunnen
worden.

Probleemstelling en onderzoeksvragen
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk dat slechts een
klein deel van de arbeidsmigranten die de voorbije decennia naar België en
andere West-Europese landen verhuisden naar hun geboorteland zouden
terugkeren. Van een uitgesproken politiek beleid gericht op de noden, de
behoeften en de moeilijkheden waarmee deze personen en deze groepen
werden geconfronteerd, is lang geen sprake geweest. Dit is nu veranderd en
in het bijzonder krijgen de problematische schoolcarrières van jongeren met
een immigratieachtergrond veel aandacht. De cijfers laten dan ook weinig
twijfel toe: deze jongeren scoren veel slechter dan hun „autochtone‟ leeftijdsgenoten (Duquet et al., 2006). Daarnaast heeft de concentratie van deze
leerlingen in bepaalde scholen de laatste jaren veel aandacht gekregen in de
media. In dit debat werden vaak argumenten gehanteerd die nauwelijks onderbouwd waren. Om de oorzaken en effecten van deze fenomenen ten
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gronde te begrijpen zijn grootschalige en lange termijn onderzoeken noodzakelijk. Onderhavig onderzoek ging gedurende vier jaren (2008-2011) dieper
in op sociaal-etnische segregatie in het Vlaams basisonderwijs. Sociaaletnische segregatie wordt vaak aangehaald als één van de belangrijkste verklaringen voor de problematische schoolloopbaancarrière van jongeren met
een immigratieachtergrond (Ledoux et al. 2003). Door gebrek aan voldoende
empirisch onderzoek zijn er nagenoeg geen wetenschappelijke argumenten
voorhanden om dit te onderbouwen. We wensen met dit onderzoek daar
verandering in te brengen.
De centrale vraagstelling om hierop een antwoord te formuleren luidt als
volgt: “Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van sociaal-etnische segregatie
in het Vlaams basisonderwijs?” We onderzoeken niet alleen segregatie naar
etniciteit maar ook naar sociaal-economische status omwille van de sterke
samenhang tussen beide (Kahlenberg, 2001; Van Der Silk, Driessen & Bot,
2006). Dit onderzoek werd uitgevoerd in de steden Antwerpen, Genk en
Gent.
De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt “Wat is de omvang van sociaaletnische segregatie in het Vlaams basisonderwijs in de steden Antwerpen,
Genk en Gent?” Om dit in kaart te brengen kiezen we de segregatiemaat die
zich daar het beste toe leent (Groenez, 2008). We verzamelden op een structurele wijze gegevens over de etnische en de sociale achtergrond van de leerlingen in deze steden en brachten de schoolcompositie in relatie met die in
de schoolomgeving. In grote steden zoals Antwerpen worden deze gegevens
reeds op een zeer systematische wijze verzameld. In dit onderzoek zullen
deze gegevens en nieuw verzamelde data -die zuiver kwantitatief, beschrijvend en lokaal van aard zijn- gekaderd worden.
De tweede onderzoekvraag luidt als volgt: “Op welke manier veroorzaken
de schoolkeuze, het inschrijvingsproces en het schoolbeleid relatieve sociaal-etnische segregatie in het Vlaams lager onderwijs?” Een verregaande
mate van relatieve sociaal-etnische segregatie in het lager onderwijs doet
immers verbazen. Anders dan in het secundair onderwijs, kan er vanuit gegaan worden dat iedere lagere school min of meer hetzelfde aanbiedt. Er
heeft met andere woorden nog geen segregatie plaatsgevonden op basis van
differentiatie naar verschillende studierichtingen - één van de belangrijke
segregatiemechanismen in het secundair onderwijs - wel is er een differentiatie naar de pedagogische methode van de school. De vaststelling dat de
lagere scholen in Vlaamse steden sterk gesegregeerd zijn naar sociaal-
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etnische achtergrond van de leerlingen, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen over de oorzaken daarvan. Het bestaan van een „witte‟ en een „zwarte‟
school in eenzelfde wijk is het levendige bewijs dat residentiële segregatie
de sociaal etnische segregatie in de scholen niet volledig kan verklaren; naast
verklarende factor zoals het schoolkeuzeproces dient ook de beïnvloeding
door het schoolbestuur in rekening gebracht te worden. Profilering van de
school en het gebruik van strategieën om bepaalde leerlingen te ontraden zijn
hier enkele voorbeelden van. Het verbod op dergelijke praktijken maakt het
een gevoelig thema om te onderzoeken (Karsten et al. 2003, Nicaise: 2001).
In het kader van het huidige Gelijke Onderwijskansenbeleid worden scholen
gestimuleerd om hun zorgaanbod uit te bouwen. De lokale overlegplatforms
(LOP‟s) hebben binnen het Gelijke Onderwijskansenbeleid de verantwoordelijkheid om het inschrijvingsrecht te waarborgen. Ondanks dat de LOP‟s
gegevens verzamelen over de etnische en de sociale achtergrond van de leerlingen werd sociaal-etnische segregatie in het Vlaams basisonderwijs nog
niet op een omvangrijke manier onderzocht. Onder impuls van minister
Vandenbroucke wil Het Vlaams onderwijsbeleid desegregatie tot stand
brengen. Het is echter niet duidelijk waarom segregatie een problematisch
gegeven zou zijn en waarom er sowieso nood zou zijn aan desegregatie. In
Vlaanderen is er immers weinig gekend over de gevolgen van schoolsegregatie (Desmedt & Nicaise, 2006). We weten uit voorgaande studies dat de
individuele etnische en sociaal-economische achtergrond van leerlingen op
zich een impact heeft op de schoolprestaties, maar wat betreft het effect van
schoolsegregatie bovenop het effect van de individuele achtergrond, zijn de
onderzoeksgegevens schaars (Duquet et al., 2006). Onderzoek uitgevoerd
binnen het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen bracht hierin reeds verandering maar richtte zich hier vrijwel uitzonderlijk op cognitieve effecten van
segregatie in het basisonderwijs.
De discussie over desegregatie wordt gevoed met beelden over Turkse en
Marokkaanse jongeren die zich zouden concentreren in „zwarte scholen‟.
Deze vorm van segregatie zou nefast zijn voor de integratie van deze jongeren (Overbeeke, 2004). Gelijkaardige vormen van segregatie - zoals de „witte scholen‟, de Joodse scholen in Antwerpen, de Europese scholen of de
Japanse school in Brussel - worden niet geproblematiseerd (Roosens, 2005).
De achterliggende veronderstelling in dit verhaal is dat sociaal-etnische segregatie van Turkse en Marokkaanse jongeren (hoewel de laatste jaren ook
recente nieuwkomers steeds meer in deze lijst worden opgenomen) per definitie een negatieve invloed heeft op de schoolprestaties en de integratie van
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deze jongeren. Het publieke discours suggereert voortdurend het primaat van
„spreiding‟ en het voordeel van „witte‟ of „gemengde‟ scholen, maar wij
kennen weinig studies die dat kunnen beamen, althans wat Vlaanderen betreft. Kortom, het desegregatiebeleid en het publieke discours over schoolsegregatie in Vlaanderen steunt meer op common sense veronderstellingen,
dan op wetenschappelijke bevindingen.
In dit onderzoek zullen we daarom naast de oorzaken van sociaal-etnische
segregatie ook de gevolgen onderzoeken. De vraag wordt dan of de samenstelling van de leerlingenpopulatie in een school een invloed heeft op de
onderwijsprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen.
De derde onderzoeksvraag luidt dan: “Wat zijn de gevolgen van sociaal etnische segregatie in het Vlaams lager onderwijs en welke processen liggen
hieraan ten grondslag?”
Sinds 1950 hebben tal van onderzoekers -voornamelijk uit de Verenigde
Staten- de impact van schoolsegregatie onderzocht. Deze internationale onderzoeken hebben enkele beperkingen. Ten eerste hebben ze zich voornamelijk gericht op de schoolprestaties van leerlingen. Over de impact van
segregatie op sociaal-emotioneel welbevinden, identiteit, aspiraties, interetnische vriendschappen en andere relevante afhankelijke variabelen is er veel
minder bekend. Ook over de impact van sociaal-etnische segregatie op studieprestaties heerst nog veel onduidelijkheid. Dit heeft te maken met een
tweede belangrijke tekortkoming van dit onderzoek: de afwezigheid van
meer specifieke verklaringen voor de gevonden effecten van segregatie.
Hoewel deze kritiek sinds twee decennia herhaald wordt (Jencks & Mayer,
1990), is ze in de meeste gevallen nog steeds onbeantwoord (Braddock &
Eitle, 2004). In deze studie staan deze processen, dus verklaringen voor de
gevonden effecten, net zeer centraal.
Dat brengt ons tot de volgende drie deelvragen:
1. wat zijn de effecten van sociaal etnische segregatie op de cognitieve
resultaten van autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond?
2. wat zijn de effecten van sociaal etnische segregatie op non-cognitieve
resultaten (in termen van identificatie en welbevinden) van autochtone
leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond?
3. wat zijn de effecten van sociaal etnische segregatie op school- en klasprocessen?
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Beleidskader
In 2002 werd het Gelijke Onderwijskansendecreet (GOK) van kracht. Daarin
werden het onderwijsvoorrangsbeleid en het zorgverbredingsbeleid geïntegreerd tot één beleidskader. Het GOK-decreet bouwde ook verder op de nondiscriminatie-verklaring (1993). Dat was echter een vrijblijvende want voluntaristische overeenkomst tussen de onderwijsnetten die “op het veld”
weinig effect sorteerde, mede door het gebrek aan professionele ondersteuning en onderzoeksgegevens.
Eén van de drie centrale beleidsdoelstellingen van het GOK-decreet luidt het
vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie. De desegregatiemaatregelen die terug te vinden zijn in het GOK-decreet, kunnen worden opgesplitst in drie groepen: maatregelen die betrekking hebben op het
inschrijvingsbeleid, het spreidingsbeleid en het voorrangsbeleid. Vanaf het
schooljaar 2002-2003 werd door middel van het GOK-decreet het weigeringsrecht van scholen drastisch ingeperkt. Elke leerling heeft vanaf dan
principieel het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze.
Ook werd met het oog op een betere spreiding van doelgroepleerlingen aan
scholen het recht toegekend om leerlingen door te verwijzen naar een andere
school wanneer de school meende over onvoldoende draagkracht te beschikken om zorgbehoevende (anderstalige) leerlingen op te vangen. Het systeem
van de doorverwijzingen werd echter als discriminerend ervaren en werd
met de herziening van het GOK-decreet in 2005 vervangen door het voorrangsbeleid. Het GOK-decreet van 2002 kende geen voorrangsregelingen
toe, en de chronologie van de inschrijving gold hier als enige maatstaf. Met
de wijziging van het GOK-decreet in 2005, werd echter een voorrangsregeling opgenomen ten behoeve van een meer gelijke spreiding van doelgroepleerlingen (Ornelis, 2006, 111). Het GOK-decreet biedt aan ouders ook meer
instrumenten om het inschrijvingsrecht en de voorrangsregels af te dwingen.
Om toezicht te houden op de correcte uitvoering van het decreet, werden
Lokale Overlegplatforms (LOP‟s) en de Commissie voor leerlingenrechten
(CLR) opgericht (Debruyne et al., 2006).
In de steden Gent en Antwerpen werd, respectievelijk in de schooljaren
2008-2009 en 2009-2010 een centraal aanmeldingsregister (CAR) geïntroduceerd. Ongeacht de verschillen in regels van schooltoewijzing binnen de
verschillende LOP‟s, voorzien beide CAR-systemen de mogelijkheid (!) aan
een school om voorrang te verlenen aan leerlingen die al dan niet scoren op
de GOK-indicatoren. Een school die meer dan andere scholen, in een door

12

Paul Mahieu

het LOP afgebakend gebied GOK-leerlingen onderwijst kan zo voorrang
geven aan niet-GOK-leerlingen. Op het niveau van een lokaal overlegplatform kunnen bijkomende voorrangsregels worden afgesproken die betrekking hebben op de afstand tot de woonplaats/arbeidsplaats en het tijdstip van
aanmelden. De voorrangsregels binnen het LOP van Antwerpen en Gent zijn
in het geval van voorrang GOK-/niet-GOK-leerlingen op te vatten als richtlijnen en zijn slechts in beperkte mate afdwingbaar. Zo kiest een „te kansarme‟ school zelf of het voorrang geeft aan kansrijkere (niet-GOK-) leerlingen
en kan een basisschool in Antwerpen vanaf minimum 30% GOK-leerlingen
voorrang geven aan kinderen uit de buurt. De mate waarin scholen opteren
om de voorrangsregels in te stellen varieert dan ook sterk tussen de verschillende scholen. De effecten van deze desegregatiemaatregelen zijn tot nog toe
slechts in beperkte mate bestudeerd (Sierens, Mahieu & Nouwen, 2010).
Ook ons onderzoek kan hierop geen antwoord bieden, omdat de basisgegevens dateren van 2008. Ondertussen werd het GOK-decreet in 2011 andermaal aangepast waarbij het inschrijvingsrecht vanaf het schooljaar
2012-2013 verder wordt uitgebouwd, o.a. door decretale regels in te voeren
die de transparantie van het aanbod (beschikbare plaatsen) en van de inschrijving zouden verhogen. Er werden ook permanente regels voor aanmeldingsprocedures ingeschreven. Hoewel (de effecten van) deze beleidskaders
niet de focus uitmaken van het hier beschreven onderzoek, leek ons een
schets van deze beleidsachtergrond wel essentieel om dit onderzoeksrapport
te kunnen kaderen.

Uitvoering
Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van en met de financiële middelen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het werd uitgevoerd
door de Universiteit Antwerpen (Centrum voor Migratie en Interculturele
Studies, CeMIS) dat instond voor de coördinatie en het meten van de absolute en relatieve segregatie. Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven nam het onderdeel “oorzaken van
segregatie” voor zijn rekening. Ten slotte stonden twee onderzoekscentra
van de Universiteit Gent - CUDOS en het Steunpunt Diversiteit en Leren - in
voor het aspect “gevolgen van segregatie”.
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Dankwoord
Dit onderzoek kan grootschalig worden genoemd, niet zozeer door de vierjarige samenwerking van vier onderzoeksgroepen, maar vooral door de omvang van de onderzoekspopulatie die bestond uit drie steden, 68 scholen,
zowat 1 933 ouders, 2 845 leerlingen, en een zeventigtal leerkrachten en
schooldirecties. De onderzoekers willen hierbij hun dank uitspreken voor
hun bereidheid tot medewerking. Ook gaat hun dank uit naar de intermediaire actoren die achtergrondgegevens ter beschikking hebben gesteld en betrokkenen hebben aangezet tot medewerking, met name de
gemeentebesturen, de Lokale Overlegplatforms en diverse middenveldorganisaties in de drie betrokken steden. Ten slotte willen wij ook dank betuigen aan de mensen die vanuit hun wetenschappelijke deskundigheid of
hun praktijkkennis bereid waren tot tussentijdse reflectie op de voortgang
van het onderzoek. Sommigen waren ten leste ook bereid hun finale reflecties neer te schrijven. Die zijn in deel 2 van dit boek opgenomen.

- Deel 1 Segregatie in het
basisonderwijs onderzocht -
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1 | Omvang van segregatie in het
basisonderwijs: ongelijke spreiding,
concentratie en relatieve aanwezigheid
Ward Nouwen & Paul Mahieu
Segregatie in het onderwijs krijgt sedert enkele decennia heel wat aandacht
in diverse publieke fora. Wat onder segregatie verstaan wordt, verschilt echter vaak sterk van context tot context. Strikt genomen wordt segregatie in het
onderwijs wetenschappelijk best begrepen als de ongelijke spreiding van
leerlingen met een specifiek kenmerk (bijvoorbeeld geslacht, etniciteit en
sociale achtergrond) over de scholen binnen een bepaald geografisch gebied.
We spreken dan van etnische segregatie als leerlingen uit etnisch-culturele
minderheden (ECM) ongelijk gespreid zijn over de scholen in een bepaalde
stad of wijk.
Behalve in termen van ongelijke spreiding wordt het begrip segregatie ook
vaak in de mond genomen wanneer het gaat over de concentratie van leerlingen met een bepaald kenmerk in een school. Een wijdverspreid begrip is
de „concentratieschool‟ die vereenzelvigd wordt met een concentratie van
kansarme leerlingen en/of leerlingen met een immigratieachtergrond. Nochtans is ook een school met een sterke concentratie van kansrijke en/of autochtone leerlingen een „concentratieschool‟.
Een concentratie van een bepaald type leerlingen kan samenhangen met een
ongelijke spreiding, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Een stadswijk kan
uitsluitend kansarme concentratiescholen kennen zonder dat er sprake is van
een ongelijke spreiding van kansarme leerlingen over de scholen in de wijk.
Meer relevant in functie van onderzoek naar de omvang en oorzaken van
segregatie is het concept relatieve aanwezigheid. Dit is de mate waarin concentratie van een bepaalde groep leerlingen in een school overeenstemt met
de aanwezigheid van die groep in de buurt van de school. Zo kunnen we
scholen onderscheiden die sterk afwijken van de sociale en/of etnische samenstelling van de buurt. In dit boek spreken we over relatief „te witte‟ of
relatief „te zwarte‟ scholen wanneer scholen respectievelijk minder of meer
leerlingen met een immigratieachtergrond onderwijzen dan men zou kunnen
verwachten op basis van de etnische buurtsamenstelling.

Omvang

17

In dit eerste hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die
betrekking hebben op de ongelijke spreiding van doelgroepleerlingen en de
weerspiegeling van de buurt in de school. We gaan verder ook in op de bepaling en duiding van relatief „te witte‟ en „te zwarte‟ scholen. De onderzoekers pretenderen geen uitspraken te doen over segregatie in het
basisonderwijs in Vlaanderen in het algemeen. Het gaat veeleer over de situatie in enkele Vlaamse centrumsteden, met name het basisonderwijs in Antwerpen, Genk en Gent.

1.1 Segregatie als ongelijke spreiding van doelgroepleerlingen
Om een beeld te krijgen van de spreiding van doelgroepleerlingen in het
GOK-beleid werd voor de drie steden een analyse gemaakt van de segregatie
op stadsniveau en op het niveau van de deelgebieden. We baseerden ons
hiervoor op de data van de GOK-telling uit 2008 van het Departement Onderwijs en Vorming. Er werd voor de berekening van de spreiding gebruik
gemaakt van de Hutchens Square Root Index (H). De gelijkheid van spreiding werd zowel berekend voor het kenmerk indicatorleerling als voor het
kenmerk thuistaal. We spreken hier respectievelijk over sociale en etnische
spreiding. De index heeft een waarde tussen 0 en 1. Bij een 0-waarde is er
geen segregatie (de doelgroep is gelijkmatig verspreid over alle scholen). Bij
waarde 1 is er een totale segregatie (de doelgroep is volledig gescheiden van
de andere leerlingen).
1

2

In tabel 1 worden de gegevens samengebracht voor de drie steden. We geven
telkens de resultaten weer voor de deelgebieden met de hoogste (H max) en
laagste H-waarde (H min). In de tabel wordt ook de segregatiescheefheid
voor de stad en elk deelgebied apart berekend. Eenzelfde mate van segregatie kan zich immers verschillend manifesteren in de betrokken steden en
deelgebieden. De segregatiescheefheid (S) geeft niet de absolute mate van
concentratie van de indicatorleerlingen, respectievelijk de kinderen die thuis
geen Nederlands spreken, maar wel de tendens naar concentratie voor een
gegeven niveau van segregatie. De scheefheid geeft met andere woorden aan
1

2

Een indicatorleerling is een leerling wiens moeder laagopgeleid is (geen getuigschrift
secundair) en/of recht heeft op een schooltoelage en/of woont in een kansarme buurt.
Voor het leerlingenkenmerk etniciteit zijn we aangewezen op de GOK-indicator
„thuistaal‟ die binnen de beschikbare data van het Departement Onderwijs & Vorming
als enige proxy van etniciteit geldt.
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of er sprake is van een positieve scheefheid (S>0) die wijst op een „kansrijke‟ en/of „witte‟ segregatie (veel scholen met weinig doelgroepleerlingen),
dan wel van een negatieve scheefheid (S<0: veel doelgroepleerlingen in
weinig scholen). Bij S=0 is er geen scheefheid, wat betekent dat er een gelijke concentratie is van „doelgroepleerlingen‟, dan wel „nietdoelgroepleerlingen‟ (Groenez, 2008).
Tabel 1.1

H en S waarden op basis van indicatorleerlingen en thuistaal,
naar stad en deelgebied met hoogste respectievelijk laagste segregatie
Aantal
scholen

Antwerpen
Deelgebied Hmax
Binnenstad intra
muros
Deelgebied Hmin
BerchemZuid/Wilrijk-Oost
Genk
Deelgebied Hmax
Genk West
Deelgebied Hmin
Genk Centrum
Gent
Deelgebied Hmax
Gent N-W
Gent Kernstad
Deelgebied Hmin
Gent West
Binnenstad

217

Indicatorleerlingen
(GOK)
H
S
.200
-.352

Thuistaal (TNN)
H
S
.211

-.202

82

.274

-.326

.228

-.525

8

.014

-.042

.015

-1.098

29

.138

-.278

.160

-.101

7

.103

.004

.136

-.027

4
109

.015
.175

-.026
-.343

.032
.180

-.011
-.041

9
22

*
.276

*
-.455

.210
*

.350
*

13
10

.060
*

.147
*

*
.063

*
.048

Bron: GOK-telling Departement Onderwijs & Vorming, 2008, eigen verwerking
(*: geen maximum- of minimumwaarde voor de segregatiemaat H)
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Tabel 1.1 bevestigt ten eerste het fenomeen van segregatie: de waarden voor
de drie steden op de Hutchens Index verschillen beduidend van nul; de nulwaarde die de gelijke spreiding van doelgroepleerlingen over de verschillende scholen veronderstelt. Uit de S-waarden kan worden afgeleid dat er eerder
sprake is van kansarme concentratie dan van kansrijke concentratie. Gent
maakt hierop enigszins een uitzondering voor bepaalde buurten. Verder vallen de verschillen tussen de steden, maar ook tussen de deelgebieden van die
steden op. Antwerpen kent zowel sociaal als etnisch de meest ongelijke
spreiding van doelgroepleerlingen. Antwerpen wordt hierin gevolgd door
Gent en Genk. Verder valt ook op dat zowel de mate van ongelijke spreiding
als de aard van die segregatie soms radicaal verschillend zijn tussen verschillende deelgebieden van dezelfde stad. Tenslotte besluiten we dat de segregatie gemeten op basis van thuistaal iets hoger is dan deze op basis van de
andere GOK-indicatoren. Maar per deelgebied beschouwd, blijkt dat beide
kenmerken zich vrij parallel manifesteren.

1.2 De school als een spiegel van de buurt?
Sociaal-economische ongelijkheid vertaalt zich ruimtelijk in het bestaan van
achtergestelde wijken met slechtere wooncondities en een concentratie van
armoede en werkloosheid (Musterd & De Winter, 1998). In een stedelijke
context is sociaal-economische achterstelling vaak sterk gecorreleerd met het
behoren tot een etnische minderheid, hetgeen logischerwijs maakt dat armere
wijken meestal wijken zijn met een hogere concentratie van etnisch-culturele
minderheden (Kesteloot & Van der Haegen, 1997; Van Robaeys et al.,
2006). Residentiële concentratie van armere arbeidersklassegezinnen en
gezinnen met een immigratieachtergrond vertaalt zich dan ook in concentratie op onderwijsniveau (Karsten, 1994; Butler & Hamnett, 2007). De residentiële oververtegenwoordiging van deze groepen in bepaalde wijken van
een stad maakt dat maatschappelijke instellingen zoals scholen hun dienstverlening dienen af te stemmen op deze doelgroep. We verwachten dan ook
dat de ongelijke spreiding van thuis niet Nederlands sprekende leerlingen, en
breder GOK-leerlingen, voor een deel verklaard kan worden door de ongelijke spreiding van achterstelling over verschillende wijken van de steden in
ons onderzoek.
Antwerpen als havenstad, Genk met zijn mijnverleden en Gent als oude textielindustriestad hebben elk hun eigen sociaal-economische en culturele achtergrond. Wat deze Vlaamse steden verbindt, is de relatief hoge concentratie
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van zowel sociaal-economische achterstelling als etnisch-culturele minderheden in bepaalde wijken van de stad. Om ons te kunnen uitspreken over de
oorzakelijkheid van segregatie in het onderwijs, dienen we eerst deze verklaringsbodem te doorgronden. Ongetwijfeld zijn er andere bepalende factoren
in het segregatieproces, maar men kan niet om de sociologische werkelijkheid van de hedendaagse steden heen. Tenslotte weten we ook dat juist segregatie in het onderwijs aanleiding kan geven tot een verdere residentiële
segregatie wanneer middenklassegezinnen verhuizen omwille van het lokale
onderwijsaanbod (Harris, 2011).

1.2.1 De werkwijze
Onze opzet van deze statistische oefening is om de samenhang tussen de
aanwezigheid van sociale en etnische groepen op residentieel en onderwijsniveau te onderzoeken voor de verschillende wijken en scholen in de steden
Antwerpen, Genk en Gent. Segregatie wordt hier dus begrepen als de relatieve aanwezigheid van sociale en etnische groepen in de school. De indicatoren die voorhanden zijn op residentieel en onderwijsniveau zijn echter niet
helemaal compatibel en dienen met voorzichtigheid te worden vergeleken.
Om onze hypothese omtrent de sterke samenhang tussen de concentratie van
bepaalde sociaal-etnische groepen op residentieel en onderwijsniveau te
toetsen, moesten we dus zo vergelijkbaar mogelijke indicatoren zoeken voor
de twee domeinen.
Op residentieel niveau kozen we voor de volgende sociaal-etnische indicatoren: het aandeel etnisch-culturele minderheden per wijk, het gemiddelde
inkomensniveau per wijk en het aandeel langdurig werklozen per wijk. De
wijken zijn ingedeeld op grond van verschillende lokale beleidsdoelstellingen en daarom niet helemaal vergelijkbaar naar omvang. Het aandeel etnisch-culturele minderheden per wijk werd geoperationaliseerd door het
aandeel inwoners in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister van
2010 die niet werden geboren als burger van één van de EU-15 landen. Als
sociaal-economische wijkkenmerken kozen we voor het gemiddelde netto
belastbaar inkomen per aangifte en het aandeel niet-werkende werklozen
langer dan één jaar werkloos (FOD Economie, 2010; VDAB, 2009; eigen
bewerking).
Als indicator voor de concentratie van etnisch-culturele minderheden binnen
een school gebruikten we het aandeel thuis niet Nederlands sprekende leer-
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lingen uit de GOK-telling van 2008. Vanzelfsprekend spreken heel wat leerlingen met niet-Vlaamse roots thuis wel Nederlands als eerste taal en gaat
het hier dus slechts om een benadering van het aandeel leerlingen met een
immigratieachtergrond op school. Als sociaal-economische indicator hanteerden we het aandeel leerlingen met een laagopgeleide moeder in de GOKtelling van 2008. We kozen hier enkel voor het opleidingsniveau van de
moeder aangezien werken met het totaal aandeel GOK-leerlingen geen onderscheid toelaat op basis waarvan de leerling als GOK-leerling werd geregistreerd. Het opleidingsniveau van de moeder leek ons inziens de meest
geschikte sociaal-economische indicator omdat ze het sterk samenhangt met
zowel de arbeidskansen en het inkomen van de ouders, als de onderwijskansen voor het kind (Van Aerden & Cantillon, 2010).
3

4

1.2.2 Relatieve aanwezigheid van kansengroepen in scholen
In de analyse van de samenhang tussen de sociaal-etnische samenstelling op
residentieel en onderwijsniveau voerden we de correlatietesten steeds eerst
uit in hun totaliteit en later per stad afzonderlijk. We testten de correlatie
tussen 260 scholen verspreid over de drie steden: 160 scholen in Antwerpen,
21 scholen in Genk en 79 scholen in Gent. We testten eerst per domein de
niveau tussen de verschillende sociale en etnische indicatoren onderling en
vervolgens gingen we na in welke mate de sociaal-economische en de etnische kenmerken met elkaar samenhangen. Op die manier konden we een
beter beeld vormen over de mate waarin achterstellingsproblematiek verbonden is aan de concentratie van etnische minderheden in wijken en scholen.
Als algemene beschrijvende statistiek geven we nog mee dat de Antwerpse
basisscholen gemiddeld zowel het hoogste aandeel leerlingen met laagopgeleide moeders (46%) als leerlingen uit thuis niet Nederlands sprekende gezinnen (35%) kennen, gevolgd door de Genkse (resp. 45%, 28%) en tenslotte
de Gentse basisscholen (resp. 34%, 25%). Deze interstedelijke verschillen
zijn op residentieel niveau minder uitgesproken: zo wonen er in Antwerpen
3

4

De thuistaal is volgens de huidige wetgeving niet het Nederlands indien de leerling in
het gezin met niemand, of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid, het Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.
Het gaat hier over alle leerlingen waarvan de moeder als hoogste diploma niet minimum een studiegetuigschrift van het zesde jaar beroepsonderwijs kan voorleggen.
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24% etnisch-culturele minderheden, in vergelijking met 21% in Genk en
17% in Gent. De stedelijke gemiddelden van het aandeel langdurig werklozen verschillen minder of zelfs niet; zo zijn er zowel in Antwerpen, Genk als
Gent afgerond 4% langdurig (>1 jaar) niet-werkende werkzoekenden. De
gemiddelde netto belastbare jaarinkomens verschillen echter wel voor Antwerpen, Genk en Gent: respectievelijk € 22 800, € 22 825 en € 24 304.
1.2.2.1 Samenhang tussen de etnische en de sociale indicatoren per niveau
Alvorens de samenhang tussen de etnische en de sociaal-economische wijken schoolcompositie te bespreken, gaan we eerst na in welke mate etnische
en sociaal-economische indicatoren met elkaar samenhangen binnen hetzelfde niveau. Een sterke samenhang betekent dat sociaal-economische achterstelling zich in belangrijke mate concentreert bij etnische minderheden in de
wijken en scholen van de steden Antwerpen, Genk en Gent. Deze hypothese
omtrent de samenhang tussen de concentratie van socio-economische achterstelling en etnisch-culturele minderheden werden reeds in eerder onderzoek
veelvuldig getoetst maar is een controle in onze data waard (Jacobs et al.,
2009; Kesteloot & Van der Haegen, 1997; Van Robaeys et al., 2006).
Op residentieel niveau vinden we globaal een sterke samenhang tussen de
sociaal-economische indicatoren onderling, alsook met de etnische wijkcompositie. We maken in de analyses op residentieel niveau gebruik van de
wijkindicatoren van 95 wijken verspreid over Antwerpen, Genk en Gent. Uit
de correlatietest blijkt dat de sociaal-economische indicatoren onderling een
negatieve samenhang kennen van .82. We kunnen dus stellen dat een hoge
werkloosheidsdruk in een wijk zich duidelijk vertaald in een laag gemiddeld
inkomensniveau. Verder vinden we dat deze sociaal-economische achterstelling zich in sterke mate concentreert in wijken met een hoog aandeel aan
etnisch-culturele minderheden. Zo correleert het aandeel etnisch-culturele
minderheden .87 met het aandeel langdurig werklozen en -.79 met het gemiddelde netto belastbaar inkomen. De correlatie tussen de sociaaleconomische indicatoren onderling is het sterkst in Gent (-.87, p<0.01), gevolgd door Antwerpen (-.84, p<0.01) en tenslotte Genk (.-80, p<0.01). Sociaal-economische achterstelling concentreert zich in Gent het sterkst in
5

5

Van het totaal van 99 wijken konden we 4 wijken niet opnemen omdat minstens één
indicator voor de wijk ontbrak.
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wijken met een groter aandeel etnisch-culturele minderheden, opnieuw gevolgd door Antwerpen en later Genk.
Voor de scholen gaan we na in welke mate het aandeel leerlingen met een
laag opgeleide moeder en een niet-Nederlandse thuistaal samenhangen. Met
een globale correlatiecoëfficiënt van .81 (p<0.01) kunnen we niet anders dan
concluderen dat leerlingen die thuis niet Nederlands spreken veel meer kans
maken om laagopgeleide ouders te hebben. Deze bevinding is niet nieuw
maar wel erg fundamenteel aangezien zowel thuistaal als het opleidingsniveau van de ouders in het gelijke onderwijskansenbeleid belangrijke indicatoren zijn voor de onderwijskansen van leerlingen. We kunnen dan ook
spreken van sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs. Met betrekking tot deze samenhang bestaan er belangrijke verschillen tussen de steden.
De correlatie is het sterkst in Gent (.90, p<0.01), gevolgd door Genk en
Antwerpen (beide 0.77, p<0.01).
1.2.2.2 Relatieve aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden
in scholen
Een correlatietest over de drie steden heen geeft duidelijk weer dat de samenhang tussen het aandeel etnisch-culturele minderheden op wijkniveau en
het aandeel thuis niet Nederlands sprekende leerlingen in de scholen relatief
groot is (0.67, p<0.01). Ook al zijn de indicatoren op de verschillende niveaus niet helemaal compatibel, toch kunnen we over het algemeen stellen
dat de concentratie van etnisch-culturele minderheden in scholen in belangrijke mate te verklaren is vanuit de etnische wijkcompositie.
Wanneer we nu de samenhang tussen de aanwezigheid van etnische minderheden op wijk- en schoolniveau per stad bestuderen, merken we dat deze
samenhang verschillend is voor de drie steden, zij het in relatief beperkte
mate. In Antwerpen weerspiegelt de etnische schoolcompositie het best de
etnische samenstelling van de wijk (0.67, p<0.01). Ook in Gent is de schoolcompositie een sterke afspiegeling van de wijkscompositie (0.67, p<0.01).
Enkel in Genk blijkt dat, in vergelijking met de twee grotere steden, de lagere scholen minder een afspiegeling zijn van de wijk voor wat betreft de etnische compositie (0.58, p<0.05).
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Eerder in dit segregatieonderzoek vonden we dat de segregatie in termen van
spreiding van thuis niet Nederlands sprekende leerlingen over de scholen
van de drie steden het minst groot is in Genk. Dit staat in contrast met de
relatieve aanwezigheid van leerlingen met een vreemde thuistaal. De buurtweerspiegeling in scholen blijkt voor Genk kleiner dan voor Antwerpen en
Gent. Een goede spreiding van leerlingen met een immigratieachtergrond
over de scholen van een stad betekent met andere woorden niet dat de scholen de wijk beter weerspiegelen. Deze vaststelling heeft natuurlijk ook beleidsrelevantie: een beleid dat inzet op een betere spreiding leidt niet
noodzakelijk tot een betere buurtweerspiegeling en visa versa.
1.2.2.3 Relatieve aanwezigheid van kansarmoede in scholen
Naast de samenhang van de etnisch-culturele samenstelling van wijken en
scholen onderzoeken we de samenhang tussen de sociaal-economische samenstelling op residentieel en schoolniveau. Op basis van een vergelijking
tussen het aandeel langdurig werklozen op wijkniveau en het aandeel leerlingen met een laagopgeleide moeder stellen we een sterke samenhang vast
(0.59, p<0.01). Concentratie van sociaal-economische achterstelling vertaalt
zich dus, over de drie steden, in concentratie van leerlingen met laagopgeleide ouders op scholen. Dit hoeft niet te verbazen aangezien het opleidingsniveau van de ouders een goede voorspeller is voor de tewerkstellingskansen.
Opnieuw vinden we verschillen in samenhang tussen de verschillende steden. In dit opzicht weerspiegelen de scholen in Genk echter het best de wijkcompositie. De correlatietesten per stad wijzen uit dat de samenhang het
sterkst is voor Genk (0.65, p<0.01), gevolgd door Antwerpen (0.57, p<0.01)
en tenslotte Gent (0.54, p<0.05).
Als tweede indicator voor sociaal-economische achterstelling kozen we voor
het gemiddelde netto belastbaar inkomen per wijk. We vinden ook hier een
relatief sterke samenhang (-.61, p<0.01) tussen het gemiddeld inkomen op
wijkniveau en het opleidingsniveau van de moeders op schoolniveau. De
relatie is negatief gezien een laag opleidingsniveau de kans op armoede doet
stijgen. We kunnen dus opnieuw veronderstellen dat de basisschool over het
algemeen een vrij correcte afspiegeling is van de sociaal-economische situatie in een bepaalde wijk. De samenhang tussen de sociaal-economische indicatoren op wijk- en schoolniveau is deels verschillend in de drie
verschillende steden. Opnieuw kent Genk hier de sterkste samenhang (-
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0.66, p<0.01), Antwerpen de zwakste (-0.58, p<0.05) en bekleedt Gent een
middenpositie (-0.64, p<0.01).

1.3 Relatief „te witte‟ en „te zwarte‟ scholen
1.3.1 Welke scholen zijn „te wit‟ en welke „te zwart‟?
Het berekenen van de samenhang tussen de sociale en etnische compositie
van buurten en scholen toont aan dat scholen over het algemeen een vrij
goede weerspiegeling zijn van hun buurt. Belangrijk is echter dat deze samenhang zeker niet perfect is en er ook heel wat scholen zijn die qua sociale
en etnische compositie sterk afwijken van de buurtcompositie. Wanneer we
de samenhang berekenden, hebben we ook onderzocht welke scholen een
significante afwijking vertonen ten aanzien van die globale samenhang tussen de samenstelling van de buurt en de basisschool. In wat volgt bespreken
we deze statistische uitschieters voor wat betreft de samenhang tussen de
etnische buurt- en schoolcompositie. Deze „outliers‟ worden als zodanig
benoemd wanneer ze meer dan één standaardafwijking verschillen van de
samenhang tussen de etnische buurt- en schoolindicatoren. Deze samenhang
is berekend over de drie steden heen.
Op onderstaande grafiek is af te lezen dat er zich een positieve samenhang
voordoet. Dit betekent dat wanneer het aandeel etnisch-culturele minderheden in de buurt stijgt, over het algemeen ook het aandeel leerlingen met een
immigratieachtergrond op school stijgt. We spreken echter enkel van een
trend omdat lang niet alle scholen in dezelfde mate de etnische compositie
van de buurt weerspiegelen. Scholen die zich (ver) onder de trendlijn bevinden zijn relatief „te wit‟, scholen die zich (ver) boven de rechte bevinden zijn
relatief „te zwart‟. Aan beide zijde van de rechte zijn statistische uitschieters
terug te vinden. Op basis van het afbakeningscriterium van één standaardafwijking konden we 25 procent van alle scholen in de drie steden omschrijven
als sterk afwijkend van de buurtcompositie. Hierbij moeten we opmerken dat
hoewel de grens van één standaardafwijking statistisch gezien een voor de
hand liggende grenswaarde is, deze inhoudelijk eerder arbitrair blijft.
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Op bovenstaande grafiek is af te lezen dat er zich een positieve samenhang
voordoet. Dit betekent dat wanneer het aandeel etnisch-culturele minderheden in de buurt stijgt, over het algemeen ook het aandeel leerlingen met een
immigratieachtergrond op school stijgt. We spreken echter enkel van een
trend omdat lang niet alle scholen in dezelfde mate de etnische compositie
van de buurt weerspiegelen. Scholen die zich (ver) onder de trendlijn bevinden zijn relatief „te wit‟, scholen die zich (ver) boven de rechte bevinden zijn
relatief „te zwart‟. Aan beide zijde van de rechte zijn statistische uitschieters
terug te vinden. Op basis van het afbakeningscriterium van één standaardafwijking konden we 25 procent van alle scholen in de drie steden omschrijven
als sterk afwijkend van de buurtcompositie. Hierbij moeten we opmerken dat
hoewel de grens van één standaardafwijking statistisch gezien een voor de
hand liggende grenswaarde is, deze inhoudelijk eerder arbitrair blijft.
Binnen deze 25 procent afwijkende scholen kan een belangrijk onderscheid
gemaakt worden tussen die scholen die, gegeven hun etnische buurtcompositie, „te wit‟ zijn en deze die „te zwart‟ zijn. Over de drie steden heen zijn er
op basis van de GOK-telling van 2008 tien procent uitgesproken „te witte‟
scholen en vijftien procent uitgesproken „te zwarte‟ scholen. Deze verdeling
manifesteert zich echter sterk verschillend voor de drie steden. Zo vonden
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we zowel de meeste „te witte‟ (17%) als „te zwarte‟ (17%) scholen terug in
Genk. Dit maakt dat in Genk tot één derde van de scholen sterk afwijkt van
de globale samenhang tussen de etnische buurt- en schoolcompositie. In
Antwerpen wijkt ruim één vierde van de scholen sterk af van die samenhang
en zijn er iets meer „te zwarte‟ (15%) dan „te witte‟ (12%) scholen. Gent
kent opmerkelijk minder sterk afwijkende scholen met betrekking tot de
etnische buurtweerspiegeling. Achttien procent van de Gentse scholen wijkt
meer dan één standaardafwijking af van de globale samenhang, waarvan
slechts vier procent expliciet „te witte‟ scholen.

1.3.2 Naar verklaringspatronen voor „te witte‟ en „te zwarte‟
scholen
In een eerste verkenning van deze afwijkende scholen zijn we door middel
van een case-by-case benadering op zoek gegaan naar verklaringspatronen
voor het bestaan van scholen die qua leerlingensamenstelling sterk afwijken
van hun etnische buurtcompositie. Op basis van gegevens over de buurt, de
school en het lokale onderwijsaanbod zochten we naar terugkerende patronen die samenhangen met het bestaan van deze afwijkende scholen. Voor de
64 afwijkende scholen konden we enkele hypothesen ter verklaring afbakenen. We benadrukken dat de afwijkende leerlingencompositie bij bepaalde
scholen geduid kan worden vanuit meerdere mogelijke verklaringspatronen.
Voor bijna 30 procent van de afwijkende gevallen kunnen we spreken van
segregatie tussen de netten. Concreet vonden we voor deze cases dat er binnen dezelfde wijk belangrijke verschillen waren terug te vinden in de leerlingensamenstelling van scholen uit verschillende netten. Vrije scholen
blijken in deze gevallen duidelijk minder leerlingen uit etnisch-culturele
minderheden te tellen dan scholen uit het stedelijke en het gemeenschapsonderwijs. Belangrijk is wel dat dit fenomeen zich enkel lijkt voor te doen
wanneer er slechts één niet-vrije school aanwezig is in de buurt. Deze school
is dan vaker „te zwart‟ voor zijn buurt, hetgeen in vele gevallen ook wordt
gereflecteerd in één of meerdere vrije scholen in de buurt waarin het aandeel
leerlingen uit etnisch-culturele minderheden ondervertegenwoordigd is. Verder vonden we in de steden waar ook stedelijk onderwijs aanwezig is, namelijk Antwerpen en Gent, dat de stedelijk scholen globaal iets meer gekleurd
zijn dan deze van het gemeenschapsonderwijs.
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Een ander belangrijk terugkerend patroon is het aanbod van methodeonderwijs. Methodescholen worden vaker gekenmerkt door een ondervertegenwoordiging van leerlingen uit etnisch-culturele minderheden. Eén vierde van
onze afwijkende cases zijn scholen met een uitgesproken pedagogische profilering die „te wit‟ zijn naargelang de etnische buurtsamenstelling. Deze
bevinding plaatst ook een belangrijke aanvulling bij de hypothese omtrent de
segregatie tussen de netten. In het geval van een methodeschool binnen het
stedelijke of het gemeenschapsonderwijs bleek deze school net vaker „te wit‟
in plaats van „te zwart‟ zelfs al is het de enige niet-vrije school in de buurt.
Verder vonden we dat in scholen met een uitgesproken etnisch-cultureel
profiel dat aansluit bij een minderheidsgroep, deze minderheden ook sterk
oververtegenwoordigd zijn in het leerlingenbestand. Concreet ging het om
zestien procent van de afwijkende cases, waarvan een belangrijk aandeel
joodse scholen in Antwerpen. In elk van deze joodse scholen spreken de
leerlingen thuis bijna uitsluitend een andere taal dan het Nederlands. Opmerkelijk is dat deze joodse scholen zich bijna allemaal in dezelfde wijk bevinden, en belangrijker nog, dat er tussen deze joodse scholen (in dezelfde
buurt) een sociale segregatie is op te tekenen op basis van het kenmerk laagopgeleide moeder.
Een andere belangrijke categorie van terugkerende patronen bleek van sociaal-geografische aard te zijn. Voor 32 procent van de cases hangen omgevingskenmerken samen met de afwijkende leerlingencompositie van de
school. Voorbeelden van omgevingsfactoren die zorgen voor een oververtegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden zijn de nabijheid van een
gekleurde buurt (al ligt de school zelf in een minder gekleurde buurt) en een
sterke concentratie van minderheden in de eigen buurt. Scholen in een buurt
met een uitgesproken concentratie van minderheden lijken zelf meer kans te
hebben om relatief „te zwart‟ te zijn en dus zelf nog meer geconcentreerd te
zijn dan de buurt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat in deze
buurten autochtone ouders sneller geneigd zijn om buiten de buurt op zoek te
gaan naar een school. Voor „te witte‟ scholen kan bijvoorbeeld een grote
tewerkstellingsplaats voor hogeropgeleiden in de omgeving een verklaring
bieden. Ook heterogeniteit van woonbuurten binnen een administratief afgebakende wijk kan er voor zorgen dat bepaalde scholen een onder- of oververtegenwoordiging zijn van het aandeel minderheden op wijkniveau, maar
daarom niet noodzakelijk van die specifieke woonomgeving.
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Voor de overige 16 procent van statistische uitschieters in de samenhang
tussen de etnische compositie op buurt- en schoolniveau konden we moeilijk
verklaringspatronen aanduiden. Het gaat hier wellicht om schoolspecifieke
kenmerken die maken dat een bepaalde school haar buurtomgeving etnisch
niet weerspiegelt. Voorbeelden die we terugvonden bij onze cases waren een
sterk elitaire profilering en aantrekkingskracht binnen een bepaalde etnische
gemeenschap.
We benadrukken nog eens dat schoolpopulaties omwille van een samenloop
van verschillende (hogervermelde) school- en omgevingskenmerken kunnen
afwijken van de etnische buurtsamenstelling. Tenslotte moet ook worden
opgemerkt dat het hier gaat over het zoeken naar terugkerende patronen op
basis van een reeks cases die eerder de intentie had om mogelijke verklaringen voor de uitschieters bloot te leggen. In de volgende hoofdstukken gaan
we dieper in op de oorzaken en effecten van relatieve segregatie in het basisonderwijs. We onderzochten onder meer de schoolkeuzemotieven van ouders, het profilerings- en aannamebeleid van scholen en de feitelijke
cognitieve en non-cognitieve effecten van sociaal-etnische segregatie in het
basisonderwijs.

30

Ward Nouwen & Annelous Vandenbroucke

2 | Oorzaken van segregatie in het
basisonderwijs: een perceptiegestuurde
marktwerking met ongelijke machtsposities van ouders en scholen
Ward Nouwen & Anneloes Vandenbroucke
In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar verklaringen voor dat deel van de
ongelijke spreiding van kansengroepen dat niet rechtstreeks kan verklaard
worden vanuit de residentiële segregatie. In het vorige hoofdstuk toonden we
aan dat er over het algemeen een sterke samenhang bestaat tussen de sociaaletnische buurt- en schoolcompositie. Tezelfdertijd vonden we dat een aanzienlijk deel van de scholen sterk afwijkt van die globale samenhang tussen
de samenstelling van basisscholen en die van hun omgeving. De schoolsegregatie die niet direct is toe te schrijven aan residentiële segregatie noemen
we „relatieve segregatie‟; hiermee bedoelen we relatief ten aanzien van de
residentiële spreiding van kansengroepen over de buurten van een stad. Concreet onderzoeken we welke rol scholen en ouders spelen in dit relatieve
segregatieproces. We onderscheiden hierbij het perspectief van de ouders en
de scholen. We plaatsen deze verschillende invalshoeken daarenboven binnen de Vlaamse onderwijscontext; een context die wordt gekenmerkt door
een sterke vrijheid van onderwijs en bijgevolg een quasi-marktwerking. In
wat volgt gaan we eerst kort in op enkele theoretische beginselen en internationale onderzoeksbevindingen omtrent oorzaken van relatieve segregatie in
het onderwijs. Vervolgens bespreken we onze eigen onderzoeksbevindingen
vanuit het perspectief van de ouders en de scholen.

2.1 Theoretische beginselen en
internationale onderzoeksbevindingen
2.1.1 Quasi-marktwerking van het Vlaamse onderwijs
Een belangrijke theoretische achtergrond voor segregatie in het Vlaamse
onderwijs is, gezien de grote mate van vrijheid van onderwijs, theorie over
de quasi-marktwerking van een onderwijssysteem. Een centrale stelling hierin is dat naarmate een onderwijssysteem liberaler is ingericht, er meer segregatie wordt gegenereerd. Deze relatie tussen vermarkting en segregatie van
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een onderwijssysteem werd reeds in heel wat onderzoek aangetoond: (Hirtt
et al., 2007, p. 114-116; Tomlinson, 1997, p. 65; Saporito, 2003, p. 181-184;
Lauder & Hughes, 1999, p. 61-62). Met een „vermarkt‟ onderwijssysteem
wordt geduid op een vraagzijde van ouders en een aanbodszijde van scholen
die naar analogie met een vrije markt op mekaar inspelen. We kunnen echter
niet spreken van een echte „vrije markt‟, omdat de invloed en regulering
door de overheid gezien de publieke financiering ook in Vlaanderen nog
steeds beduidend is. We spreken daarom van onderwijs als een quasi-markt
die wordt gekenmerkt door een combinatie van vrije schoolkeuze, vrijheid
van inrichting, publieke (per leerling) financiering, en een zekere bureaucratische inmenging (Vandenberghe, 1998). Voorstanders van een marktgeorienteerd schoolsysteem stellen dat meer keuzevrijheid en meer vermarkting
automatisch zouden leiden tot een verhoogde efficiëntie, kwaliteit en zelfs
gelijkheid van het geboden onderwijs (Gorard, 1999; Ladd & Fiske, 2003).
Hier wordt echter geen rekening gehouden met de sociale ongelijkheid in het
keuzeproces door enerzijds structurele beperkingen (zoals beperkte mobiliteit) en anderzijds verschillen in cultureel kapitaal om een geïnformeerde
keuze te maken (Levin, 1998, p. 379) en om een keuze om te zetten in een
effectieve inschrijving.
Verder wordt de keuze voor een school in markttheorieën vaak gemakshalve
gelijkgesteld aan de realisatie van die keuze in een feitelijke inschrijving.
Inschrijvingskansen zijn echter ook sterk bepaald door sociaal en cultureel
kapitaal (Lauder & Hughes, 1999, p. 61-62). Het recht op vrije schoolkeuze
laat ouders de jure toe om zich vrij te bewegen op de onderwijsmarkt; scholen langs hun kant kunnen zich op grond van de vrijheid van onderwijs positioneren op deze markt (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007, p. 114-116). Een
school heeft de mogelijkheid om zich te profileren naar ouders met een sterker sociaal-economisch profiel en beschikken zo over vrijheidsgraden om
subtiele toegangsdrempels in te stellen (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007,
p. 116). In tegenstelling tot de winstmaximalisatie bij producenten in andere
markten, streven scholen in de quasi-markt naar een goede reputatie omwille
van de aantrekkingskracht die dit uitoefent op kansrijke ouders, wiens kinderen minder investeringen zouden behoeven. Een school heeft er dus volgens
deze theorie belang bij om „sterkere‟ leerlingen aan te trekken en „zwakkere‟
leerlingen af te stoten. De zwakkere onderwijspositie van kansarme leerlingen en leerlingen uit een etnisch-culturele minderheid wordt op die manier
verder verzwakt (Gewirtz et al., 1995; Lauder, 1991; Ranson, 1993).
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2.1.2 Groepsspecifieke schoolkeuzemotieven en tolerantiedrempels
Ook macro-segregatietheorieën zijn een rijke voedingsbodem voor het formuleren van hypothesen omtrent de oorzaken van segregatie in het Vlaamse
basisonderwijs. Theorievorming inzake (woon-)segregatie gaat vaak uit van
segregatie door middel van keuze. Toegepast op onderwijssegregatie spreken
we dan over de rol die de schoolkeuzemotieven gerelateerd aan de sociaaletnische achtergrond van de ouders, inclusief de sociaal-etnische samenstelling van scholen zelf, spelen in het schoolkeuzeproces.
Het werk van Thomas Schelling is een belangrijke basis voor de „segregatie
door keuze‟-theorie. Een basispremisse stelt dat segregatie ontstaat en in
stand gehouden wordt door (zwakke) individuele voorkeuren die op een
hoger maatschappelijk niveau leiden tot segregatie. Belangrijk is echter dat
het geaggregeerd maatschappelijk resultaat van deze vaak kleine individuele
preferenties, namelijk segregatie, niet noodzakelijk de wens is van de individuele actoren. Concreet hanteren individuele ouders een tolerantiedrempel
ten aanzien van het aandeel individuen uit de „andere‟ groep. Deze tolerantiedrempel verschilt tussen meerderheids- en minderheidsgroepen, alsook
tussen individuen binnen een bepaalde groep. Toegepast op het onderwijs
betekent het bijsturen van zijn keuzegedrag naar aanleiding van het overschrijden van de tolerantiedrempel voor een individu/een groep, een effect
op de overgebleven leerlingensamenstelling en zo ook op overschrijden van
het tolerantieniveau van de resterende individuen (Schelling, 1969).
Opmerkelijk is dat, wanneer het gaat over tolerantiedrempels in het onderwijs, zowel autochtone ouders als ouders met een immigratieachtergrond
tolerantiedrempels hanteren ten aanzien van het aandeel etnisch-culturele
minderheden op school. Ouders uit etnisch-culturele minderheden zouden
deze tolerantiedrempel beargumenteren vanuit angst voor bedreiging van
hun kansen op sociale mobiliteit en integratiekansen (De Rycke & Swyngedouw, 1999, p. 16; Karsten et al., 2002; Rath, 2008). De tolerantiedrempel
van de (bevoorrechte) meerderheidsgroep ligt echter wel het laagst (en wordt
dus sneller overschreden), hetgeen lijkt te bevestigen dat segregatie wordt
aangestuurd door de „witte‟ vlucht van de dominante autochtone ouders
(Karsten et al., 2006).
In Nederland is er, in tegenstelling tot Vlaanderen, al heel wat onderzoek
met een expliciete focus op de rol van etniciteit voorhanden. In 1994 toonde
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Van der Wouw aan dat segregatie door schoolkeuze te duiden is aan de hand
van twee verklaringspatronen: enerzijds hebben ouders van verschillende
sociaal-etnische afkomst verschillende voorkeuren op het vlak van schoolkenmerken, anderzijds laten ouders de sociaal-etnische compositie van de
leerlingenpopulatie zelf meetellen als keuzemotief (Van der Wouw, 1994).
Karsten publiceerde in 2002 dat positieve keuzemotieven duidelijk bleken te
verschillen naar etniciteit en opleiding. Voor autochtone ouders was de overeenstemming of match tussen school en thuis het belangrijkste keuzemotief;
voor ouders uit etnisch-culturele minderheden was dit de mate van differentiatie en het niveau van de school. Ouders uit etnisch-culturele minderheden
bleken het verder moeilijker te vinden om tot een keuze te komen en over
veel minder informatie te beschikken dan autochtone ouders (Karsten et al.,
2002, p. 79-80). Er werd in het onderzoek ook aandacht besteed aan het uitsluiten van scholen in het keuzeproces. Daaruit bleek dat ondanks het feit dat
ouders over het algemeen een voorkeur hebben voor een school in de buurt,
de „zwarte‟ scholen in de buurt het meest ongeschikt bevonden worden door
zowel autochtone ouders als ouders uit etnisch-culturele minderheden (Karsten et al., 2002, p. 82). Ook Van der Kieft vond dat autochtone ouders actiever in het oriëntatieproces staan (meer scholen overwegen en meer
informatiebronnen gebruiken) dan ouders uit etnisch-culturele minderheden.
Het onderscheid tussen lager opgeleide en hoger opgeleide ouders was hier
echter het sterkst (van de Kieft et al., 2004, p. 51). Vrijwel alle ouders
noemden de nabijheid van de school als belangrijkste keuzemotief, maar dit
criterium wordt gemakkelijk verlaten wanneer ouders menen dat er te veel
kinderen uit etnisch-culturele minderheden in de meest nabije school zitten
(van de Kieft et al., 2004, p. 52-53). Gezien de vergelijkbare onderwijscontext leverde bovenstaand Nederlands onderzoek belangrijke inzichten voor
het uitwerken van ons conceptueel model en het formuleren van hypothesen.

2.2 Oudergerelateerde oorzaken: groepsgebonden
schoolkeuzevoorkeuren en ongelijke inschrijvingskansen
We vertrekken in dit tweede deel vanuit het perspectief van de ouders. We
gaan dieper in op het schoolkeuzeproces en hun ervaringen bij het inschrijven van hun kind. We baseren ons hier op onze survey die tijdens het schooljaar 2008-2009 werd afgenomen bij 1 933 ouders met kinderen in het eerste
leerjaar van 69 verschillende lagere scholen. Door de keuze voor ouders met
een kind in het lagere onderwijs verzekerden we ons ervan dat we ook ou-
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ders bereikten die hun kinderen niet (of onregelmatig) naar het kleuteronderwijs brachten. Het initiële schoolkeuzeproces van ouders waarvan het
kind rechtstreeks doorstroomde van het kleuter- naar het lager onderwijs, lag
dan echter al enkele jaren achter hen. De doorstroming naar het lager onderwijs kan evenwel worden beschouwd als een herbevestiging van die eerdere
schoolkeuze.
Deze kwantitatieve bevraging aan de hand van een zelf in te vullen vragenlijst werd in het schooljaar 2010-2011 gevolgd door elf focusgroepen waarbij aan leemtes in de (interpretatie van de) kwantitatieve data werd
tegemoetgekomen. Zulk een kwalitatieve bevraging laat toe om cijfermatige
gegevens meer betekenis te geven vanuit het perspectief van de respondenten zelf. Met deze focusgroepen wilden we tevens in de diepte gaan met
betrekking tot (negatieve) ervaringen van ouders bij het inschrijven van hun
kind. Om ook de meer subtiele ontradingsmechanismen op het spoor te komen is het belangrijk om dieper in te gaan op de ervaringen van ouders. We
hadden hier speciale aandacht voor ouders die, omwille van hun sociale
en/of etnische achtergrond, zwakker staan in het inschrijvingsproces.
We benadrukken tenslotte dat we bij de ouderbevraging, zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve, maximaal zijn tegemoetkomen aan groepsspecifieke kenmerken die de response van een bepaalde groep zou kunnen
belemmeren. Zo werd de schriftelijke vragenlijst verspreid in zowel het Nederlands, het Engels, het Frans als het Turks, werden tolken ingezet bij focusgroepen en organiseerden we interviewmomenten die aansloten bij de
agenda van werkende ouders.

2.2.1 Ongelijke toegang tot informatiebronnen
Een belangrijke voorwaarde om als ouder maximaal te kunnen genieten van
de vrije schoolkeuze is toegang tot adequate informatiebronnen bij het maken van een schoolkeuze. Ouders kunnen pas kiezen voor de meest geschikte
school wanneer ook het beschikbare aanbod voldoende gekend is. Voorstanders van een marktwerking in het onderwijs veronderstellen dat ouders
steeds een keuze (kunnen) maken voor de meest kwaliteitsvolle scholen.
Critici toonden echter aan dat verschillen in het sociaal en cultureel kapitaal
van ouders maken dat sociaal sterkere ouders beter hun weg vinden in het
lokale onderwijsaanbod. We kunnen bevestigen dat voor elke informatiebron
geldt dat ze vaker gehanteerd wordt door gezinnen met een hogere sociaal-
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economische status (SES) en dat er bijgevolg ook een positief verband bestaat tussen het aantal gehanteerde informatiebronnen en de SES van het
gezin. Globaal kunnen we stellen dat de meeste ouders informatie bekomen
vanuit hun sociaal netwerk en een bezoek aan de school. Andere vaak voorkomende informatiebronnen zijn de informatie uit de kleuterschool, informatiefolders en het internet.
Bij een vergelijking op basis van de etnische achtergrond van ouders valt op
dat autochtone ouders ( ) en ouders uit etnisch-culturele minderheden sterk
verschillen naargelang de informatie die ze bekomen vanuit een bezoek aan
scholen (zie figuur 2.1). Autochtone ouders bezoeken tot de helft vaker een
school alvorens hun kind in te schrijven. Diezelfde trend is aanwezig in elk
van de drie onderzochte steden. In tegenstelling tot deze meer formele bron
van informatie, blijkt het hanteren van meer informele informatiebronnen,
met name het sociaal netwerk, vrijwel niet te verschillen naar etnische achtergrond. Voor sommige steden geldt zelfs dat ouders uit etnisch-culturele
minderheden vaker dan autochtone ouders beroep doen op hun sociaal netwerk bij het maken van een schoolkeuze. Men kan zich hierbij wel de vraag
stellen of het aanwezige sociaal en cultureel kapitaal in het netwerk van
minderheden even effectief is in het maken van een schoolkeuze als dat van
autochtone ouders. Meer diepgaande analyses leerden ons verder dat specifiek ouders uit de moslim- en de Turkse gemeenschap meer gebruik maken
van het sociaal netwerk als informatiebron. De sterke aanwezigheid en concentratie van de Turkse gemeenschap in sommige buurten van de drie steden
spelen vermoedelijk een rol in de toegankelijkheid van deze informatiebron.
6

6

Het gaat hier feitelijk over autochtone ouders en ouders afkomstig uit de E.U.
(15) landen; de Europese Unie voor de integratie van de Oost-Europese landen (voor
mei 2004): i.c. België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en zweden.
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Figuur 2.1
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Een vergelijking van de meest gehanteerde informatiebronnen
naar etnische achtergrond (in %)

Op basis van een vergelijking naar de sociaal-economische achtergrond van
de ouders kunnen we besluiten dat het verschil tussen de meer formele en
informele informatiebronnen gelijklopend is met de vergelijking op basis
van de etnische achtergrond (zie figuur 2.2) Ouders met een laagopgeleide
moeder ervaren een grotere drempel bij het gebruik van een schoolbezoek
als informatiebron dan moeders met een middenhoog of hoger opleidingsniveau. Net als voor de etnische achtergrond is dit verschil (bijna) niet aanwezig voor informatie uit het sociaal netwerk. We benadrukken hier de sterke
samenhang tussen de kenmerken opleidingsniveau en de etnische achtergrond van ouders. Het gaat dus voor een groot stuk over dezelfde kansengroep.
Wanneer we bij het berekenen van het effect van de SES op het aantal gehanteerde informatiebronnen ook het effect van de immigratieachtergrond,
de thuistaal en het hebben van oudere schoolgaande kinderen meenemen,
wordt het positief effect van een hogere sociaal-economische status bevestigd. De etnische achtergrond van de ouders blijkt hier niet langer significant. Hetgeen wel van belang blijkt, is de thuistaal van de ouders. Wanneer
Nederlands niet de thuistaal is, hanteren ouders significant minder informatiebronnen. Dit is niet onlogisch aangezien vele (formele) informatiekanalen
minder toegankelijk zijn voor anderstalige ouders. Deze hypothese werd dan
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ook bevestigd in focusgroepen met ouders uit etnisch-culturele minderheden.
In deze focusgroepen kwam verder aan de oppervlakte dat meer recent gemigreerde ouders meer problemen hadden om hun weg te vinden in het lokale onderwijsaanbod, des te meer wanneer ze niet konden terugvallen op de
eigen etnische gemeenschap in de (woon-) omgeving.
Figuur 2.2

Een vergelijking van de meest gehanteerde informatiebronnen
naar sociale achtergrond (in %)

De mate waarin ouders het makkelijk – moeilijk vonden om een lagere
school te vinden geeft ons tenslotte een indicatie over hun subjectieve beleving van de moeilijkheid van het schoolkeuze- en inschrijvingsproces. We
toetsten in welke mate het ondervinden van moeilijkheden in de zoektocht
naar een passende school wordt bepaald door de (subjectieve) kennis van het
aanbod en gingen op zoek naar andere mogelijke hinderpalen. We vonden
dat kansarmere ouders en ouders uit etnisch-culturele minderheden niet kieskeuriger zijn in hun schoolkeuze maar zich vaker structureel beperkt voelen.
Deze structurele beperkingen betreffen financiële en logistieke drempels,
gevoelens van discriminatie maar ook een beperkte toegang tot informatiebronnen. Op basis van de analyse van de surveyresultaten besluiten we tevens dat katholieke ouders makkelijker een geschikte school vinden voor
hun kinderen dan andere ouders. Opmerkelijk maar ook niet helemaal onverwacht gezien de sterke positie van het katholieke onderwijs in Vlaanderen.
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2.2.2 Bevindingen m.b.t. groepsgerelateerde schoolkeuzemotieven
Internationaal onderzoek toonde al eerder aan dat relatieve segregatie deels
zijn oorzaak heeft in het feit dat ouders met een verschillende sociale en
etnische achtergrond voor een stuk verschillende voorkeuren hebben in hun
schoolkeuze. We gaan hier eerst in op de schoolkeuzemotieven van ouders
die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de etnische compositie van de school.
Deze groepsgerelateerde schoolkeuzemotieven kunnen relatieve segregatie
versterken wanneer ouders met verschillende achtergrondkenmerken systematisch andere scholen verkiezen.
Een eerste centrale bevinding is dat hogeropgeleide ouders en autochtone
ouders vaker scholen uitsluiten in het schoolkeuzeproces. Dit geldt voor alle
achttien bevraagde negatieve schoolkeuzemotieven (dit zijn redenen om een
school vroeg in het keuzeproces uit te sluiten) in onze survey. De omvang
van die verschillen naar sociale en etnische achtergrond varieert wel erg. De
belangrijkste redenen om een school uit te sluiten in het schoolkeuzeproces
bleken voor alle ouders gezamenlijk een gebrek aan discipline en niveau, een
onaangepast opvoedingsmodel en moeilijke bereikbaarheid. Belangrijk om
op te merken is dat elke ouder een zekere voorselectie maakt op basis van
het kenmerk bereikbaarheid. Bereikbaarheid is echter zelf een relatief begrip; wat bereikbaar is voor de ene ouder is dat niet voor de andere. Verschillen in hulpmiddelen maken dat kansrijkere ouders zich makkelijker
verplaatsen doorheen de stad.
Wanneer we de gerapporteerde redenen om een school uit te sluiten vergelijken naar de etnische achtergrond van de ouders, zijn de grootste verschillen
op te tekenen voor de schoolkenmerken gebrek aan opvang, onaangepast
opvoedingsmodel en een slechte reputatie (zie figuur 2.3). Een gebrek aan
opvangmogelijkheden blijkt minder doorslaggevend voor ouders uit etnischculturele minderheden. Verschillende rollenpatronen binnen het gezin en een
lager aandeel tweeverdienersgezinnen kan hieraan ten grondslag liggen.
Voor verschillen met betrekking tot het uitsluiten op basis van het opvoedingsmodel en een slechtere reputatie is het formuleren van hypothesen
minder voor de hand liggend.
De verschillen op basis van de etnische achtergrond zijn beduidend kleiner
met betrekking tot het uitsluiten op basis van slechte leerkrachten en bereikbaarheid. We gaven al eerder aan dat bereikbaarheid zelf een relatief begrip
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is. En gezien gezinnen uit etnisch-culturele minderheden gemiddeld over
minder economische welvaart kunnen beschikken, kunnen we verwachten
dat ze gemiddeld sneller een school uitsluiten op basis van het criterium
afstand. Uit focusgroepen bleek verder dat een „goede leerkracht‟ bij ouders
uit etnisch-culturele minderheden vaak werd omschreven als een leerkracht
die een gelijke behandeling geeft aan leerlingen ongeacht hun sociale of
etnische afkomst. Maar een „goede leerkracht‟ is ook een leerkracht die aandacht heeft voor taal- en leerproblemen van het kind.
Figuur 2.3

Een vergelijking van negatieve schoolkeuzemotieven naar
etnische achtergrond (in %)

Opnieuw lopen de verschillen naar sociaal-economische status erg gelijk met
die naar etnische achtergrond (zie figuur 2.4). Voor het kenmerk opleidingsniveau van de moeder zijn de verschillen inzake uitsluitingsredenen het
grootst voor een onaangepast opvoedingsmodel, een gebrek aan opvangmogelijkheden en een te laag onderwijsniveau. Moeders met een hoger opleidingsniveau zijn vaker tewerkgesteld, hetgeen het verschil voor de
opvangmogelijkheden zou kunnen verklaren. Verder dient opgemerkt te
worden dat waar de verschillen voor het opvoedingsmodel en het niveau bij
de grootste zijn, deze negatieve schoolkeuzemotieven ook voor lageropgeleide moeders tot de belangrijkste negatieve schoolkeuzemotieven behoren.
Minder grote verschillen zijn opnieuw terug te vinden voor de kenmerken
bereikbaarheid en de kwaliteit van de leerkrachten. Opnieuw dient bereik-
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baarheid hier benaderd te worden als een relatief begrip, relatief ten aanzien
van de sociaal-economische achtergrond van de ouders.
Figuur 2.4

Een vergelijking van negatieve schoolkeuzemotieven naar
sociale achtergrond (in %)

Afzonderlijk van redenen om een school uit te sluiten in het keuzeproces,
vroegen we de ouders ook welk belang ze hechten aan een reeks schoolkenmerken bij het afwegen van verschillende scholen. De sociaal-economische
situatie van het gezin speelt ook hier een belangrijke rol. Naarmate de SES
van de ouders stijgt, hechten ouders meer belang aan onderwijskwaliteit en
de sfeer op school, maar minder aan de afstand tot de school, het schoolnet,
de veiligheid, aandacht voor leerachterstand en de sociale achtergrond van
medeleerlingen.
Een ander invloedrijk achtergrondkenmerk is de geloofsgemeenschap waartoe de ouders zich rekenen. Zo vonden we dat katholieke ouders meer scholen uitsluiten omwille van veiligheidsoverwegingen, gebrek aan discipline,
de schoolreputatie en het niveau van de school. In de volksmond wordt een
sterke discipline, reputatie en een hoog niveau ook vaak (terecht of onterecht) toegeschreven aan vrije katholieke scholen. Onveiligheid, gebrek aan
opvangmogelijkheden, sociaal-emotionele schoolkenmerken, te grote klas7

7

Sociaal-emotionele schoolkenmerken werden bevraagd aan de hand van zich als kind
goed voelen op een school en de mate waarin er gepest wordt op een school.

Oorzaken

41

sen en, anders dan vaak wordt verondersteld, ook de geloofsovertuiging van
de school zijn voor moslimouders minder vaak een reden om niet te kiezen
voor een school. Islamitische ouders sluiten verder wel vaker scholen uit
omdat ze moeilijk bereikbaar zijn.
Ook met betrekking tot het belang dat ouders hechten aan het schoolnet, zijn
katholieke ouders kieskeuriger dan niet-gelovige en islamitische ouders.
Moslimouders schenken dan weer meer aandacht aan de mate waarin een
school open is voor hun cultuur en taal. Deze afweging konden we ook optekenen tijdens de focusgroepen met islamitische ouders. Gezien het feit dat er
tot op heden geen islamitische scholen bestaan in Vlaanderen, kunnen islamitische ouders dan ook niet kiezen voor een vrije school die wordt ingericht
vanuit de eigen geloofsgemeenschap.

2.2.3 Tolerantiedrempels en de wenselijkheid van gesegregeerd onderwijs
Naast niet-compositiegerelateerde schoolkeuzemotieven kan ook de sociaaletnische compositie van een school zelf een rol spelen in het schoolkeuzeproces van ouders, en op die manier dus ook zelf de sociaal-etnische segregatie versterken. Zoals eerder aangehaald spreken we hier van sociaaletnische segregatie omdat de sociale compositie van een school sterk gerelateerd is aan de etnische schoolcompositie. Uit de diepte-interviews met
schooldirecties en focusgroepen met ouders bleek evenwel dat er vooral
wordt gesproken in termen van „witte‟, „gemengde‟ en „zwarte‟ scholen. Wat
er op wijst dat ouders hun keuze eerder laten leiden door de etnische, dan
wel door de sociale samenstelling van een school. Om te onderscheiden welke motieven intolerantie ten aanzien van leerlingen met immigratieachtergrond voeden, onderzoeken we de verklaringswaarde van een batterij
stellingen omtrent de wenselijkheid van segregatie in relatie tot het tolerantieniveau.
2.2.3.1 Tolerantiedrempels bij het kiezen van een school
Op basis van voorafgaand onderzoek kunnen we verwachten dat ouders met
een immigratieachtergrond meer tolerant zijn ten opzichte van het aandeel
leerlingen uit etnisch-culturele minderheden dat ze aanvaardbaar vinden op
een school (De Rycke & Swyngedouw, 1999; Karsten et al., 2002). Deze
hypothesen worden bevestigd door onze data; ouders uit etnisch-culturele
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minderheden blijken hogere tolerantiedrempels te hanteren. Voor de sociaaleconomische status van het gezin vinden we een significant negatief effect
(kansrijkere ouders zijn minder tolerant), al vervalt dit effect wanneer we
ook andere achtergrondkenmerken in rekening brengen. We vinden namelijk
dat zowel ouders met een vreemde thuistaal als ouders met Marokkaanse
roots toleranter zijn. Wanneer we niet de etnische achtergrond maar de geloofsgemeenschap in rekening brengen, zien we een negatief effect voor
katholieken en een positief effect voor moslims. Katholieke en islamitische
ouders hebben respectievelijk dus een lagere en een hogere tolerantiedrempel ten aanzien van leerlingen uit etnisch-culturele minderheden op school.
Figuur 2.5

Tolerantiedrempels ten aanzien van het aandeel leerlingen uit
ECM naar sociale en etnische achtergrond van de ouders
(in %)

Het overschrijden van een tolerantiedrempel kan (maar hoeft niet altijd) een
aanleiding zijn om effectief niet te kiezen voor een school. We onderzochten
dan ook wat maakt dat ouders een school die door hen „te zwart‟ wordt bevonden ook zouden uitsluiten. Uit de analyses blijkt dat naarmate de SES
van een gezin stijgt, de kans stijgt dat men een „te zwarte‟ school mijdt. De
kans op het mijden van een „te zwarte‟ school stijgt echter niet gelijkmatig
met de toename van de sociaal-economische status. Het effect zwakt namelijk af bij de hoge SES-ouders. Dit zou kunnen worden verklaard vanuit het
feit dat de hoogste SES-groepen vaak niet wonen in dezelfde buurten als
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etnisch-culturele minderheden en daarom ook minder „zwarte‟ scholen in de
woonbuurt kennen (en dus zouden mijden). Op basis van de geloofsgemeenschap van de ouders moet verder nog worden besloten dat katholieke ouders
vaker scholen met een (voor hen) te hoog aandeel leerlingen uit ECM mijden.
Bovenstaande bevindingen vertellen echter niets over de precieze motivatie
voor de tolerantiedrempels en het mijdgedrag van ouders. Op basis van antwoorden op een ruime batterij stellingen werden twee achterliggende concepten onderscheiden die intolerantie en mijdgedrag bij ouders kunnen
motiveren. Een eerste achterliggende gedachte heeft betrekking op de relatie
tussen de kleur en de onderwijskwaliteit van scholen. We kunnen op basis
van de samenhang in het akkoord zijn van een batterij stellingen dit achterliggend concept interpreteren als het hanteren van de etnische compositie als
een inschatting (=proxy) van de academische kwaliteit van een school. De
andere achterliggende overtuiging van ouders meet een voorkeur voor etnische gesegregeerd onderwijs op zich. Tabel 2 geeft weer op basis van welke
stellingen deze achterliggende concepten zijn opgemaakt.
We onderzochten vervolgens de verklarende waarde van deze achterliggende
concepten ten aanzien van het aanvaardbaar geachte aandeel leerlingen uit
etnisch-culturele minderheden. Concreet maten we de effecten van deze
achterliggende variabelen als tussenliggende variabelen die zelf bepaald
kunnen worden door achtergrondvariabelen en tevens een effect kunnen
hebben ten aanzien van het tolerantieniveau. Uit deze analyses kunnen we
besluiten de directe relaties tussen de achtergrondkenmerken van ouders en
het tolerantieniveau verdwijnen en dus volledig worden wegverklaard vanuit
de achterliggende motivatie voor het tolerantieniveau. Zo heeft zowel het
hanteren van de etnische compositie als proxy voor kwaliteit als een voorkeur voor etnisch gescheiden onderwijs een sterke directe verklaringskracht
in ons model. Naarmate ouders een concentratie van etnische minderheden
hanteren als een kwaliteitsinschatting van een school, des te minder tolerant
de ouders zijn ten aanzien van het aanvaardbaar aandeel leerlingen met een
migratieachtergrond. Ook een voorkeur voor etnisch gescheiden onderwijs
heeft globaal, dus inclusief ouders uit ECM, een negatief effect op het tolerantieniveau.
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Tabel 2.1

Indicatoren van de achterliggende motivaties voor tolerantiedrempels

b) Voorkeur voor etnisch
gesegregeerd onderwijs

a) Etnische schoolcompositie als
proxy voor kwaliteit

Indicatoren (in volgorde van belang)
Akkoord met stelling: "Indien het aandeel buitenlandse leerlingen op
school zeer groot wordt, moet de school de inschrijving van buitenlandse
leerlingen kunnen beperken"
Akkoord met stelling: "Indien er veel buitenlandse kinderen op één
school zitten, gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit"
Akkoord met stelling: "Om goed Nederlands te leren moeten er genoeg
Vlaamse kinderen op school zitten"
Niet kiezen voor een school want het niveau op de school ligt laag
Belang hechten aan de kwaliteit van de school
Akkoord met stelling: "Het is goed dat Belgische en niet-Belgische kinderen naar aparte scholen gaan"
Niet akkoord met stelling: "Kinderen van verschillende culturen moeten
leren samenleven, en dat begint op school"
Akkoord met stelling: "Het is beter voor kinderen om op school te zitten
bij andere kinderen met eenzelfde culturele achtergrond"
Niet akkoord met stelling: "Het is de taak van de overheid om ervoor te
zorgen dat buitenlandse kinderen en Belgische kinderen gemengd naar
school gaan"
Niet akkoord met stelling: "Als buitenlandse en Belgische kinderen naar
aparte scholen gaan, neemt de kans op discriminatie toe"
Akkoord met stelling: "Een school moet de inschrijving kunnen weigeren
indien het geloof van de ouders niet overeenstemt met dat van de school"
Akkoord met stelling: "Het is goed dat de allochtone gemeenschap eigen
scholen opricht, zo kunnen ze hun kinderen onderwijs geven in de eigen
taal, cultuur en geloof."

Essentieel is echter dat de achtergrondkenmerken van de ouders wel een
belangrijke rol spelen in de verklaring van de mate waarin ouders de achterliggende gedachten betreffende de etnische proxy voor kwaliteit en een preferentie voor gescheiden onderwijs genegen zijn. Op die manier zijn de
achtergrondkenmerken onrechtstreeks wel bepalend voor het tolerantieniveau. Zo besluiten we onder andere dat ouders met een hogere SES vaker de
etnische compositie als proxy voor kwaliteit hanteren, maar minder een
voorkeur koesteren voor etnisch gescheiden onderwijs per sé. Verder bleek
het niveau van de sociaal-economische status ook bepalend te zijn voor de
mate waarin de etnische proxy voor kwaliteit inspeelt op het tolerantieniveau
van de ouders. Naarmate de SES van een gezin hoger is, des te minder de
proxy voor kwaliteit de tolerantie doet dalen. Dit modererend effect voor
(een deel van) de hogere SES gezinnen zwakt het effect van de etnische
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proxy dus af. Toch is het totale effect van SES negatief voor de tolerantie ten
aanzien van het aandeel ECM leerlingen op school.
We kunnen verder concluderen dat autochtone ouders zowel vaker de etnische schoolcompositie hanteren als een proxy voor kwaliteit, alsook vaker
een voorkeur hebben voor etnisch gescheiden onderwijs op zich. Verder
bleken ook ouders die zichzelf als katholiek omschrijven vaker de kwaliteitsproxy te gebruiken en vaker etnisch gesegregeerd onderwijs te prefereren als een positief gegeven op zich. Opmerkelijk is echter dat naarmate de
katholieke ouders aangeven meer belang te hechten aan hun geloof, de kans
op het gebruik van de proxy voor kwaliteit en de voorkeur voor gescheiden
onderwijs op zich net afnemen. Identificatie als katholiek zonder (veel) belang te hechten aan het geloof, lijkt eerder te gelden als een positionering ten
aanzien van de „andere‟ groep, en specifiek voor Vlaanderen, positionering
ten aanzien van het onderwijsaanbod waarin vrije katholieke scholen een
herkenbare positie innemen.
2.2.3.2 Wenselijkheid van gesegregeerd onderwijs
In de survey vroegen we de ouders, naast schoolkeuzemotivatie en ervaringen met inschrijvingen, ook naar hun opinie omtrent vrijheid van onderwijs
en onderwijssegregatie als een maatschappelijk gegeven. We onderzochten
in welke mate ouders wensen vast te houden aan de traditie van vrije schoolkeuze en de (voormalige) vrijheid in aannamebeleid door scholen. We vroegen de ouders verder om hun inschatting van de maatschappelijke gevolgen
van segregatie in het onderwijs, de wenselijkheid van een desegregatiebeleid
en de rol die ze hierin toebedelen aan de overheid.
Een batterij stellingen mat de houding van ouders omtrent de vrijheid van
onderwijs tegen de achtergrond van sociaal-etnische segregatie. Een eerste
stelling luidt: “indien het aandeel allochtonen op een school te groot wordt
moet de school de inschrijvingen kunnen beperken.” Ongeveer de helft van
de totale populatie gaat akkoord met deze stelling. Maar wanneer we kijken
naar verschillen op basis van etnische achtergrond zien we dat autochtone
ouders veel vaker akkoord gaan met deze stelling dan ouders uit etnischculturele minderheden. De verschillen naar etnische achtergrond zijn nergens
in deze survey zo groot. Een ander item over de vrijheid van scholen om een
eigen inschrijvingsbeleid te voeren, stelt dat indien het geloof van ouders
niet overeenstemt met het geloof van de school, de school deze kinderen
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moet kunnen weigeren. Slechts 13% is deze mening toegedaan, 18% koos
„geen mening‟. Autochtone ouders gaan ongeveer dubbel zo vaak akkoord
met deze stelling dan ouders met een immigratieachtergrond.
Er werd ook gepolst naar de mening omtrent vrije schoolkeuze. De stelling
klinkt: „ouders moeten volledig vrij een school kunnen kiezen‟. Opvallend is
dat 83% van de populatie akkoord gaat met deze stelling, en belangrijker
nog: ouders uit etnisch-culturele minderheden gaan vaker akkoord met de
stelling dan autochtone ouders. Wanneer we nu kijken naar de rol die ouders
de overheid toebedelen, merken we dat 68% van de populatie vindt dat de
overheid ervoor moet zorgen dat kinderen met een verschillende etnische
achtergrond gemengd naar school gaan. Ook hier zijn de ouders uit etnischculturele minderheden het vaakst akkoord. De stellingnamen op deze laatste
twee stellingen rond vrijheid van schoolkeuze en de rol van de overheid lijken op het eerste zicht tegengesteld aangezien de overheid pas kan ingrijpen
wanneer de vrije schoolkeuze deels wordt losgelaten. Het zou kunnen dat
ouders uit ECM bij aantasting van de vrije schoolkeuze vrezen dat scholen,
in plaats van de overheid, een belangrijkere rol gaan spelen door bijvoorbeeld meer te weigeren. Uit de eerste twee stellingen bleek dat ouders met
een migratieverleden inderdaad meer kritisch staan ten opzichte van een
vrijer inschrijvingsbeleid voor scholen.
Tijdens focusgroepen met ouders uit etnisch-culturele minderheden vonden
we tenslotte dat ouders uit etnisch-culturele minderheden overwegend een
etnisch gemengde school verkiezen die een afspiegeling is van de maatschappij. Ze stellen hierbij vaak de sociale en etnische diversiteit in hun stad
voorop als ideaalbeeld voor een schoolpopulatie. Desalniettemin vonden we
dat de etnische spanningen tussen verschillende etnische groepen in een stad
ook worden weerspiegeld in de schoolkeuze van de ouders (uit een etnischculturele minderheid). Voorbeelden van deze etnische spanningen kwamen
aan bod tijdens focusgroepen met Turks-Belgische ouders over de recent
naar Gent gemigreerde etnische groepen uit Oost-Europa en tevens tijdens
een focusgroep met Poolse ouders over de Marokkaans-Belgische gemeenschap in Antwerpse buurten en scholen.

2.2.4 Ongelijkheid in inschrijvingskansen
Het keuzeproces van de ouders wordt logischerwijs gevolgd door een inschrijving van het kind. De manier waarop dit inschrijvingsproces verloopt is
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echter niet vanzelfsprekend gelijklopend voor alle ouders. In deze sectie
vergelijken we verschillende uitkomsten van dit inschrijvingstraject op basis
van sociaal-etnische achtergrondkenmerken van de ouders. We beperken ons
hier tot vergelijkende analyses die enkel kenmerken van de ouders opnemen
en dus niet van de scholen. De rol die schoolkenmerken kunnen spelen in de
inschrijvingskansen van ouders komt aan bod binnen het sectie 2.3 over het
scholenperspectief. Het resultaat van het inschrijvingsproces is echter afhankelijk van het samenspel tussen de actoren ouders én school. We houden
daarom ook in het achterhoofd dat zowel ouderkenmerken als schoolkenmerken significante voorspellers zijn van de inschrijvingskansen van een
kind in een bepaalde school.
2.2.4.1 Verschillen in het realiseren van de eerste schoolkeuze
Ook al wist de overgrote meerderheid van de ouders uit onze steekproef hun
kinderen in te schrijven in de school van eerste keuze, toch leerde de survey
ons dat behoren tot een etnisch-culturele minderheid, gecontroleerd voor de
sociaal-economische situatie van de ouders, een sterke verklaringskracht
biedt voor het niet realiseren van de eerste schoolkeuze. Ouders uit etnischculturele minderheden hebben minder kans om hun kinderen in te schrijven
in de school van eerste keuze. Naarmate de sociaal-economische positie van
het gezin stijgt, stijgt ook de kans dat ze hun eerste schoolkeuze kunnen realiseren.
We onderzochten ook het effect van de specifieke etnische achtergrond of
geloofsgemeenschap. Louter uiterlijke kenmerken verbonden aan de etnische
achtergrond of de geloofsgemeenschap zouden scholen er toe kunnen brengen om zich weigerachtig op te stellen ten opzichte van deze groepen. We
vonden inderdaad significante negatieve effecten voor zowel Marokkaanse,
Turkse, Oost-Europese als „andere‟ etnische groepen. Opmerkelijk is verder
ook dat West-Europese migranten moeilijker hun eerste schoolkeuze kunnen
realiseren. Bij de toevoeging van de geloofsgemeenschap vinden we enkel
een negatief effect voor moslims. Katholieke ouders kunnen daarentegen
hun eerste schoolkeuze dan weer wel makkelijker realiseren.
Een vergelijkende analyse van de kans op een weigering/doorverwijzing
naar etnische achtergrond en SES toonde aan dat ouders uit etnisch-culturele
minderheden in onze survey vaker rapporteerden dat hun kind geweigerd of
doorverwezen werd (zie figuur 2.6). Verder daalt naarmate de SES van het
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gezin stijgt, ook de kans op een gerapporteerde weigering/doorverwijzing.
Met betrekking tot de geloofsgemeenschap besluiten we dat er voor moslims
en het behoren tot een andere geloofsgemeenschap een verhoogde kans op
weigering of doorverwijzing bestaat.
Figuur 2.6

Rapportering van weigering/doorverwijzing naar sociale en
etnische achtergrond van de ouders (in %)

Gezien het capaciteitsgebrek in bepaalde buurten van de steden uit ons onderzoek, met name in Antwerpen en Gent, is de kennis van de inschrijvingsperioden een belangrijke indicator voor de kansen op een succesvolle
inschrijving in de school van eerste keuze. Men zou kunnen verwachten dat
hogeropgeleide ouders en ouders met een breed sociaal netwerk een betere
kennis hebben van het lokale onderwijsaanbod en bijgevolg ook van de inschrijvingsperioden. We onderzochten welke sociaal-etnische achtergrondkenmerken de kennis van de inschrijvingsperioden mee bepalen. We vonden
enkel een significant effect voor thuistaal niet Nederlands. In gezinnen waar
men thuis niet als eerste taal Nederlands spreekt, heeft men meer kans om
niet op de hoogte te zijn van de juiste inschrijvingsperioden. Taalproblemen
zouden er hier toe kunnen leiden dat de ouders de informatieverspreiding
omtrent deze inschrijvingsperioden niet kunnen begrijpen. Sommige scholen
en lokale overheden probeerden hier recentelijk aan tegemoet te komen met
meertalige informatieverspreiding. Tijdens focusgroepen met ouders (uit
ECM) bleek dat nog steeds heel wat ouders niet op de hoogte waren van de
meest aangewezen inschrijvingsperioden. Diegenen die wel voldoende geïn-
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formeerd waren, kregen deze informatie niet zelden via informatiecampagnes vanuit sociale en minderhedenorganisaties.
2.2.4.2 Verschillen in kennis en intentie tot afdwingen van inschrijvingsrechten
Niettegenstaande het feit dat inschrijvingsrechten juridisch afdwingbaar zijn,
moeten ouders voldoende geëmancipeerd zijn om enerzijds op de hoogte te
zijn van hun rechten en anderzijds zich te kunnen/durven wenden tot de bevoegde instanties. Bovenstaande premisse werd geoperationaliseerd aan de
hand van de volgende vraagstelling: “Zou u klacht indienen bij een ongegronde weigering van uw kind?”. Het gaat dus om een eerder hypothetische
vraag die ons toelaat ook ouders die niet te maken hadden met een weigering
te polsen naar de mate waarin ze hun inschrijvingsrechten zouden willen en
kunnen afdwingen. We vonden hier steun voor het alom bekende Mattheüseffect: naarmate de SES van de ouders stijgt, stijgt ook de kans dat ze geneigd zijn klacht in te dienen bij een ongegronde weigering. Naast het feit
dat deze groep ouders eerder geneigd is zijn inschrijvingsrechten af te dwingen, kunnen we verder ook verwachten dat zij dit met meer succes zullen
doen.
Voor wat de overige achtergrondkenmerken van de ouders betreft kunnen
we de volgende zaken besluiten. Wanneer de thuistaal in een gezin niet het
Nederlands is, zijn ouders minder geneigd om hun inschrijvingsrechten af te
dwingen. Tijdens de focusgroepen werd bevestigd dat taalproblemen en gebrek aan kennis van het Vlaamse onderwijssysteem mede aan de basis liggen
van dit effect. Voor wat de geloofsgemeenschap betreft vinden we significante effecten voor de moslimgemeenschap. Opmerkelijk is dat ouders uit de
moslimgemeenschap eerder geneigd zijn om hun inschrijvingsrechten af te
dwingen. De emancipatorische rol die sociale en minderhedenorganisaties
spelen, bleek op basis van de focusgroepen bij te dragen tot de verklaring
van deze op het eerste zicht opmerkelijke bevinding. Tenslotte maken we
nog de kanttekening dat we tijdens focusgroepen met ouders meermaals het
signaal kregen dat een klacht indienen voor sommige ouders weinig zinvol
lijkt aangezien een ervaring van discriminatie bij de inschrijving ertoe leidt
dat de ouders hun kind toch niet langer in de school wensen in te schrijven.
Wanneer we de ouders in een open vraag vroegen tot welke instantie ze zich
zouden richten met een klacht aangaande een ongegronde weigering of
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doorverwijzing kregen we een wijd spectrum aan instellingen als antwoord.
Deze antwoorden werden gecategoriseerd in een twaalftal werkbare categorieën. Opmerkelijk was dat we de grootste frequentie terugvonden onder de
categorie „ik weet het niet, moet het opzoeken‟. Andere veel voorkomende
antwoorden waren de onderwijsdienst van de stad, het departement onderwijs en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Later volgde pas het
Lokaal Overleg Platform (LOP), de instantie die in werkelijkheid bevoegd is
om deze klachten ter harte te nemen. Bij blijvende geschillen wordt doorverwezen naar de Commissie voor Leerlingenrechten, maar deze instantie
was helemaal niet terug te vinden in de antwoorden.
Wanneer we de antwoordcategorieën vergelijken naar sociaal-economische
en etnische achtergrond van de ouders vinden we dat de gemiddelde SES
van de gezinnen hoger is bij de meest relevante instanties, namelijk het LOP
en de inspectie van het Departement Onderwijs en Vorming. De laagste
SES-gemiddelden noteren we bij de antwoorden „politie‟ en „sociale organisaties‟. Opmerkelijk is ook dat het CLB niet alleen de meest voor de hand
liggende instantie is bij de lagere SES-groep, maar ook bij de ouders uit etnisch-culturele minderheden. Voor de overige antwoordcategorieën is de
verdeling redelijk gelijklopend voor ouders met een verschillende migratieachtergrond.

2.3 Schoolgerelateerde oorzaken: profilering en aannamebeleid als positionering in de lokale onderwijsmarkt
In dit deel over de oorzaken van „relatieve‟ segregatie vertrekken we vanuit
de rol die scholen kunnen spelen in dit segregatieproces. Scholen kunnen
zich door middel van profilering in het lokale onderwijsveld positioneren en
kunnen zo het schoolkeuzeproces van ouders beïnvloeden. Verder is het
inschrijvingsproces altijd een interactie tussen ouders en de school en dienen
we dus ook het perspectief van de scholen mee te nemen in de analyse van
dit inschrijvingsproces. Concreet hebben we schooldirecties bevraagd vanuit
69 verschillende scholen in de steden Antwerpen, Genk en Gent.
Initieel bevraagden we de betreffende schooldirecties door middel van een
zelf in te vullen vragenlijst. Hiervan werd vervolgens een selectie van
21 schooldirecties bevraagd door middel van een diepte-interview. De initiële selectie van de scholen gebeurde naar representativiteit op basis van de
kenmerken schoolnet en sociaal-etnische schoolcompositie. Bij de kwalita-
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tieve bevraging werden, naast bovenvermelde selectiecriteria, ook enkele
buurtkenmerken en het lokale onderwijsaanbod in rekening genomen. We
gingen op deze manier op zoek naar interessante cases met betrekking tot het
profilerings- en aannamebeleid van scholen zonder diversiteit naar de kenmerken schoolnet en sociaal-etnische schoolcompositie uit het oog te verliezen.
Inhoudelijk was de bevraging van schooldirecties via de vragenlijst eerder
beperkt en concentreerde die zich veeleer op enkele centrale schoolkenmerken en een inschatting van de rol die verschillende schoolkeuzemotieven
spelen bij ouders. Tijdens de verschillende diepte-interviews verruimde de
vraagstelling zowel in de breedte als in de diepte. Directies werden bevraagd
naar het eigen profiel, de buurtomgeving en het profiel van nabijgelegen
scholen. Verder werd de evolutie in de etnische compositie bevraagd en
vroegen we schooldirecties op welke manier de school probeert in te spelen
op schoolkeuzemotieven van (bepaalde groepen) ouders. We vroegen de
directieleden tenslotte of er zich problemen voordoen bij inschrijvingen en
of het (toenmalige) inschrijvingsrecht nog achterpoortjes toeliet.
We richten we ons hier vooral op de resultaten van het kwalitatieve onderzoek waarbij de centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe en in welke mate kan
het schoolbeleid segregatie in de hand werken?”. We concentreren ons hierbij op het profilerings- en aannamebeleid van scholen en kaderen het binnen
de quasi-marktsituatie van het Vlaamse onderwijs. Door het samenbrengen
van resultaten uit diepte-interviews met schooldirecties en focusgroepen met
ouders proberen we vat te krijgen op dit moeilijk te onderzoeken want beladen thema.

2.3.1 Profilering als bestrijding of bestendiging van relatieve segregatie
Profilering is een manier waarop een school zich als onderwijsaanbieder kan
positioneren binnen de lokale onderwijsmarkt. Omdat ouders (de vraagzijde)
het recht hebben op een vrije schoolkeuze en de schoolkeuzemotieven
(deels) verschillend zijn tussen (groepen) ouders kunnen scholen zich zo al
dan niet bewust richten tot een specifieke groep. Een schoolbeleid inzake
profilering wordt echter voor een stuk bepaald door de omgeving, het meest
voor de hand liggende rekruteringsgebied van een basisschool.
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Dit rekruteringsgebied is voor sommige scholen echter beduidend groter dan
voor andere. Tegelijkertijd kan de reputatie en profilering van een school
zelf een rol spelen in de mate waarin een basisschool ouders van buiten de
eigen buurt weet aan te trekken. Scholen in een kansarme buurt lijken door
de buurtcompositie en zijn reputatie meer beperkt tot ouders uit de buurt. De
(subjectieve) noodzaak om zich als basisschool te profileren is daarom deels
afhankelijk van de factor buurtsamenstelling.
Geen van de ouders vonden het moeilijk om een school te vinden. Ze kozen uitdrukkelijk voor een school in de buurt. Een school buiten de buurt was voor hen
gezien praktische en financiële redenen niet haalbaar. De mensen die het kunnen,
kiezen een school buiten de buurt of zelfs „t stad geven ze aan.
(Nota‟s focusgroep autochtone ouders vereniging waar armen het woord nemen,
Antwerpen)
“Nee, tot nu toe dus niet hé, tot nu toe doen wij dat niet. Wij hebben ook nooit geen
infoavonden om mensen naar hier te krijgen of... dus de mensen die naar hier komen, die komen gewoon naar hier, en daar zijn ze. Da‟s ook vrij stabiel. Die getallen blijven constant... wij hebben nooit niet naar buiten toe ons geprofileerd nee.”
(Directie „witte‟ Vrije Basisschool)

Het belang dat binnen een schoolbeleid wordt gehecht aan profilering bleek
deels afhankelijk van de mate waarin een school leerlingen uit de middenklasse weet aan te trekken. Scholen beperken zich hierbij niet altijd tot de
eigen buurt maar mikken desgevallend op een breder rekruteringsgebied.
Hier bestaat een zekere spanning tussen scholen die door profilering proberen de sociale mix in de buurt te weerspiegelen en deze die zich willen profileren buiten de eigen buurtomgeving.
“We hebben onze website, we proberen dat mensen daar toch wel eens gaan kijken hier en daar, maar ja, dat is nu pas met die desegregatie-inspanningen naar
Genk-Noord toe. Bijvoorbeeld – en dat staat nog in de kinderschoenen è – een
gemeenschappelijk ouderavond van alle scholen in Genk om te zeggen: kijk mensen, in uw buurt is ook een goeie school, ga daar naar school en ga het toch niet
ergens anders zoeken”
(Directie „zwarte‟ Vrije Basisschool)
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“Maar ik ben geen voorstander van een basisschool als buurtschool, omdat je zo
niet meer aan profilering kan doen, dat staat daar eigenlijk haaks tegenover, want
als je een buurtschool bent dan moet je leven van wat de buurt aanbiedt en naar
mijn mening... er zijn buurten in Antwerpen, die volledig anderstaligen hebben...
ja... dan word je sowieso een concentratieschool. Terwijl als je probeert aan profilering te doen, kan het zijn dat je terug een gemengd publiek krijgt en dat lijkt mij
nog altijd het beste voor alle partijen.”
(Directie „witte‟ stedelijke methodeschool)

De bevraagde directies met een uitgesproken profilering als methodeschool
leken er in geslaagd te zijn om ook ouders uit de autochtone middenklasse
aan te trekken. Twee van de drie geselecteerde methodescholen waren echter
wel relatief „te wit‟ voor hun buurtcompositie. De vraag is verder of deze
autochtone ouders bewust kozen voor het pedagogisch project van de school
en welk effect deze profilering heeft op de schoolkeuze van (kansarmere)
allochtone ouders. Zo vonden we in een focusgroep met enkele autochtone
middenklasseouders in een gekleurde concentratiebuurt dat ze initieel niet
kozen voor de pedagogische methode maar voor de „gezonde mix‟. Tijdens
focusgroepen met (kansarme) ouders met een migratieachtergrond kregen
we dan weer vaker negatieve vooroordelen over methodeonderwijs te horen.
Deze ouders uit etnisch-culturele minderheden kozen vaak bewust niet voor
de methodeschool in de buurt.
Geen enkel van de moeders bleek bewust voor de …-methode te hebben gekozen. Ze kozen voor een aangename school in de buurt waar ook een autochtone
groep aanwezig was. De moeders gaven aan zich nu wel sterk in de methode van
de school te kunnen vinden.
(Nota‟s focusgroep autochtone middenklasseouders in gemengde methodeschool,
Gent)
De methodeschool in de buurt is slechts bij enkele ouders bekend… Er wordt naar
verwezen als zijnde een filosofenschool waar maandelijks extra moet worden betaald. De ouders vertelden verder dat je er als ouder zou moeten komen koken en
kuisen… Ze zagen de school omwille van die redenen niet zitten.
(Nota‟s focusgroep Turks-Belgische moeders, Gent)
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“Ik heb de indruk, maar ik moet voorzichtig zijn van niet te veralgemenen, dat een
aantal ouders van allochtone afkomst nog een beetje meer wantrouwen hebben
ten opzichte van de school. Zij hebben toch wel liever discipline, rijtjes, de
lessenaars die op zo‟n instructiemodel staan, allemaal frontaal, euhm... Dus dat
hebben wij gezien: elk jaar dat de …-methode groeide en de traditionele afdeling
kromp, verloren wij toch een aantal ouders die als ze voelden dat het te dichtbij
kwam, dat ze dan toch voor het traditionele systeem kozen...”
(Directie gemengde stedelijke methodeschool)

Tezelfdertijd kregen we van diezelfde schooldirecties, maar ook binnen de
focusgroepen met ouders, het signaal dat bepaalde ouders ook om andere
redenen bewust kozen voor methodeonderwijs. Het werken met niveaugroepen en minder nadruk op het cognitieve bleek een aantrek te hebben voor
een heel specifieke groep, namelijk voor ouders van kinderen die eerder een
doorverwijzing kregen naar het buitengewoon onderwijs. Om de stap naar
het buitengewoon onderwijs te vermijden, een stap die volgens onze bronnen
specifiek binnen de meer traditionele etnisch-culturele minderheden heel
moeilijk ligt, worden kansen gezocht binnen het methodeonderwijs.
“We merken ook vaak dat kinderen met dyslectie en andere leerproblemen naar
ons doorstromen omdat we geen rigide examensysteem hebben. We zijn dan vaak
ook het slachtoffer van ons eigen systeem omdat we soms echt te veel probleemkinderen aantrekken… Het moet een beetje een gezonde mix blijven he…”
(Directie vrije methodeschool)
“Dus ja, uiteraard die groep die een beetje indraaien uit het gewoon systeem en
hopen dat de …-methode ze wel kan helpen en daardoor een overstap naar
buitengewoon onderwijs kan vermijden. Kinderen die het wat trager doen, omdat
ze met drie leeftijden samen zitten... kunnen gerust wat trager. Kinderen die wat
sneller gaan, kunnen gerust wat sneller, maar wij kunnen daar wat meer mee spelen. Zijt ge vree goed voor wiskunde, kunnen we verder voor wiskunde maar laten
we ze het wat rustiger aan doen voor taal... dat zou ook kunnen een reden zijn
voor een specifieke groep ouders om hun kinderen hier te houden: omdat we ze
minder snel naar buitengewoon onderwijs doorsturen.”
(Directie stedelijke methodeschool)
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Waar methodescholen zich meestal niet bewust profileren als meer inclusief
onderwijs, vonden we in gesprekken met schooldirecties in de meest „zwarte‟ scholen dat ze wel bewust de nadruk leggen op zorg en (in de mate van
het mogelijke) inclusief onderwijs. Drie van de vier relatief „te zwarte‟ scholen waren scholen die zich profileerden als zijnde scholen met de nadruk op
zorg. Elk van deze schooldirecties gaf aan dat deze nadruk op zorg een zekere aantrek had op kansarme ouders en ouders met een migratieachtergrond
en tevens middenklassenouders afstootte. De schooldirecties gaven echter
wel aan dat aandacht voor zorg en zwakkere leerlingen niet betekent dat de
school geen aanbod heeft voor sterkere leerlingen.
(directie) “Da‟s eigenlijk het probleem: hoe meer zorg dat ge aanbiedt... daarmee
stoot ge een andere groep af. Daarmee stoot ge een hele grote andere groep af…
En kinderen die hier vooruit zijn, die krijgen ook extra werk... allez, ik bedoel... en
die mensen die met ne goeie student hier zitten, die weten dat, die weten dat dieje
kleine extra trainingsleerstof krijgt, want zo zijn er hier ook. Ge moet niet zeggen
van „t is allemaal... zo zijn er ook.”
(zorgcoördinator) ”Ja, hetgene dat iedereen hier wel heel goed gedaan heeft, dat
was dat zeer goed inspectieverslag. Dat heeft toch wel iedereen zo eens gezegd...
Daar stond ook duidelijk in: diegenen die beter meekunnen krijgen ook meer. Dus
die differentiatie is echt wel in twee richtingen. Dus dat stond er duidelijk in.”
(Directie en zorgcoördinator „zwarte‟ gemeenschapsschool)
“Ja we merken wel, soms krijgen we hier mama‟s en papa‟s van andere scholen
die minder goed omkaderd zijn misschien, ook omdat ze er een lager gokpercentage hebben. Die een zorgenkindje hebben en die zich misschien wat in de steek
gelaten voelen met hun zorgen in de andere school en die kiezen dan toch voor
deze school. Natuurlijk, je moet daar mee opletten, want je krijgt dan een slechtere
concentratie. Ja. Dat is een beetje... Je kan afgestraft worden op je eigen succes
natuurlijk. Daar moet je natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, om toch een
klein beetje ervoor te zorgen dat... We ambiëren hetzelfde voor onze kinderen als
andere scholen ambiëren. Dat wil zeggen dat we het leerplandoel op het einde willen bereiken. Maar dan mogen het niet allemaal zorgkinderen zijn natuurlijk.”
(Directie „zwarte‟ stedelijke basisschool)

De betreffende schooldirecties gaven elk aan dat deze profilering en reputatie als zorgende school wordt versterkt door andere onderwijsactoren. Som-
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mige scholen met een sterker publiek en onderwijsprofessionals benadrukken het zorgende en inclusieve karakter van deze scholen, hetgeen volgens
hen zorgt voor nefaste gevolgen van concentratie van kansarmere leerlingen
en leerlingen met leerproblemen. Scholen die zich minder profileren als inclusief maar met een nadruk op „niveau‟ zouden volgens deze directies ook
sneller doorverwijzen.
“Als jij als school zegt dat is mijn leerstof, ik wijk er niet vanaf en kun jij niet mee...
dan blijf je snel zitten en ga je vanzelf naar een andere school. Dat is het systeem.
Als jij dan kunt zeggen die school is makkelijk en daar zullen ze met uw kind werken... ja, daar is uw kind welkom. Dan krijg je een bepaalde naam en een bepaald
publiek.
(Directie „zwarte‟ gemeenschapsschool)
“Dat zijn de externen die kinderen naar ons doorverwijzen. Ja meer centrumscholen die meer dat elitaire imago hebben, die dan misschien ook zeggen van kijk
uw kind kan misschien beter op zo‟n of zo‟n school zitten. Dat gebeurt wel een keer
en dat ligt wel gevoelig. Dat brengt wel wat teweeg hier bij ons. De manier waarop
zo‟n oriëntatie gebeurt, is dan wel belangrijk he. Ik denk dat iedereen zich gerespecteerd wil voelen, maar ook als school wil je je gerespecteerd voelen. We hebben eigenlijk net een conflict achter de rug met ons CLB dat bepaalde kinderen zelf
naar hier stuurde.”
(Directie „zwarte‟ vrije basisschool)

Scholen met een sterkere reputatie en leerlingencompositie wensen deze ook
te behouden, ze lijken meer in te zetten op differentiatie naar boven dan naar
beneden. De scholen komen op deze manier tegemoet aan de verzuchtingen
van de huidige populatie maar profileren zich daardoor ook naar een specifieke groep ouders toe. Voor de verzuchtingen van kansarmere en anderstalige ouders is er vaak minder aandacht.
“Ik denk de kwaliteit die we hier bieden, we differentiëren hier ook wel heel sterk…
Niet alleen naar beneden toe maar ook vooral naar boven toe… Met onze kangoeroewerking
8
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hebben we ons echt geprofileerd, dat is echt heel uitgebouwd. Ze

Een kangoeroewerking richt zich doorgaans op hogerbegaafde leerlingen en heeft als
doel hoogbegaafde leerlingen te leren samenwerken met en leren vàn ontwikkelingsgelijken. Door ze samen te brengen in één groep, probeert men hun ontwikkeling te
stimuleren. (bron: http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be)
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hebben een dag per week echt een kangoeroeklas, we gaan met die kinderen ook
op kangoeroeweekend. Wat ouders ook enorm aanspreekt is dat we een heel
strenge school zijn, we hebben veel regels. Dat de kinderen met twee woorden
spreken… We maken hierover ook duidelijke afspraken met de leerkrachten en
stimuleren hiernaar te handelen en op te treden wanneer kinderen zich niet gedragen… Als ze kiezen voor de [naam school] weten ze dat, men kent… dat is het
voordeel dat we hebben… men kent deze school en ze weten van hier is kwaliteit,
hier is men streng, hier ligt het tempo hoger, hier ligt het niveau hoger…”
(Directie gemeenschapsschool)
“Dit jaar wordt ook gekozen voor een heel sterk uitgewerkt zorgbeleid en als we
zorg zeggen, dan denken we altijd aan mensen die hulp nodig hebben en het zelf
niet kunnen. Dit jaar is het omgedraaid en worden heel veel kinderen die eigenlijk
in een comfortzone zitten, die op hun sloffen door de lagere school wandelen, die
geven we nieuwe uitdagingen, nieuwe prikkels, dus wij differentiëren naar boven.
Wij hebben geen kangoeroeklas, want dat is ook maar twee of drie uurtjes per
week, wij gaan nu een systeem uitwerken met een differentiatiewerkgroep... dat
gebeurt dan in de klas, we hebben nu ook differentiatieleerkrachten die we helpen
ondersteunen, dus het differentiëren naar boven vonden wij wel belangrijk.”
(Directie „witte‟ Vrije Basisschool)

Naast profilering op basis van aandacht voor specifieke zorgnoden, verschillen scholen ook in de mate waarin ze uitpakken met een open en intercultureel karakter van de school. Waar de meeste ouders een zekere openheid
hebben naar contact met vreemde culturen, geven sommige scholen evenwel
aan dat ze best, wanneer ze bepaalde autochtone ouders niet willen verliezen
en ook blijven aantrekken, niet te open zijn naar vreemde culturen en talen.
“Wat we van de ouders horen is dat we toch wel een goede school zijn, veel hulp
geven aan de zwakkeren. Maar we moeten oppassen voor de Vlaamse ouders dat
we niet teveel met de allochtonen bezig zijn. We hebben een paar keer te horen
gekregen dat we teveel focussen op de allochtonen. Ook als we allochtone ouders
wat meer informatie geven. We zijn hier begonnen met pictogrammen te zetten, er
is veel reactie gekomen van de Vlaamse ouders: wij kunnen dat lezen. De bedoeling is niet dat dat voor jullie is. We moeten zien dat we niet teveel nadruk leggen
op 1 van de 2 groepen.”
(Directie „gemengde‟ vrije basisschool)
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“Nu het schoolfeest hier op school, houden wij, zoals ik daarstraks al zei, redelijk
traditioneel... waar ik ook merk dat ze op andere scholen in onze schoolgemeenschap echt toenadering zoeken naar die groepen door een theestand of een koekjesstand… dat hebben wij eerlijk gezegd ook nog nooit gedaan. Nu, ja, ik weet het
niet… daar valt natuurlijk ook vanalles over te zeggen he… Dat dat de betrokkenheid zou verhogen als we zorgen voor een theestand, als we zorgen voor halal
geslachte hamburgers, ik weet niet wat allemaal. Maar dat doen wij hier niet…
Misschien ook uit een luxepositie he, omdat zij hier nog altijd niet de meerderheidsgroep vormen en omdat vanuit die groep nog altijd niet van die vragen zijn
gesteld.”
(Directie „witte‟ vrije basisschool)

We kunnen besluiten dat de profilering van scholen verschilt qua aandacht
voor bepaalde zorgnoden en qua openheid naar vreemde culturen. De bestaande school- en buurtcompositie lijken hierin een bepalende rol te spelen.
Scholen in een meer gekleurde concentratiebuurt die ook de autochtone
middenklasse willen aanspreken doen dit vaak door uit te pakken met een
uitgesproken pedagogisch project. Dit heeft niet alleen het gewenste effect
maar blijkt ook een toevluchtsoord te zijn voor ouders waarvan het kind
reeds werd doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.
Een leerlingencompositie die wordt gekenmerkt door meer zorgnoden leidt
vaker tot een schoolbeleid dat de nadruk legt op extra ondersteuning. Doordat een dergelijk beleid op zijn beurt weer zwakkere leerlingen aantrekt en
sterkere afstoot, komt vaak een steeds grotere concentratie van kinderen die
extra zorg behoeven tot stand. Scholen die een sterkere leerlingenpopulatie
willen behouden en blijven aantrekken, kiezen dan sneller voor differentiatie
naar boven en een nadruk op een „hoog niveau‟. Leerlingen die onder deze
druk niet kunnen gedijen, (worden aangeraden om te) kiezen voor scholen
die wel aandacht hebben voor hun zorgnoden. Op deze manier kan profilering leiden tot een polarisering tussen „kansarmere zorgscholen‟ en „kansrijkere niveauscholen‟.
Ook met betrekking tot openheid voor niet-Westerse culturen en talen verschillen scholen in hun profilering. Waar scholen gezien hun leerlingen- en
buurtpopulatie sterker inzetten op interculturele activiteiten en tegemoetkoming aan taaldrempels, zijn andere scholen onder druk van de autochtone
populatie op de school terughoudend om zich te profileren als „open‟ school.
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2.3.2 Aannamebeleid: sprake van openlijke en/of subtiele
selectiviteit?
Bij de invoering van het inschrijvingsrecht in 2002 werd de autonomie van
scholen om hun eigen aannamebeleid te voeren juridisch sterk ingeperkt. Het
weigeren van een leerling kon sinds de aanpassing van het inschrijvingsdecreet in 2005 nog enkel wanneer de school of een bepaald leerjaar volzet is
of wanneer de draagkracht van de school het niet toelaat om leerlingen met
een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs op te vangen. Wanneer
een school om deze redenen een kind weigert, dient het een weigeringsdocument op te stellen en de specifieke reden van weigering hierin te vermelden. Op deze manier kan bij betwisting het Lokale Overlegplatform of
indien nodig de Commissie Leerlingenrechten een controle en eventueel een
rechtzetting afdwingen. In principe heeft elke ouder dus het juridisch afdwingbare recht om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.
Uit de ouderbevraging bleek dat het grootste deel van de ouders inderdaad
hun eerste schoolkeuze wist te realiseren. Maar met betrekking tot doorverwijzingen en weigeringen merkten we een significant verschil naargelang de
sociale en etnische achtergrond van de ouders. Naarmate de ouders een lagere sociaal-economische positie bekleden, maken ze meer kans op een weigering of doorverwijzing. Hetzelfde geldt voor alle ouders uit etnisch-culturele
minderheden.
Ongegronde weigeringen of doorverwijzingen zijn onwettig en daarom ook
erg moeilijk te onderzoeken. Uit gesprekken met de schooldirecties en diverse groepen ouders kregen we echter vaak het signaal dat het inschrijvingsrecht en zelfs het anonieme centrale aanmeldingsregister nog steeds
achterpoortjes kent. Verder werd duidelijk dat niet alle ouders op de hoogte
waren van hun inschrijvingsrecht en de intentie tot het afdwingen van die
rechten vaak afhankelijk is van het sociale en culturele kapitaal van de ouders. De getuigenissen van schooldirecties en ouders bieden een sterke indicatie voor de beperkingen van het inschrijvingsrecht en de moeilijk
realiseerbare controle op ongegronde weigeringen.
Habiba migreerde recent vanuit Spanje en moest vier scholen bezoeken vooraleer
ze een school vond die haar kinderen inschreef. De scholen gaven aan volzet te
zijn. De moeder noch de vader sprak echter Nederlands… Mevrouw kreeg nergens
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een weigeringsdocument. De schooldirecteur liet haar zelfs niet het schoolgebouw

binnenkomen. Ze kreeg aan de schoolpoort te horen dat de school volzet was.
(Nota‟s focusgroep Marokkaans-Belgische moeders, Antwerpen)
Een moeder schreef zich in op de zogenaamde wachtlijst maar ze kreeg geen reactie. Toch vernam ze dat andere leerlingen wel konden ingeschreven worden. Ze
spraken over een wachtlijst waar ze op aantoonden dat je als ouder op een lijst
stond. De moeder vermoedde dat het was om de ouder te sussen. Uiteindelijk
werd ze maar niet uitgenodigd voor de werkelijke inschrijving en koos ze dan maar
voor een andere school.
(Nota‟s focusgroep Turks-Belgische moeders, Gent)
De reden van weigering die door de school werd gegevens was volgens de
moeders dat de school volzet was en de ouders te laat waren voor de inschrijving
van hun kind. Maar ze hadden hier wel het gevoel dat het te maken had met hun
Turkse achtergrond… Wanneer ik vroeg of de ouders een weigeringsdocument
kregen, werd duidelijk dat de ouders niet op de hoogte waren van het feit dat een
school verplicht is om een zulk een document mee te geven bij weigering.

(Nota‟s focusgroep Turks-Belgische moeders, Genk)
Hierboven brachten we enkele getuigenissen van ouders samen. Deze nota‟s
tonen aan dat de signalen in elk van de drie steden terug te vinden waren en
dit hoofdzakelijk bij ouders uit etnisch-culturele minderheden. Wat uit de
focusgroepen ook duidelijk werd is dat slechts een minderheid van de ouders
met een ervaring van weigering een weigeringsdocument had ontvangen en
dat veel van de weigeringen gebeurden aan de schoolpoort in een context
waar de ouder door taalproblemen makkelijk werden afgescheept door de
schoolverantwoordelijke.
Veel van de bovenvermelde inschrijvingspogingen betroffen wel de periode
voor het invoeren van het centraal aanmeldingsregister (CAR) in Gent en
Antwerpen. De volgende getuigenissen van schooldirecties geven echter aan
dat ook het (toenmalige) CAR-systeem nog achterpoortjes kent.
“Er zijn achterpoortjes en die zullen er altijd zijn denk ik. Een achterpoortje met dit
systeem is bijvoorbeeld te zeggen dat ze [de kansrijke ouders] moeten wachten
met inschrijven tot 15 september. En het daarna dan wel openstellen. En dan moet
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je die lijst niet meer volgen, die wachtlijst, en dan schrijf je bij wijze van spreke in
wie je wil. Jaja, en als je dan kijkt naar een klas met capaciteit van 15 kinderen en
na 15 september zijn er dat 25, ja dan snap je dat er inderdaad nog altijd...”
(Directie „zwarte‟ stedelijke basisschool)
“Het heeft me nog niet veel beziggehouden. Maar het is gebeurd dat men zegt...
Iets wat we vaak, da‟s vaak heel subtiel, maar dingen die worden aangeraden, capaciteit die wordt achtergehouden, ... Men heeft vaak capaciteit opgevraagd en
sommige scholen weigeren die inderdaad te geven. Ik kan me best voorstellen dat
als ge het probleem ziet. Mijn collega in [naam wijk]... als ge het efkes wilt uitzetten?” [onderbreking opname; getuigenis over achterhouden van capaciteit]
(Directie „gemengde‟ gemeenschapsschool)

Sommige scholen rapporteerden ook over de eigen strategie om als school
autonomie in het aannamebeleid te behouden. Het ging dan eerder over het
openlijk of subtiel ontraden van ouders om hun kind in te schrijven. De argumenten van deze ontrading zijn van verschillende aard. Sommige directies
gaven in een gesprek met de ouders te kennen dat ze een voorkeur hadden
voor kinderen uit de buurt, ouders die bewust kozen voor hun pedagogische
methode of leerlingen die voldoen aan de niveauvereisten van de school.
“Dat proberen we dus wel, als ze bij de school komen wonen en ze zijn van allochtone afkomst, dan kan je moeilijk zeggen hier is geen plaats. Maar er zijn er die
van Deurne of Borgerhout komen en van school willen veranderen. Dan komen ze
zich hier aanmelden. Dan zeggen we: zou je dat wel doen? Jij moet met de bus
komen. Dan zeggen we: is er geen andere oplossing? We proberen kinderen van
de buurt voorrang te laten.”
(Directie „gemengde‟ vrije basisschool)
“Wat we bijvoorbeeld ook proberen te vermijden is dat wanneer er ouders komen
met een gezin waarvan slechts één kind naar hier wordt gestuurd en de rest naar
een andere school. Dat kan natuurlijk maar we proberen dat te ontraden… En
sommigen komen er dan ook voor uit dat het inderdaad is vanuit het probleem van
het kind dat ze de stap zetten. Dat kind zit hier goed op de school en die anderen
hebben dat niet nodig (lacht). Die zijn slim genoeg voor in het gewoon onderwijs te
zitten. Af en toe hebben we dat… Maar dan gaan we wel in gesprek met die
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ouders… Dat hoeft dan geen moeilijk gesprek zijn… We proberen dat heel… Het is
ook zo dat de ouderparticipatie die we verwachten wel heel groot is…”
(Directie „witte‟ vrije methodeschool)

Om er zich van te vergewissen dat nieuwe leerlingen (vooral bij schoolverandering) het niveau van de school of een leerjaar aankunnen, nemen sommige scholen testen af op basis waarvan ouders dan kunnen worden ontraden
om hun kind in te schrijven. In bepaalde gevallen werd dit verantwoord door
vermoedens van een eerdere doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. Scholen hebben echter enkel de mogelijkheid om een kind te weigeren
of onder opschortende voorwaarden in te schrijven bij een eerdere doorverwijzing naar buitengewoon onderwijs.
“We hebben er ook eentje gehad, een jongetje, zijn grote zus zat op een andere
school in het secundair en daarom wou mama graag dat de kleine broer daar ook
naar „t lager ging, maar hij is daar gewoon niet binnen geraakt, omdat hij zogezegd
van onze school kwam. Zij sturen er wel naar hier, maar als t ne keer omgekeerd
is, ja maar ja dat gaat niet lukken bij ons, krijg je dan te horen. Terwijl dat jongetje
hier wel goede resultaten haalde en zeker daar zou passen en zijn plan zou kunnen trekken. Nee, we gaan hem eerst testen. Die school wilde de kinderen dus
eerst testen voordat ze binnenkomen. Ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Ik heb dat
ook aan die ouders gezegd van je kan dat laten weten aan „t LOP. “
(Directie „zwarte‟ vrije basisschool)
“Ik moet ook zeggen dat we, omdat we in de positie zijn, ook wel kwaliteit willen
binnenhalen. We kijken ook wie we binnenhalen… Bij het instappen nemen we een
testje af om te kijken wat het niveau is want ja we zitten op een bepaald niveau en
je wilt dat ook kunnen houden natuurlijk. „T is niet dat we zeggen van kom maar
binnen, kom maar binnen… We nemen een wiskundetest af… en een taaltest nemen we ook af… Op basis van die resultaten kijken we van ja, dat kind mag in het
vierde leerjaar zitten maar past dat ook in ons vierde leerjaar. Met alle respect voor
alle scholen, maar ja… Als dat kinderen zijn die van andere scholen komen, bijvoorbeeld een kind dat van [naam kansarme buurt] komt, dat niveau dat ligt ook
wat lager. Dat is een heel ander tempo natuurlijk…”
En ja als ze niet akkoord gaan ja dan hebt ge niks te vertellen natuurlijk he, het is
een advies wat wij geven… Het is een advies zodat we… kunnen opvolgen…
daarom doen we dat… om te kijken wat we binnenhalen. Het is niet dat we op ba-
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sis van dat document zeggen van kijk ge komt er bij ons niet in. Het is dit of niks
anders… We kunnen dat niet maken dus het is echt wel advies. Het is wel sturend
natuurlijk en ze gaan er vaak wel op in.”
(Directie Gemeenschapsschool)

Selectiemechanismen voltrekken zich, zo bleek uit de diverse interviews,
niet enkel bij de nieuwe instroom op een school. Zowel ouders als schooldirecties rapporteerden dat heel wat schoolveranderingen gestoeld zijn op problemen om zich als leerling te handhaven binnen het vooropgestelde
onderwijsniveau van een bepaalde school. Diezelfde kinderen bleken in vele
gevallen in een andere school wel voldoende ondersteuning te krijgen om
een doorverwijzing naar buitengewoon onderwijs te vermijden.
Een moeder gaf aan eerst een dochter in [naam school] te hebben gehad maar ze
heeft van school moeten veranderen omdat het kind er niet kon volgen… Het kind
zit nu op de [naam school gewoon basisonderwijs]. Ook een andere moeder vertelt
dat heel wat Marokkaanse moeders hun kind weghalen op [naam school] omdat de
druk op de kinderen er te zwaar is…
(Nota‟s focusgroep Marokkaans-Belgische moeders, Antwerpen)
“En wat we ook horen is dat de druk hier te groot is. Als kinderen weggaan horen
we inderdaad dat ouders vinden dat het tempo hier te hoog ligt voor hun kind…
Dat is dan eerder doorheen de schoolcarrière… bijvoorbeeld iemand van het
tweede leerjaar en die mevrouw kwam dat zeggen… Ze vond het heel spijtig want
ze hadden er echt veel voor gedaan maar… En we kunnen moeilijk het tempo, het
niveau naar beneden gaan halen voor één kind… We willen heel veel kinderen
helpen maar op een bepaald moment moet je gaan kijken van jaa… die moet ik
loslaten. Die gaan dan naar een andere school.”
(Directie gemeenschapsschool)
“Ik merk ook dat als er dan [naam school-]kinderen zijn waarvan men denkt dat die
in het vierde of vijfde zouden zitten, we hebben vorige week zo iemand hier gehad,
die mocht naar het vierde gaan, maar blijkt dan uiteindelijk dat zij hem terug willen
plaatsen in het derde, die papa‟s en mama‟s komen dan naar hier. Dat is zo ja.”
(Directie „zwarte‟ stedelijke basisschool)
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Gezien de onwettigheid van ongegronde weigeringen en doorverwijzingen is
het bestuderen van selectiviteit ten aanzien van bepaalde sociale en etnische
groepen niet vanzelfsprekend. De getuigenissen van schooldirecties en ouders gaven ons toch sterke indicaties voor de manier waarop er, ondanks het
inschrijvingsrecht en de centrale aanmeldingsregisters, toch selectieprocessen plaatsvinden. Achterpoortjes werden gesignaleerd en hadden betrekking
op het niet voorzien van weigeringsdocumenten aan vaak (taal-)zwakkere
ouders, het achterhouden van capaciteit in een CAR-systeem of (subtiele)
ontrading. Ook na de inschrijving kunnen er selectiemechanismen optreden
die maken dat scholen met een sterkere leerlingenpopulatie aan hun marktpositie kunnen vasthouden, ten nadele van scholen die reeds met heel wat
zorgnoden van leerlingen te kampen hebben.

2.3.3 Schoolcompositie als indicator voor kwaliteit volgens
schooldirecties
De sectie over het ouderperspectief bevestigde eerder de hypothese dat de
kwaliteit van een school door ouders (deels) wordt afgelezen aan de leerlingensamenstelling. Aanvullend bekijken we nu of ook schooldirecties er van
overtuigd zijn dat hun (kwaliteits-) reputatie bij ouders verbonden is aan hun
leerlingenbestand. De analyse vertrekt nu dus uitsluitend van de subjectieve
percepties en betekenisgeving van de directies.
“En de mensen zeggen dat ook altijd, er wordt wel overal gezegd dat wij een goeie
school hebben en dat daarom de autochtonen en allochtonen soms van verder
naar hier komen. Maar het is ook zo dat het laatste jaar, en dat zegt men niet tegen
mij, maar dat toch ouders die hier in de buurt wonen en naar de school zouden
komen bijvoorbeeld naar [naam school] gaan, en dat is omdat zij vinden dat hier
teveel allochtonen zitten. De mensen denken dat het niveau daalt als er allochtonen komen, als er méér allochtonen komen dan een bepaalde... Nu, het is ook zo
dat soms... komen er mensen kijken naar onze school, nu dat zal overal zijn, en er
zijn mensen die daar echt achter vragen. Dus echt hoeveel allochtonen... er zijn
mensen die dat echt vragen.”
(Directie „witte‟ vrije basisschool)
“Ik denk dat het publiek van onze school een weerspiegeling is van hetgeen hier in
de buurt woont en wij merken toch wel dat de buurt de laatste 2-3 jaar aan het veranderen is... dus aan het verkleuren is... We merken dat heel sterk aan de nieuwe
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instroom van de kleuterklasjes, dat we toch meer en meer migrantenkinderen inschrijven. Niet dat dat een probleem is maar je merkt wel heel goed dat de buurt
aan het veranderen is. Wij merken ook wel dat de autochtone ouders meer en
meer beginnen te kiezen voor de randgemeenten, zoals Brasschaat.”
(Directie „gemengde‟ stedelijke basisschool)

De scholen die het sterkst de invloed voelen van een gekleurde instroom op
hun reputatie bij de autochtone middenklasse bleken de eerder „witte‟ en
„gemengde‟ scholen te zijn; scholen die tot dan hebben kunnen vasthouden
aan wat door zowel ouders als scholen vaak als een „gezonde mix‟ (zie
hoofdstuk 3 voor een beschouwing over dit concept) wordt beschouwd. Ze
merken dat de autochtone middenklasseouders hun school minder in overweging nemen en dat baart hen zorgen. Ze rapporteren hierin ook vaak het
„tipping point‟ waarna steeds minder en minder autochtone ouders voor hun
school zouden kiezen.
“Langs de ene kant is het aantrekkelijk, er zijn hier nog niet teveel allochtonen. Er
komen er meer en meer en dan komt een vloedgolf op je af, waar wij nu kantje
boord zitten. Op één september hadden we een aantal mensen die keken van hé,
mijn kind in zo‟n klas. Die zien gewoon 10 witte kindjes en 10 gekleurde kindjes en
die er de adem vanaf gesneden zijn. Ook bij die gekleurde kindjes moet je nog
eens gaan kijken en gaan nuanceren. Er zijn er bij die moeilijk spreken en totaal
andere opvoedingen en cultuur hebben. Maar ook kindjes die wel vreemd uiterlijk
hebben waarbij je het naar sociale omgang, het cognitieve, het schoolse totaal niet
voelt. Sommige mensen zeggen echt, ik zie daar op de kapstok, Mohammed en
Achmed, mijn kind komt hier niet. Einde verhaal.“
(Directie „gemengde‟ stedelijke basisschool)
“ik denk ook dat een school dat moet nastreven, een goeie buurtschool zijn en met
een gezonde verhouding, dat is wel belangrijk. Dat merk ik altijd... wij hebben op
tien jaar ook ongelooflijk veel veranderd. Ik heb dat hier verschrikkelijk zien groeien
en in het begin was dat ook mega-ideaal voor die witte ouders van die 70%. We
hebben dan later ook gezien dat dat altijd maar minder dan 70% was. We hebben
wel elk jaar veel ongerustheid gezien en ook elk jaar een aantal ouders die afhaken omdat het geen 70% meer was, maar 60 of 50%. Bij 50-50 beginnen een
aantal ouders toch wel te panikeren.”
(Directie „gemengde‟ stedelijke basisschool )
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Naast de klassieke „witte vlucht‟ rapporteren ook heel wat meer gekleurde
scholen dat ouders met een immigratieachtergrond zich zorgen maken over
de leerlingencompositie. Het gaat hier volgens de directies dan vaak over de
beter opgeleide ECM middenklasse; ouders en leerlingen die voor de betreffende schooldirecties vaak het verschil maken tussen een sociaal gemengde
school en een concentratieschool met bijna uitsluitend kansarme leerlingen
met een migratieachtergrond. Deze „zwarte vlucht‟ zou volgens deze schooldirecties het sociale weefsel op de school niet ten goede komen. Verder geven sommige schooldirecties in „zwarte‟ scholen aan dat de meer „klassieke‟
migrantenpopulaties in hun school de nieuwe instroom van recenter gemigreerde groepen met argwaan bekijken en op basis hiervan niet langer voor
hun school kiezen.
“Toch wel, toch wel, jaja, ik spreek nu over allochtone ouders, ik spreek allemaal
over allochtone ouders, absoluut. Ook zij kiezen voor die mix. Ja het zijn net die
allochtone ouders die dan ook mama‟s zijn die dan beter geschoold zijn. Ja en die
ook wel graag vooruit willen. Ja, daar zit een soort van dynamiek achter. Dat zijn
ook de mama‟s die graag meehelpen als er iets te doen is: koffiebabbel van de
mama‟s en noem maar op. Die als er iets georganiseerd wordt als eerste klaar
staan. Die ook meestal als ze met iets zitten als eerste de weg vinden naar de
school.”
(Directie „zwarte‟ stedelijke basisschool)
“We hebben natuurlijk ook veel mensen van Turkse, Marokkaanse of Italiaanse
origine. En mensen die zeggen van kijk: “wij willen niet in een volledige school met
Marokkaanse kinderen of wat dan ook zitten. Nee, we willen een mix hebben.” Zo
zijn er toch ook wel veel ouders bewust mee bezig: “nu kan het nog, tot bijvoorbeeld 80% Turken.” Dat zelfs Turken ook zeggen van: “het is teveel, we moeten
ook met andere mensen kunnen samenleven.” Of anderen die kunnen zeggen:
“een bepaalde nationaliteit is te hoog, dus we kiezen voor...””
(Directie „zwarte‟ vrije basisschool)
“Ja. (Denkt) We hebben ook Roma. En nog wat méér Roma. Ja, een stijging van
de Romapopulatie. Ik denk, we hebben er op dit moment een honderdtal. Misschien schrikt dat wat af. Dat schrikt in zeker zin af, maar niet bij de Roma zelf. Dat
is een vraag die ik bijna nooit krijg bij de „nieuwe‟ ouders, als ik ze zo moet noemen. Dat is meer een vraag die ik zal krijgen van de traditionele ouders die voor
deze school kiezen, al een paar generaties lang. De Turkse ouders uit de buurt.”
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(Directie „zwarte‟ vrije basisschool)

We kunnen besluiten dat schoolbesturen inderdaad aanvoelen dat de sociale
en etnische compositie van de school een rol speelt in de schoolkeuze van de
ouders. Vooral schooldirecties van eerder „witte‟ en „gemengde‟ scholen
gaven aan de druk te ervaren van veelal autochtone middenklasseouders die
openlijk of eerder subtiel aangaven dat de „gezonde mix‟, die tot dan bijdroeg aan de goede reputatie van de school, onder druk kwam te staan. Een
verdere verandering in de schoolcompositie zou kunnen leiden tot wat sommige schooldirecties omschreven als een punt waarbij een kettingreactie van
mijdgedrag door „sterkere‟ ouders tot stand komt. Ook scholen die reeds
(geruime tijd) een „zwarte‟ school zijn, gaven aan dat ook beter gegoede
ouders uit etnisch-culturele minderheden een andere school verkiezen om zo
een te sterke concentratie van kansarme leerlingen uit ECM te ontvluchten.
In sommige gevallen speelde de instroom van meer recent gemigreerde etnische groepen hierbij een rol.
We benadrukken tenslotte nogmaals dat we met het voorgaande geen uitspraken doen over de juistheid van de percepties van ouders en scholen.
Belangrijk was hier om aan te tonen dat in een quasi-marktsituatie ouders op
zoek gaan naar de meest kwaliteitsvolle scholen en hierin vaak de schoolcompositie hanteren als proxy voor de onderwijskwaliteit. Scholen herkennen deze perceptievorming en positioneren zich vaak bij voorkeur als school
met een „gezonde mix‟. Scholen die gezien de buurtcompositie of andere
redenen reeds lange tijd een concentratie van leerlingen uit etnisch-culturele
minderheden kennen, geven vaker aan het slachtoffer te zijn van een proces
van polarisering tussen scholen die gezien hun leerlingenpopulatie meer
aandacht hebben voor de zorgnoden van kansarme leerlingen en zij die hun
reputatie wensen te beschermen door kansarme leerlingen (uit ECM) af te
stoten. In het volgende hoofdstuk wordt doorgrond in welke mate deze onderliggende percepties omtrent de effecten van de sociaal-etnische leerlingencompositie ook overeenstemmen met de feitelijke situatie in scholen.
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3 | Effecten van segregatie: cognitieve en
non-cognitieve uitkomsten en
mechanismen
Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte & Piet Van Avermaet
Schoolsegregatie is een veelbesproken thema in Vlaanderen. Net zoals in de
rest van de wereld heeft de notie van segregatie ook hier een pejoratieve
bijklank. Het mag dan niemand verwonderen dat Vlaanderen sinds twee
decennia eveneens een desegregatiebeleid kent. Dit heeft zijn kiemen in de
Non-discriminatieverklaring en is verder uitgewerkt in het Gelijke Onderwijskansen beleid (Sierens, Mahieu & Nouwen, 2011).
Waarom schoolsegregatie problematisch is en waarom er nood is aan gemengde scholen is echter niet meteen duidelijk. In Vlaanderen is er immers
weinig gekend over de gevolgen van schoolsegregatie op de cognitieve of
non-cognitieve kenmerken van de leerlingen (Desmedt & Nicaise, 2006;
Van Houtte & Stevens, 2009). We weten uit voorgaande studies wel dat de
individuele etnische en sociaaleconomische achtergrond (SES) van een leerling samenhangt met zijn/haar onderwijsprestaties, maar wat het netto-effect
van etnische en SES samenstelling van het leerlingenpubliek betreft, zijn de
onderzoeksgegevens schaars. We weten bijvoorbeeld dat een allochtone
leerling uit een arbeidersgezin gemiddeld genomen slechter presteert dan een
etnisch Vlaamse leerling uit een welgesteld gezin (zie bijvoorbeeld Duquet,
Glorieux, Laurijssen & Van Dorsselaer, 2006), maar we weten niet of die
leerling beter zou presteren in een „zwarte‟ concentratieschool, dan wel in
een school met voornamelijk „witte‟ middenklasse leerlingen.
Het publieke discours suggereert voortdurend het voordeel van „witte‟ of
„gemengde‟ scholen, maar wij kennen weinig studies die dat kunnen onderbouwen, althans wat Vlaanderen betreft. Kortom, het desegregatiebeleid en
het publieke discours over schoolsegregatie steunt eerder op common sense
veronderstellingen, dan op wetenschappelijke bevindingen. Met dit onderzoek willen we daarom een aantal wetenschappelijke bevindingen in het
debat inbrengen.
In tegenstelling tot Vlaanderen is er internationaal gezien veel meer bekend
over de consequenties van etnische segregatie en sociaaleconomische segre-
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gatie (voor reviews en meta-analyses zie Stephan, 1978; Driessen, 2007; van
Ewijk & Sleegers, 2010a, 2010b). Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw
hebben tal van studies - voornamelijk uit de Verenigde Staten (VS) - de impact van segregatie onderzocht. Het internationaal onderzoek rond segregatie
heeft echter ook beperkingen. Ten eerste hebben de bestaande studies zich
voornamelijk gericht op de cognitieve uitkomsten, met name, op de schoolprestaties van de leerlingen. Over de impact van segregatie op noncognitieve uitkomsten is er veel minder bekend (Van Houtte & Stevens,
2009; Karsten, 2009). In deze studie willen we daarom - naast cognitieve ook de effecten van segregatie op non-cognitieve uitkomsten, met name, op
het zelfbeeld en het schoolwelbevinden van de leerlingen nagaan.
Een tweede, en wel de meest cruciale tekortkoming van het bestaand internationaal onderzoek, is de quasi volledige afwezigheid van verklaringen voor
de gevonden effecten van schoolsegregatie. Hoewel deze kritiek al decennia
herhaald wordt (zie bijvoorbeeld Jencks & Mayer, 1990), zijn de studies die
op zoek gaan naar de verklaringen voor de gevonden effecten zeer schaars
(zie Karsten, 2009). Ofwel worden theoretische verklaringen naar voren
geschoven die niet empirisch worden getest, ofwel worden verklarende variabelen in de modellen opgenomen zonder enige theoretische ondersteuning.
Met andere woorden, de vraag waarom etnische en SES samenstelling van
de school een invloed heeft, wordt zelden beantwoord. Nochtans is het openen van deze black-box van kapitaal belang. Het bestuderen van de verklaringen is immers de sleutel tot verdere opbouw van kennis. Ook vanuit het
beleidsperspectief is het nagaan van de verklaringen voor de effecten belangrijk: indien we kunnen achterhalen waarom segregatie een negatief effect
uitoefent, kunnen beleidsmakers focussen op deze processen zodat er in alle
scholen kwaliteitsvol onderwijs geleverd kan worden. Een tweede doelstelling van het voorliggend onderzoek is dan ook het openen van deze blackbox van schoolsegregatie door het bestuderen van processen die de relatie
tussen schoolsegregatie en leerlingenuitkomsten kunnen verhelderen.

3.1 De gegevens
De dataverzameling werd uitgevoerd in het schooljaar 2008-2009, waarbij er
een getrapte steekproef werd getrokken. Om voldoende variatie te hebben
met betrekking tot de etnische en sociaaleconomische samenstelling van de
scholen, zijn er eerst drie Vlaamse steden geselecteerd met een diverse populatie (Genk, Antwerpen en Gent). Onze gegevens zijn dus enkel representa-
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tief voor stedelijke contexten. Gebruik makend van de gegevens van het
Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, werden in deze steden 116 lagere scholen gecontacteerd en 68 scholen (vestigingen) zegden toe
om mee te werken aan het onderzoek (respons van 54%, zonder systematische vertekening). Figuur 3.1 geeft de etnische en sociaaleconomische samenstelling weer van deze scholen.
Voor de kwantitatieve data werden de leerlingen uit het vijfde en het zesde
leerjaar en alle leerkrachten bevraagd binnen de 68 scholen die toestemden
om deel te nemen aan het onderzoek. Leerlingen vulden de vragenlijsten in
onder de supervisie van een leerkracht en één of twee leden van het onderzoeksteam. Uiteindelijk werden 2 845 leerlingen en 705 leerkrachten bevraagd. De vragenlijsten waren volledig anoniem. De kwantitatieve analyses
die we hier zullen presenteren zijn voornamelijk gebaseerd op (multilevel)
regressieanalyses, maar om redenen van beknoptheid en leesbaarheid tonen
we vooral grafische output.
We hebben ook kwalitatieve gegevens verzameld bij de leerkrachten in vijf
scholen. Deze vijf scholen zijn als een deelsteekproef geselecteerd uit de
steekproef van 68 scholen. In figuur 3.1 zijn deze vijf scholen gemarkeerd.
Figuur 3.1 maakt duidelijk dat er zowel scholen zijn geselecteerd met een
groot aantal allochtone en kansarme leerlingen als scholen met een klein
aantal allochtone en kansarme leerlingen.
Om de anonimiteit van de scholen te garanderen, hebben we pseudoniemen
verzonnen die alluderen op de etnische samenstelling van de scholen, namelijk Witte Cirkel, Witte Driehoek, Zwarte Driehoek, Zwarte Cirkel, Zwart
Vierkant. Binnen deze vijf scholen hebben we in totaal diepte-interviews
gedaan met 26 leerkrachten (inclusief vijf directeurs). De interviews zijn in
de scholen afgenomen door de eerste auteur van dit hoofdstuk. We hebben
ervoor geopteerd om zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten te interviewen. Met uitzondering van één leerkracht (Nadia,9 Zwarte Driehoek),
waren alle leerkrachten van etnisch Vlaamse afkomst. Tijdens de interviews
hebben we vermeden om directe vragen te stellen over schoolsegregatie om
geen specifieke antwoorden uit te lokken. Deze onderwerpen zijn eerder
spontaan besproken door de meeste leerkrachten.

9

We gebruiken ook pseudoniemen voor de leerkrachten.
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Figuur 3.1

De steekproef van scholen volgens etnische en sociaaleconomische samenstelling
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3.2 Effecten van segregatie op non-cognitieve uitkomsten
Leerlingen spenderen ongeveer de helft van hun “wakkere” tijd in een
schoolcontext. Het ligt dus voor de hand dat de school niet alleen een invloed kan uitoefenen op de schoolprestaties van de leerlingen, maar ook op
non-cognitieve uitkomsten. We bespreken eerst de invloed van schoolsamenstelling op de non-cognitieve uitkomsten.10

3.2.1 Segregatie en Belgische identificatie
We hebben de Belgische identificatie van de leerlingen nagegaan op basis
van de Collective Self-Esteem Scale (Luhtanen & Crocker, 1992). Deze bevat de volgende vijf items: (1) Ik zie mezelf als een Belg, (2) Ik vind het vaak
jammer dat ik een Belg ben (invers), (3) Ik ben blij dat ik een Belg ben, (4) Ik
heb vaak het gevoel dat België waardeloos is (invers), (5) Ik heb een goed
gevoel over België. Hierbij dienden de leerlingen op een schaal met vijf antwoordcategorieën aan te duiden in welke mate ze akkoord gingen met deze
10

We willen benadrukken dat het hier gaat om een selectie van de analyses die we uitgevoerd hebben. Voor verdere lectuur verwijzen we naar: Agirdag, Van Houtte &
Van Avermaet (2011) Agirdag, Huyst & Van Houtte (2012), Agirdag, Demanet, Van
Houtte & Van Avermaet (2011).
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stellingen. Het gemiddelde van de vijf items werd genomen als indicatie van
Belgische identificatie (betrouwbaarheid: Cronbach‟s alpha=0.80). Hoe hoger hun score, hoe hoger hun Belgische identificatie.
Figuur 3.2

Gemiddelde Belgische identiteit (min=10; max=50) van allochtone leerlingen naar percentage allochtone leerlingen op school
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Uit figuur 3.2 blijkt heel duidelijk dat allochtone leerlingen zich minder
„Belg‟ voelen in scholen waar er meer allochtone medeleerlingen zijn. Dit
wordt verklaard door het feit dat allochtone leerlingen meer autochtone
vrienden maken in scholen waar er meer autochtone leerlingen zijn. Deze
interetnische vriendschappen resulteren dus in een sterkere Belgische identiteit voor allochtone leerlingen (Agirdag, Van Houtte & Van Avermaet,
2011).
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de schoolomgeving een uitgelezen
plaats is waar interetnische contacten en vriendschappen kunnen ontstaan.
Vooral bij autochtone leerlingen blijkt de school die ze bezoeken bepalend
voor het al dan niet hebben van interetnische vriendschappen – zelfs in steden waar je zou verwachten dat de kansen om elkaar te ontmoeten legio zijn
(zie Van Houtte & Stevens, 2009).
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3.2.2 Segregatie en gepest worden
Ten tweede hebben we nagegaan of de etnische samenstelling van een
school een invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen. Meer specifiek hebben we onderzocht of de leerlingen meer of minder worden gepest
naargelang de etnische samenstelling van de school. De mate waarin leerlingen worden gepest werd nagegaan op basis van drie zelf gerapporteerde
items (zie Espelage & Swearer, 2003). Meer specifiek moesten de leerlingen
aangeven in welke mate de volgende zaken gelden voor hen: (1) Ik word op
deze school gepest, (2) Ik word op deze school uitgesloten en (3) Ik word op
deze school uitgescholden. Er waren telkens vijf antwoordcategorieën, gaande van „nooit‟ tot „heel vaak‟. Het gemiddelde van de drie items werd genomen als indicatie van de mate waarin een leerling werd gepest
(betrouwbaarheid: Cronbach‟s alpha=0.84). Hoe hoger hun score, hoe vaker
de leerlingen gepest worden.
Uit figuur 3.3 blijkt dat voor autochtone leerlingen de etnische samenstelling
van de school geen significant effect heeft op de mate waarin ze worden
gepest. Met andere woorden, gemiddeld genomen worden etnisch Vlaamse
leerlingen niet minder of meer gepest in scholen waar er meer allochtone
leerlingen zijn. Daarentegen blijkt uit onze resultaten dat allochtone leerlingen lichtjes meer worden gepest in scholen met een hoger aandeel van autochtone leerlingen. Dit blijkt vooral verklaard te worden door het feit dat
het interetnische klimaat van deze scholen gekenmerkt wordt door interetnische conflicten.
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Figuur 3.3

Gemiddelde gepest worden (min=10; max=50) van autochtone
leerlingen naar percentage allochtone leerlingen op school (trendlijn niet significant)
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3.2.3 Segregatie en zelfwaardering
Ten slotte hebben we nagegaan of de etnische samenstelling van een school
een effect heeft op de zelfwaardering van de leerlingen. We hebben de zelfwaardering van de leerlingen nagegaan met de Rosenberg Self-Concept
schaal (Rosenberg & Simmons, 1972). Deze schaal bestaat uit 12 stellingen
zoals: „Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf‟ of „Ik denk dat ik
een aantal goede eigenschappen bezit‟. De leerlingen hadden vijf antwoordmogelijkheden gaande van „helemaal niet akkoord‟ tot „helemaal akkoord‟.
Het gemiddelde van de twaalf items werd genomen als indicatie van de
zelfwaardering van een leerling (betrouwbaarheid: Cronbach‟s alpha=0.80).
Hoe hoger hun score, hoe hoger hun zelfwaardering.
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Figuur 3.4

Gemiddelde zelfwaardering (min=10; max=50) van de leerlingen naar percentage allochtone leerlingen op school

45
Gemiddelde zelfwaardering

43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% allochtone leerlingen op school

Figuur 3.4 maakt duidelijk dat de zelfwaardering van de leerlingen stijgt
naarmate er meer allochtone leerlingen zijn in hun school. Dit geldt zowel
voor allochtone als autochtone leerlingen. Deze bevinding werd eveneens
teruggevonden in de internationale literatuur (zie Stephan, 1978; GrayLitte & Hafdahl, 2000). Dit wordt doorgaans verklaard door te verwijzen
naar vergelijkingsprocessen die een invloed hebben op de zelfwaardering.
Zo voelen autochtone leerlingen zich beter wanneer ze zich kunnen vergelijken met allochtone leerlingen, wellicht omdat allochtonen maatschappelijk
gezien als „de mindere‟ worden beschouwd. Allochtone leerlingen voelen
zich net slechter wanneer ze zich vergelijken met autochtonen, wellicht omdat autochtonen maatschappelijk gezien als „de betere‟ worden beschouwd.

3.3 De impact van individuele sociaaleconomische en etnische achtergrond op onderwijsprestaties
De onderwijsprestaties werden gemeten op basis van een genormeerde rekentoets (de zogenaamde Dudal-test) die ontwikkeld werd door Dudal &
Deloof (2004). Deze toets bevat 60 vragen en peilt naar kennis over vier
domeinen, namelijk (1) vraagstukken, (2) hoofdrekenen, (3) getallenleer en
(4) cijferen. Om er zeker van te zijn dat de vragen gedekt zijn door de curricula van de scholen, werden de testen voorgelegd aan de directeurs van de
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scholen. Twee scholen werden uit de data geweerd, omdat de directies niet
konden bevestigen dat de test werd gedekt door het schoolcurriculum.
Figuur 3.5

Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van leerlingen
naargelang hun sociaaleconomische afkomst
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Figuur 3.5 geeft een schets van de bestaande sociaaleconomische ongelijkheden in onderwijsprestaties. We bepaalden de sociaaleconomische afkomst
van de leerlingen op basis van het beroep van de ouders. We namen de
hoogste beroepspositie van beide ouders als de indicator van de sociale afkomst van de leerling. Figuur 3.5 maakt duidelijk dat leerlingen van een
hogere sociaaleconomische afkomst veel beter presteren in wiskunde dan
leerlingen van een lagere sociaaleconomische afkomst. Het valt op dat kinderen die helemaal boven op de sociale ladder staan (wiens ouders kaderfuncties bekleden of een vrij beroep hebben) tot anderhalf maal beter scoren
in wiskunde dan kinderen wiens ouders handenarbeid verrichten of (langdurig) werkloos zijn.
Figuur 3.6 toont dat de wiskundeprestaties van de leerlingen ook samenhangen met hun etnische afkomst. We bepaalden de etnische afkomst van de
leerlingen op basis van de geboorteplaats van de grootmoeders en de ouders
van de leerlingen. Uit figuur 3.6 blijkt dat etnisch Belgische leerlingen
(n=1 329) gemiddeld het hoogst scoren in wiskunde, gevolg door WestEuropeanen (n=158), Oost-Europeanen (n=164), Zuid-Europeanen (n=188),
Marokkanen (n=444) en „andere‟ allochtonen (n=193), terwijl leerlingen van
Turkse afkomst (n=369) het slechtst scoren.
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Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van de leerlingen naargelang hun etnische afkomst
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Deze bevinding dient echter sterk genuanceerd te worden. Wanneer we rekening houden met de sociaaleconomische afkomst van de leerlingen - zoals
afgebeeld in figuur 3.7 - blijken deze ongelijkheden tussen verschillende
etnische groepen sterk te reduceren, zo niet te verdwijnen. Met andere woorden, de etnische afkomst van de leerlingen is minder doorslaggevend voor
hun wiskundeprestaties dan hun sociale afkomst.
Figuur 3.7
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Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van leerlingen
naargelang hun etnisch afkomst, rekening houdend met hun sociaaleconomische achtergrond
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3.4 De impact van segregatie op onderwijsprestaties
Hierboven hebben we slechts de impact van de individuele sociaaleconomische en etnische afkomst besproken. Zoals we in onze inleiding al hebben
aangehaald, is een echte vraag of de sociaaleconomische en etnische samenstelling van het publiek in de scholen ook een rol speelt met betrekking tot
onderwijsprestaties van de leerlingen.
Figuur 3.8 geeft een beeld van de gemiddelde wiskundeprestaties per school,
naargelang het aandeel leerlingen met ouders die handarbeiders of langdurige werklozen zijn (hier aangeduid als kansarme leerlingen). Een kansarme
leerling wordt hier dus gedefinieerd als een leerling wiens ouders werkloos
of handarbeiders zijn. Het valt op dat leerlingen die schoollopen in scholen
met een hogere proportie van kansarme leerlingen beduidend lager scoren op
wiskunde dan leerlingen in scholen met weinig leerlingen uit deze kansarme
groepen: de trendlijn is duidelijk neerwaarts.
Figuur 3.8

Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) voor scholen
naar percentage kansarme leerlingen op school (N=66)
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Het is echter te voorbarig om op basis van de bovenstaande gegevens te besluiten dat leerlingen minder goed presteren in wiskunde omwille van het
publiek in deze scholen. Het zou immers kunnen dat de leerlingen in scholen
met veel kansarme leerlingen vooral slecht scoren omwille van hun eigen
individuele sociaaleconomische afkomst. We dienen dit laatste aspect dus in
rekening te brengen.
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De resultaten van een dergelijke operatie staan afgebeeld in figuur 3.9. We
zien dan dat zelfs indien we rekening houden met de individuele sociaaleconomische afkomst van de leerlingen, de negatieve trend nog steeds aanwezig
is: hoe groter de proportie kansarme leerlingen op school, hoe lager de scores voor wiskunde. Vergeleken met figuur 3.8 wordt echter duidelijk dat de
trendlijn veel minder steil is.
Dit betekent dat de verschillen tussen de scholen wat betreft wiskundeprestaties vooral veroorzaakt worden door de individuele sociaaleconomische achtergronden van de leerlingen zelf in deze scholen. Maar ook de
sociaaleconomische samenstelling van het leerlingenpubliek speelt duidelijk
een rol. Met andere woorden, een leerling presteert over het algemeen volgens zijn/haar eigen sociaaleconomische achtergrond, maar in een school
met meer kansrijke medeleerlingen scoort hij/zij gemiddeld beter dan in een
school met veel kansarme medeleerlingen.
Figuur 3.9

Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) voor scholen
naar percentage kansarme leerlingen op school (N=66), rekening
houdend met individuele sociaaleconomische achtergronden van
de leerlingen
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In figuur 3.10 en 3.11 herhalen we een analoge denkoefening voor de etnische samenstelling van scholen. Meer specifiek willen we nagaan of het
percentage allochtonen in een school een invloed heeft op de wiskundeprestaties van de leerlingen. Een allochtoon wordt hier gedefinieerd als iemand
waarvan één grootmoeder, de vader of de moeder geboren zijn in een nietWest-Europees land.
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Figuur 3.10 maakt duidelijk dat er inderdaad een negatieve samenhang is
tussen het aandeel allochtone leerlingen op school en de gemiddelde wiskundeprestaties van de leerlingen. Figuur 3.11 maakt echter duidelijk dat,
wanneer we rekening houden met de individuele sociaaleconomische afkomst van de leerlingen, deze negatieve trend nagenoeg verdwijnt en dus de
proportie allochtonen op school niet meer significant samenhangt met de
wiskundeprestaties van de leerlingen. Met andere woorden, de sociaaleconomische samenstelling van de scholen is veel meer doorslaggevend dan de
etnische samenstelling van de scholen.
Figuur 3.10 Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van scholen
naar percentage allochtone leerlingen op school (N=66)
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Figuur 3.11 Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van scholen
naar percentage allochtone leerlingen op school (N=66), rekening
houdend met individuele sociaaleconomische achtergronden van
de leerlingen (trendlijn niet significant)
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3.5 Waarom heeft segregatie een impact op prestaties?
Hierboven hebben we aangetoond dat de sociaaleconomische samenstelling
van de scholen (percentage kansarme leerlingen) een invloed uitoefent op de
onderwijsprestaties van de leerlingen. De vraag is nu hoe we deze invloed
kunnen verklaren. Als mogelijke verklaring wijzen onderwijssociologen en
sociaal-psychologen vaak in de richting van de leerkrachtenverwachtingen
(Rosenthal & Jacobson, 1968; Brophy, 1983). Meer specifiek wordt er gesteld dat wanneer leerkrachten verwachten dat leerling x minder onderwijsbaar en minder capabel is dan leerling y, leerling x uiteindelijk minder goed
zal presteren dan leerling y. Het fenomeen is ook wel bekend als het „Pygmalion-effect‟. Indien de verwachtingen van de leerkrachten in scholen met
een hoger aandeel van kansarme leerlingen lager liggen, kan dit dus een
invloed hebben op de wiskundeprestaties van de leerlingen.
Om dit te toetsen hebben we de opvattingen van de leerkrachten over de
onderwijsbaarheid van de leerlingen op hun school bevraagd. Deze onderwijsbaarheidsverwachtingen van de leerkrachten werden gemeten op basis
van 31 stellingen, gebaseerd op Kornblau (1982) zoals: de leerlingen op deze
school zijn slim; hebben veel inzicht, zijn leergierig, kunnen zich goed concentreren. De leerkrachten hadden vijf antwoordmogelijkheden gaande van
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„helemaal niet akkoord‟ tot „helemaal akkoord‟. Het gemiddelde van de
31 items werd genomen als indicatie van de onderwijsbaarheidsverwachting
van de leerkracht (Cronbach‟s alpha=0.95). Hoe hoger hun score, hoe hoger
de verwachtingen van de leerkrachten over de onderwijsbaarheid van de
leerlingen op hun school.

Gemiddele
onderwijsbaarheidsverwachtingen

Figuur 3.12

Gemiddelde scores van onderwijsbaarheidsverwachtingen
(min=10; max=50) van de leerkrachten per percentage kansarme leerlingen op school (N=68)

50
45
40
35
30
25

20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

% kansarme leerlingen op school

Figuur 3.12 maakt duidelijk dat hoe meer kansarme leerlingen er op school
zijn, hoe lager de onderwijsbaarheidsverwachtingen van de leerkrachten zijn.
Dit betekent echter nog niet automatisch dat de onderwijsprestaties in kansarme concentratiescholen lager liggen omwille van het feit dat de onderwijsbaarheidsverwachtingen van de leerkrachten in deze scholen lager liggen. De
verwachtingen van de leerkrachten moeten immers eerst een invloed uitoefenen op de overtuigingen van de leerlingen zelf alvorens ze impact kunnen
hebben op hun onderwijsprestaties. Zo argumenteert Jussim (1986) dat lagere leerkrachtenverwachtingen ertoe kunnen leiden dat leerlingen pessimistischer worden en in sterkere mate het gevoel hebben dat ze geen controle
hebben over eigen onderwijssucces.
Wij hebben nagegaan of onderwijsbaarheidsverwachtingen van de leerkrachten een impact hebben op de gevoelens van futiliteit van de leerlingen, dit
zijn de verwachtingen van de leerlingen dat ze onafwendbaar een slechte
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onderwijstoekomst zullen hebben. De mate waarin leerlingen gevoelens van
futiliteit tonen werd gemeten op basis van de volgende vier items die gebaseerd zijn op Brookover et al. (1979): (1) Voor mensen als ik is er weinig
kans dat we in het leven bereiken wat we graag willen, (2) Mensen zoals ik
zullen het nooit goed doen op school, zelfs al proberen we nog zo hard,
(3) Leerlingen zoals ik hebben geen geluk op school, en (4) Op school is
punten halen een kwestie van geluk hebben. De leerlingen hadden vijf antwoordmogelijkheden gaande van „helemaal niet akkoord‟ tot „helemaal akkoord‟. Het gemiddelde van de vier items werd genomen als indicatie van
het gevoel van futiliteit van de leerling (Cronbach‟s alpha=0.62). Hoe hoger
hun score, hoe hoger hun gevoel van futiliteit.

Gemiddele gevoelens van futiliteit

Figuur 3.13

Impact van gemiddelde onderwijsbaarheidsverwachtingen bij
leerkrachten (min=10; max=50) op gemiddelde futiliteitsgevoelens bij leerlingen (min=10; max=50) op school (N=68)
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Figuur 3.13 maakt duidelijk dat in scholen waar leerkrachten hogere onderwijsbaarheidsverwachtingen hebben, de leerlingen gemiddeld genomen minder gevoelens van futiliteit uiten. Dit impliceert dat hogere verwachtingen
van de leerkrachten ertoe leiden dat leerlingen het gevoel hebben dat ze meer
controle hebben over hun eigen onderwijssucces.
Ten slotte is het de vraag of deze gevoelens van futiliteit op hun beurt gerelateerd zijn aan de onderwijsprestaties. Figuur 3.14 maakt inderdaad duidelijk dat meer gevoelens van futiliteit bij de leerlingen samengaat met
gemiddelde lagere onderwijsprestaties (wiskundeprestaties) in deze scholen
(Agirdag, Van Houtte & Van Avermaet, 2012).
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Figuur 3.14

Impact van gemiddelde futiliteitsgevoelens bij leerlingen
(min=10; max=50) op gemiddelde onderwijsprestaties(min=0;
max=60) in de scholen (N=66)
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Figuur 3.15

Schematische voorstelling van de processen waarlangs schoolsegregatie een impact heeft op de onderwijsprestaties van de
leerlingen
SCHOOLSEGREGATIE
Hogere percentage kansarme leerlingen
LEERKRACHTENCULTUUR
Lagere onderwijsvbaarheidsverwachtingen
LEERLINGENCULTUUR
Meer gevoelens van futiliteit bij de leerlignen
UITKOMST
Minder onderwijsprestaties

De processen waarlangs schoolsegregatie een impact heeft op de onderwijsprestaties van de leerlingen worden samengevat in figuur 3.15. De sociaaleconomische samenstelling van de school heeft dus in eerste instantie een
impact op de leerkrachtencultuur, dit zijn de gedeelde opvattingen van de
leerkrachten in deze scholen (Van Houtte, 2011). Meer specifiek vinden we
dat de leerkrachten in scholen met een hoger aandeel van kansarme leerlin-
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gen lagere onderwijsbaarheidsverwachtingen hebben. Vervolgens heeft de
leerkrachtencultuur een impact op de leerlingencultuur, dit zijn de gedeelde
opvattingen van de leerlingen binnen de scholen. We vinden namelijk dat
lagere onderwijsbaarheidsverwachtingen bij de leerkrachten samengaan met
meer gevoelens van futiliteit bij de leerlingen. Ten slotte vinden we dat meer
gevoelens van futiliteit resulteren in lagere onderwijsprestaties.

3.6 Mechanismen van de leerkrachtenverwachtingen
Hierboven hebben we aangetoond dat naarmate er meer allochtonen op een
school zijn de onderwijsbaarheidsverwachtingen gemiddeld lager zijn. We
hebben echter nog niet besproken hoe dit tot stand komt. Op basis van de
26 diepte-interviews die we afgenomen hebben bij de leerkrachten in vijftal
scholen, zullen we nu nagaan waarom een hogere concentratie van kansarme, allochtone leerlingen in een school samengaat met lagere verwachtingen
bij de leerkrachten die werkzaam zijn in die school. Bovendien hebben we
reeds geargumenteerd dat de leerkrachtenverwachtingen een effect hebben
op de leerlingen, door eerst de overtuigingen van de leerlingen, hun futiliteitsgevoelens, te beïnvloeden. Dit impliceert dat de leerkrachten hun verwachtingen ook impliciet of expliciet communiceren aan de leerlingen.
Daarom gaan we ook na of en hoe de leerkrachten hun verwachtingen uiten
naar hun leerlingen toe.

3.6.1 Overtuigingen van de leerkrachten: de “gezonde”
mix
In eerste instantie viel het op dat het discours van de leerkrachten in scholen
met een hogere concentratie van kansarme en allochtone leerlingen veel
positiever was dan wat men zou verwachten op basis van maatschappelijke
clichés over concentratiescholen. Bijna alle leerkrachten in deze „zwarte‟
scholen benadrukten eerst en vooral positieve aspecten aan hun school: sfeer
onder de collega‟s, gevoelens van solidariteit, opgroeien in contact met multiculturele omgeving, en gevoelens van voldoening zijn volgens de leerkrachten gerelateerd aan de etnische en sociaaleconomische samenstelling
van de school.
Onderzoeker: Op wat heeft dat [schoolsamenstelling] allemaal een invloed?
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Saskia: Ik vind het persoonlijk heel verrijkend, uitdagend. Mij persoonlijk zouden ze
niet meer in een andere soort school moeten zetten, alhoewel het veel meer inzet
en intensief is maar... Ik vind het veel meer voldoening. Ge... Het werkt soms voor
en tegen hé. We zijn rechtuit, ik heb dat gemerkt in de andere soort school, zouden
ze kinderen verraden voor 1 puntje hé; die is aan het afkijken, die dit die dat. En
hier, ge voelt die, ja, die samenhorigheid zo hé. Ik vind het heel verrijkend, ik zou
niet meer anders willen.
(Leerkracht, Zwart Vierkant, Vrouwelijk, 30)
Jaclyn: Ik vind een multiculturele omgeving een ongelofelijke, leerrijke en rijke
omgeving. Mijn dochter gaat hier ook naar school en da‟s ook één van de redenen
waarom ik vind dat ze, want wij wonen hier niet in de buurt, maar waarom dat ik
wel blij ben dat ze hier naar school gaat, omdat ze, omdat ik da belangrijk vind dat
ze daarmee in contact komt, en dat ze daarmee opgroeit, naar verdraagzaamheid
toe.
(Leerkracht, Zwarte Driehoek, Vrouwelijk, 30)

Toch werd het snel duidelijk dat de leerkrachten bezorgdheden hadden over
de spreekwoordelijke gezondheid van hun school, en dit voornamelijk op
basis van de etnische samenstelling van hun school. Leerkrachten in de
„zwarte‟ scholen spraken voortdurend over de afwezigheid van een „gezonde
mix‟, „gezond evenwicht‟ of „gezonde mengeling‟, vooral wanneer het ging
over een hogere concentratie van Turkse en Marokkaanse leerlingen:
Sonja: Wij zaten vroeger tussen gemengde nationaliteiten hé. We hadden Polen,
we hadden Turken, we hadden Marokkanen, we hadden Italianen
Onderzoeker: En nu is het?
Sonja: En nu is het hoofdzakelijk Turkse kinderen en Marokkaanse. Ja, er is een
verschil, toch wel in cultuurachtergrond. Polen en Italianen zijn Katholieken en de
andere zijn Islam en wij hebben nu overwegend Islam-kinderen. Ja, ik vond het
een gezondere mix met andere culturen en andere godsdiensten bij elkaar dan
nu… Ja, dat gaat hier in * ook wel een beetje een probleem worden omdat het geboortecijfer is half-half op dit moment dus op zekere moment gaat gij in de meeste
scholen in * toch wel een half-half mix van kinderen krijgen. Dat is nog een gezonde mix, noem ik dat dan nog. Hier vind ik het… we hebben er alle mogelijke
dingen aan gedaan om dat tegen te houden.
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(Directeur, Zwarte Cirkel, Vrouwelijk, 50)
Saskia: Ik vind de ideaalschool is een gezonde mix zoals ook België eruit ziet… Ik
vind een ideale school, is een school waar ook Marokkanen zitten, ook Turken, ook
Belgen, ook Polen. Zo ziet onze samenleving er nu eenmaal uit. Hoe België er uit
ziet, zeker * [deze] gemeenten. Maar onze school is eerder toch wel… Wij zijn een
school, ja ook wel een concentratieschool met vooral Turkse leerlingen hier wel.
Dat is wel Turks. Maar vind ik dat goed? Ik vind het zou gezonder zijn om een
goede mix te hebben maar * [deze gemeente] heeft geen gezonde mix. Dus wij
hebben leerlingen zoals onze wijk eruit ziet. Heel veel Belgen trekken weg uit *
[deze wijk ], daar merken ze van de gemeente uit.
(Leerkracht, Zwart Vierkant, Vrouwelijk, 30)

Daarentegen sprak Ann die als een leerkracht werk in de „Witte Driehoek‟
waar er relatief weinig Turkse en Marokkaanse leerlingen schoollopen, over
het „geluk hebben‟ dat de „Witte Driehoek‟ een „gezond evenwicht‟ blijft:
Onderzoeker: Nu die, die publiek is in die 20 jaar tijd hier ook veranderd en...
Ann: Zeker hé, in * [deze stad] altijd, het publiek alé... * [Deze stad] is enorm in verandering hé. Het aantal vreemdelingen, niet alleen Marokkanen en Turken hé. Er
komt van alles hé. Afrikanen hebt ge enorm veel. Er is een tijd dat de Russen binnenvielen, zeggen wij dan. De Polen vielen binnen. Dan merk je echt zo, dat is met
periodes. Maar we hebben wel altijd het geluk gehad dat het een gezond evenwicht blijft. En dat is heel belangrijk, dat we dat kunnen volhouden
(Leerkracht, Witte Driehoek, Vrouwelijk, 44)

De leerkrachten in de „zwarte‟ scholen geloofden dat de gezondheid van hun
school onder bedreiging stond door één grote, bijna allesomvattend probleem: namelijk de linguïstische achtergrond van de leerlingen en de taalkeuze werd gezien als de oorzaak van de afwezigheid van de gezonde mix,
want het spreken van de moedertaal vormde volgens de leerkrachten een
drempel voor onderwijssucces:
Maria: Ook het Turks spreken op de speelplaats bijvoorbeeld nu. Dat is iets wat
dat je veel moeilijker aanpakt als jij 90 procent Turkse kinderen op de speelplaats
hebt. Dat is iets heel natuurlijks. De ene zegt iets in het Turks en de andere ant-
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woorden iets in het Turks, en dan mag jij 83 keer op een dag hun daarop wijzen.
Maar dat is iets wat al helemaal niet gebeurt als ge een gezonde mengeling hebt
(Directeur, Zwart Vierkant, Vrouwelijk, 30)
Jaclyn: Sowieso denk ik al als ge in een school staat waar dat de meeste kinderen
geen Nederlands praten, kan het niveau van taal niet zo hoog zijn of minder in niveau zijn dan dan waar dat iedereen Nederlands praat en moede gewoon op een
andere manier les geven omdat ge sowieso met de basis moet beginnen.
(Leerkracht, Zwarte Driehoek, Vrouwelijk, 30).
Kristof: Als ge meer met Nederlandstalige kinderen moet omgaan, meer moet in
interactie gaan, gaat ge zelf ook al gemakkelijker die taal leren en ook iets meer
moeite doen om die taal onder handen te krijgen. Als ge eerlijk moet zijn, als ge
mocht kiezen, dan hebt ge liever een 50/50 eigenlijk, een school die 50% misschien allochtoon is en 50% Belgisch is. Dat zou misschien de beste mix zijn geweest.
(Leerkracht, Zwarte Cirkel, Mannelijk, 32).

De leerkrachten hebben bovendien de verwachting dat de leerlingen reeds
met een taalprobleem naar school komen:
Kelly: Ze hebben ze een achterstand bij aanvang al. Ja, we proberen dat wel op te
lossen in de school en op te vangen maar toch blijft het moeilijk voor sommige kinderen natuurlijk. Zonder de taal fatsoenlijk te kennen, gaat ge achterstanden oplopen om dingen te kunnen begrijpen. Dus ge moet ook taal gebruiken binnen
rekenen, als ge iets wetenschappelijk wilt doen, moet ge ook de taal goed kunnen
begrijpen en in uw latere leven om gesprekken te kunnen voeren met bijvoorbeeld
uw baas of zo. Ge moogt dan heel slim zijn en heel veel daarover kennen, als gij
niet.. Als ge niet eenzelfde taal kunt gebruiken, wordt het moeilijk
(Leerkracht, Zwarte Cirkel, Vrouwelijk, 26).
Sonja: We hebben een … we zitten met een taalprobleem, sowieso. Al van in de
kleuterklas, van hun twee-en-half-tjes, dat is een taalprobleem waar dat we mee
moeten werken en wat het soms niet gemakkelijk maakt
(Directeur, Zwarte Cirkel, Vrouwelijk, 50).
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Wanneer we onze kwalitatieve gegevens dieper analyseren, blijkt niet zozeer
de etnische maar veeleer de sociaaleconomische samenstelling het probleem
te zijn:
In de „zwarte‟ scholen werden de middenklasse allochtonen en hun taalkeuze
gezien als onproblematisch. Volgens de leerkrachten doen de middenklasse
allochtonen „moeite om taal onder de knie te krijgen‟ (dixit Sonja) en hun
taalgebruik is „vergelijkbaar met onze manier‟, dixit Rik:
Onderzoeker: Is dat omdat die leerlingen van lager opgeleide minder welgestelde
gezinnen zijn of is dat de etniciteit dat een rol speelt, volgens u?
Sonja: Ik denk niet dat ge dat los kunt koppelen. Ik denk dat het heeft met de twee
te maken. Ge ziet vaak ook, die mensen die dan in kansarmoede leven, zijn ook
die mensen die bijvoorbeeld die taal, die ook niet de moeite gaan doen voor die
taal onder de knie te krijgen.
(Directeur, Zwarte Cirkel, Vrouw, 50).
Rik: Leerlingen van hooggeschoolde ouders, die hebben de Nederlandse taal ook
heel goed onder de knie, meestal en daar wordt ook constant Nederlands mee
gepraat thuis en daar wordt op een heel andere manier mee omgegaan. Alé dan is
dat eigenlijk bijna te vergelijken met onze manier van leven gewoon, ook het Nederlands en het dit en dat. Want alles op school gebeurt ook in het Nederlands.
Gelijk, terwijl, andere ouders thuis, de Turkse taal bijvoorbeeld, blijven hanteren.
Die hebben ook moeite met taal op school waardoor die prestaties ook een stuk
minder liggen als de andere leerlingen, snapt ge? Dus daarmee zijn er ook veel
niveauverschillen.
(Leekracht, Zwart Vierkant, Mannelijk, 27)

Bovendien, de kansarme autochtone leerlingen in deze „zwarte‟ scholen
werden er eveneens van verdacht een taalprobleem te hebben. Niet moedertaal, maar wel het spreken van dialect was bij hen het gepercipieerde probleem:
Sarah: Ge hebt dan evengoed kinderen die hier Belgische roots hebben maar die
dan heel veel dialect praten en die dan evenveel moeite hebben met de taal
(Leerkracht, Zwart Vierkant, Vrouwelijk, 29)
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Deze verwachtingen van de leerkrachten in „zwarte‟ scholen contrasteerden
zeer sterk met de overtuigingen van de leerkrachten in de „witte‟ scholen
waar er bijna geen kansarme leerlingen zijn. De allochtone leerlingen in de
„Witte Cirkel‟ werden bijvoorbeeld beschouwd als leerlingen wiens ouders
bewust voor de „Witte Cirkel‟ kozen „omdat er Nederlands wordt gesproken‟. De allochtone leerlingen hier werden dus vrijgesteld van de taalachterstandsverwachting:
Koen: Hier hebben we daar ook weinig last van. Want de meeste die hier komen,
alé die twee [allochtone leerlingen] die nu in het zesde zitten, die zijn hier in de tijd
gekomen omdat ze niet… die wilden niet in het stad naar school gaan omdat er
daar teveel Turken en Marokkanen zaten en dat er te weinig Nederlands ging gesproken worden en die ouders, die hebben zelf beslist van mijn kind moet beter
Nederlands spreken om dat die hier moet opgroeien en die moet hier straks werk
gaan zoeken en die moet.
(Leerkracht, Witte Cirkel, Mannelijk, 52)
Hans: Ja bijvoorbeeld, neem nu de migrantjes ook hé hier op school, dat zijn bijna
allemaal mensen die hun kind, die dus naar onze school komen omdat hier op
onze school, ja omdat er Nederlands gesproken wordt en, ja ik bedoel, mensen die
zich willen integreren, ja die hebben er alle belang bij dat hun kinderen goed Nederlands spreken hé natuurlijk.
(Leerkracht, Witte Cirkel, Mannelijk, 58)
Bovendien werd het dialect spreken als een non-issue beschouwd in de „Witte
Cirkel‟:
Onderzoeker: Spreken de leerlingen hier dan altijd AN of komt het ook eens voor
dat ze dialect spreken?
Lise: Echt dialect, plat Gents? Dat ga je hier niet echt horen maar, ik bedoel, wij
hebben allemaal zo de neiging om onze laatste letter niet uit te spreken. Dus leerlingen doen dat ook, leerkrachten doen dat ook. Is dat dan geen AN meer? Goh,
het is ook geen, geen platte dialect.
(Leerkracht, Witte Cirkel, Vrouwelijk, 47)
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3.6.2 Verwachtingen gecommuniceerd
Uit het voorgaande blijkt dat in scholen met een hoger aandeel van kansarme
(allochtone) leerlingen de leerkrachten minder onderwijssucces verwachten
omdat er geen „gezonde mix‟ is in hun scholen door de linguïstische achtergronden van de leerlingen. De vraag die we nu willen beantwoorden is of
deze verwachtingen ook worden gecommuniceerd naar de leerlingen, en
indien wel, hoe de leerkrachten hun verwachten communiceren.
Onze gegevens wezen uit dat de leerkrachten hun verwachtingen vooral op
een impliciete wijze communiceren aan de leerlingen. Hoewel de leerkrachten overtuigd zijn dat het meer spreken van een andere taal automatisch leidt
tot lagere onderwijsprestaties, wordt deze verwachting vooral impliciet meegegeven aan de leerlingen door hen voortdurend aan te sporen om enkel
Nederlands te spreken:
Onderzoeker: Wat is dan volgens u het doorslaggevend element [met betrekking
tot onderwijssucces]
Sarah: De taal is hier het grote probleem. Ja, wij zitten hier met onze school ook
midden in de cité, en ja, ons kinderen komen dus recht uit die cités. Die cités zijn
echt geconcentreerd. Dus en dat talige speelt daar dus natuurlijk een grote rol. Dat
is, ze komen buiten en ze beginnen onmiddellijk ook terug Turks te praten hé. In de
gang, hop terug Turks, met vriendjes terug Turks, als ze vlug iets moeten vertellen,
terug Turks. Dus bij ons is het constant, de hele dag door, hameren: praat Nederlands met elkaar, praat Nederlands, zeg het eens in Nederlands.
(Leerkracht, Zwart Vierkant, Vrouwelijk, 29)

Ook van de ouders wordt er verwacht dat ze enkel Nederlands spreken. En
volgens Tom „zeker als ze op school zijn‟:
Tom: het enigste wat ons een beetje soms tegen de borst stoot is als die mensen
[ouders] op de speelplaats staan, dat men met hun kinderen, en met hun buurvrouwen of hun familieleden in een vreemde taal spreekt terwijl wij eigenlijk als
school ijveren voor: „begin asjeblieft in het Nederlands,toch zeker als je in de
school bent. Want daar valt en staat alles mee hé, als je de taal niet kent ja dan
loopt uw kind op den duur de kans om achter te geraken‟.
(Leerkracht, Zwarte Cirkel, Man, 54)
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Ten slotte, zien we dat het eentaligheidsideaal en de lagere verwachtingen
die gelinkt zijn aan het spreken van de moedertaal ook geïmpliceerd worden
door de inrichting van de scholen (bijvoorbeeld door posters die het belang
van het Nederlands visualiseren, zie citaat van Kristof) en ook door het expliciet straffen van het gebruik van de moedertaal (zie citaat Katja):
Kristof: we zijn ook van plan om Nederlandse spreuken op pamfletten, ik weet niet
hoe we het gaan inkleden, op te hangen op school dat Nederlands toch eigenlijk
belangrijk is. Het is toch iets waar we aan moeten en kunnen werken.
(Leerkracht, Zwarte Cirkel, Man, 32)
Katja: In het schoolreglement staat het dat er alleen Nederlands gesproken mag
worden en anders worden ze toch wel gestraft.
Onderzoeker: En wat bedoelt u dan specifiek met straffen eigenlijk?
Katja: Goh, ik werk bijvoorbeeld met een streepjessysteem, hebben ze vijf keer,
dan moeten ze, kunnen ze eens een blad straf krijgen of een speelplaats eens
opruimen. Maar dat hangt van groep tot groep af. Bij de één groep werkt dat, bij de
andere groep werkt dat niet. Bij de andere moet ge veel strenger sneller straf
geven
(Leerkracht, Zwarte Cirkel, Vrouwelijk, 45)

3.6.3 Effectief „ongezond‟ of sociale hypochondrie?11
Een terechte vraag is of de leerkrachten gewoon geen „gelijk‟ hebben. Indien
de taalkeuze van de leerlingen effectief verschilt naargelang de samenstelling van de school en de taalkeuze heeft op zijn beurt een impact op de onderwijsprestaties, dan kunnen we niet spreken over „lagere verwachtingen‟,
maar dienen we eerder vast te stellen dat het gaat om een accurate observatie
van de leerkrachten, dat er inderdaad geen „gezonde mix‟ is in de concentratiescholen door de taalkeuze van de leerlingen. Met andere woorden, de
11

We ontlenen deze term van de Nederlandse socioloog Willem Schinkel (2007, 2008).
Volgens Schinkel hebben de immigratieprocessen van de voorbij decennia vooral geleid tot sociale hypochondrie. Dat wil zeggen, we zijn geëvolueerd naar een samenleving dat zich via onderbuikgevoelens allerlei kwalen aanpraat. Dit gaat vooral samen
met het problematiseren van de „allochtonen‟. De theoretische veronderstellingen van
Schinkel zijn alsnog weinig empirisch getoetst.
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vraag is of de leerlingen effectief meer hun moedertaal spreken (onderling of
met hun ouders) in scholen met een hogere concentratie van allochtone leerlingen en of het spreken van de moedertaal tot slechtere onderwijsprestaties
leidt. We onderzoeken deze twee vragen met betrekking tot Turkse en Marokkaanse leerlingen, daar vooral de concentratie van deze leerlingen als een
bedreiging voor de spreekwoordelijke gezondheid van de school werd gezien.
De onderwijsprestaties van de leerlingen zijn nagegaan met de Dudal-test die
we eerder beschreven hebben. De taalkeuze van de leerlingen is nagegaan op
basis van zeven vragen. Meer specifiek hebben we aan de leerlingen gevraagd in welke mate ze in het Nederlands of een andere taal spreken in de
volgende situaties: (1) thuis met je vader, (2) thuis met je moeder, (3) thuis
met je broers/zussen, (4) in de klas met je vrienden, (5) op de speelplaats met
je vrienden, (6) buiten de school met je vrienden, (7) op internet met je
vrienden. De leerlingen hadden vijf antwoordcategorieën, gaande van „Altijd
een andere taal‟ (score 1) tot „altijd Nederlands‟ (score 5). Het gemiddelde
van de zeven vragen werd genomen als indicatie van de taalkeuze van een
leerling (Cronbach‟s alpha=0.87). Hoe hoger hun score, hoe vaker de leerlingen het Nederlands spreken.
Figuur 3.17 geeft aan dat Turkse en Marokkaanse leerlingen effectief iets
minder Nederlands spreken in scholen met een hogere concentratie van allochtone leerlingen.
Figuur 3.17 Gemiddelde taalkeuze (min=10; max=50) van Turkse en Marokkaanse leerlingen naar percentage allochtone leerlingen op school
(N=56)
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De frequentie van taalkeuze kan echter slechts een verklaring bieden voor de
impact van schoolsegregatie, indien de taalkeuze zelf gerelateerd is aan onderwijsprestaties. Dus de vraag die nu overblijft is of het meer of minder
spreken van de moedertaal effectief een negatieve impact heeft op de onderwijsprestaties van de leerlingen. In navolging van internationale studies met
betrekking tot de impact van meertaligheid (zie Portes & Hao, 2002; Lutz &
Crist, 2009), maken we onderscheid tussen drie groepen. We hebben de leerlingen gecategoriseerd als: (1) voornamelijk eentalige moedertaal sprekers,
(2) gebalanceerde tweetaligen en (3) voornamelijk Nederlandstaligen.
Figuur 3.18 geeft de gemiddelde onderwijsprestaties weer van deze drie
categorieën voor Turkse en Marokkaanse leerlingen. Het is duidelijk dat
meertaligheid gerelateerd is aan betere resultaten dan beide vormen van eentaligheid: Turkse en Marokkaanse leerlingen die zowel het Nederlands als
hun moedertaal spreken, scoren significant beter dan Turkse en Marokkaanse leerlingen die voornamelijk in het Nederlands (p<0.05) of die voornamelijk in hun moedertaal spreken (p<0.05). Bovendien verschillen Turkse en
Marokkaanse leerlingen die voornamelijk Nederlands spreken niet van leerlingen die voornamelijk hun moedertaal spreken (p=0.39).
Figuur 3.18 Gemiddelde scores op wiskunde (min=0; max=60) van etnisch
Turkse en Marokkaanse leerlingen (N=813) naargelang hun taalkeuze. (Rekening houdend met hun sociaaleconomische achtergrond)
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Deze laatste bevinding betekent dat de taalkeuze van de leerlingen niet kan
verklaren waarom er meer of minder gepresteerd wordt in concentratiescho-
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len. Dit wijst erop dat vele leerkrachten effectief lijden aan sociale hypochondrie. Dit wil zeggen dat hun verwachtingen en bezorgdheden dat er
geen „gezonde mix‟ kan zijn in concentratiescholen omwille van de taalkeuze van de leerlingen niet strookt met de empirische realiteit. Wat wel ongezond is, zijn deze verwachtingen zelf: de lagere onderwijsbaarheidsverwachtingen in concentratiescholen die voortvloeien uit het eentaligheidsideaal en de uitingen hiervan naar de leerlingen.

3.7 Conclusie
Onze resultaten wijzen uit dat de sociaaleconomische achtergrond van het
leerlingenpubliek op een school een impact heeft op de onderwijsprestaties
van de leerlingen: hoe groter de proportie kansarme leerlingen op een
school, hoe lager de prestaties gemiddeld zijn. De etnische samenstelling van
het leerlingenpubliek van een school heeft echter geen impact op de wiskundeprestaties van de leerlingen, althans wanneer we rekening houden met de
sociaaleconomische afkomst van de leerlingen. Paradoxaal genoeg krijgen
etnische factoren duidelijk meer aandacht in het publieke discours dan de
sociaaleconomische factoren die er wél toe doen.
We hebben ook onderzocht waarom de samenstelling een impact heeft op de
onderwijsprestaties van de leerlingen. Onze kwantitatieve gegevens wijzen
uit dat hogere percentages van kansarme leerlingen op een school samengaan met lagere onderwijsbaarheidsverwachtingen bij de leerkrachten. Lagere leerkrachtenverwachtingen leiden op hun beurt tot meer gevoelens van
futiliteit bij de leerlingen. Deze twee aspecten bieden kunnen een verklaring
waarom leerlingen slechter presteren in scholen met veel kansarme leerlingen. Uit onze kwalitatieve gegevens blijk dat de leerkrachten in concentratiescholen vooral de taalkeuze van de kansarme leerlingen als problematisch
beschouwen. Omdat de leerlingen in de concentratiescholen vaak in hun
moedertaal of het dialect spreken (met elkaar of met hun ouders), verwachten de leerkrachten dat ze minder onderwijssucces zullen boeken. Deze lagere verwachtingen worden vooral impliciet gecommuniceerd naar de
leerlingen: in de „zwarte‟ scholen vragen de leerkrachten van hun leerlingen
(en hun ouders) voortdurend om enkel en alleen in het Nederlands te spreken. Ten slotte wijzen onze kwantitatieve gegevens uit dat Turkse en Marokkaanse leerlingen die gebalanceerd tweetalig zijn, dus die zowel hun
moedertaal als het Nederlands spreken, beter presteren dan leerlingen die
voornamelijk Nederlands of voornamelijk hun moedertaal spreken.
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In het licht van deze laatste bevinding, kunnen we de opvattingen van de
vele leerkrachten dat er geen „gezonde mix‟ kan zijn in hun school omdat de
leerlingen er minder Nederlands spreken, als een vorm van sociale hypochondrie beschouwen. Want empirisch gezien kunnen we hun diagnose dat
anderstaligheid leidt tot slechtere prestaties niet onderschrijven. Wat er wel
ongezond is, zijn de lagere verwachtingen die ertoe leiden dat leerlingen
hogere gevoelens van futiliteit hebben.
Toch ondersteunen de resultaten van het onderzoek met betrekking tot noncognitieve uitkomsten gedeeltelijk de wenselijkheid van een desegregatiebeleid. Zo vinden we dat gemengde scholen leiden tot meer interetnische
vriendschappen en dankzij deze vriendschappen komen de verschillende
sociale identiteiten van de leerlingen dichter bij elkaar.
Dit neemt niet weg dat er wellicht altijd concentratiescholen zullen blijven
bestaan. Maar dat hoeft minder problematisch te zijn indien we erin slagen
om ook in deze scholen uitdagend, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden
waarbij de meertalige bagage van leerlingen met diverse achtergronden gewaardeerd wordt en de leerkrachten hoge verwachtingen koesteren (Sierens & Van Avermaet, 2010; Agirdag, 2010). Dat er vele „zwarte‟
concentratiescholen zijn die dit al hebben gerealiseerd maakt duidelijk dat
dit geen utopie is, maar een haalbare realiteit voor alle scholen.
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4 | Conclusies van vier jaar onderzoek
naar segregatie
Ward Nouwen, Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte, Piet Van Avermaet, Anneloes Vandenbroucke & Paul Mahieu
Alvorens enkele centrale discussievragen op te werpen en hierop vanuit de
onderzoeksresultaten een reflectie te formuleren, brengen we hier nog even
kort de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksproject samen. Verder
zullen we in dit hoofdstuk ook een vooruitblik werpen op de reflecties van
verschillende externe auteurs in het werkveld. Naar aanleiding van dit onderzoek vroegen we Sjoerd Karsten (professor Universiteit van Amsterdam),
Marieke Smeyers (oprichtster en coördinator School in Zicht vzw),
Sanghmitra Bhutani (Minderhedenforum), Sofie Strobbe (directrice Feniks
Jenaplanschool Gent) en Johan Boucneau (stafmedewerker educatie Stad
Genk) vanuit hun respectievelijke expertise een reflectie te schrijven op de
onderzoeksresultaten. Deze beschouwingen zijn terug te vinden in deel 2.
Ten slotte geven we ook enkele interessante pistes aan voor verder onderzoek.

4.1 Belangrijkste bevindingen op een rij
In hoofdstuk 1 hebben we verschillende dimensies van segregatie in het basisonderwijs gedefinieerd. Wanneer we spreken van segregatie gaat het in de
eerste plaats over de ongelijke spreiding van doelgroepleerlingen over verschillende scholen binnen een bepaald geografisch gebied. Met doelgroepleerlingen verwijzen we naar het Gelijke Onderwijskansenbeleid van de
Vlaamse Gemeenschap, meer concreet de gelijkheid van spreiding van leerlingen met laagopgeleide moeders (met het oog op het bestuderen van sociale segregatie) en leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben (met
het oog op het bestuderen van etnische segregatie). Segregatie in termen van
ongelijke spreiding blijkt in de steden Antwerpen, Genk en Gent erg uitgesproken, zowel op stadsniveau, als op het niveau van specifieke wijken.
Hoewel de etnische segregatie gemiddeld iets groter is dan de sociale segregatie, nemen deze twee vormen van ongelijke spreiding gelijklopende proporties aan. Verder kunnen we vaststellen dat deze ongelijke spreiding vaker
een concentratie van kansarme leerlingen op een beperkt aantal scholen inhoudt. Voor enkele buurten kunnen we ook spreken van kansrijke segregatie,
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met andere woorden de concentratie van kansrijke leerlingen op een beperkt
aantal scholen in de buurt.
We maken onderscheid tussen de dimensie ongelijke spreiding over scholen
en concentratie van doelgroepleerlingen binnen één bepaalde school. Concentratiescholen („witte‟ en „zwarte‟/kansarme en kansrijke) kunnen het resultaat zijn van ongelijke spreiding, maar dit hoeft niet steeds zo te zijn. Een
buurt kan een gelijke spreiding van doelgroepleerlingen kennen en toch erg
geconcentreerde scholen huisvesten, denk bijvoorbeeld aan een buurt met
(quasi) uitsluitend „witte‟ kansrijke leerlingen. In hoofdzaak is de concentratiedimensie, en dan vooral de concentratie van „zwarte‟ leerlingen, de dimensie die in het maatschappelijk debat wordt gehanteerd wanneer het gaat
over de problematiek van segregatie in het basisonderwijs. Wat echter meer
relevant is voor een analyse van de oorzaken van segregatie is de mate waarin de sociale en etnische buurtsamenstelling wordt weerspiegeld in de basisscholen van de buurt. We spreken in dit opzicht van de relatieve
aanwezigheid van doelgroepleerlingen in scholen. Hier vinden we dat waar
er globaal een sterke relatie is tussen de sociale en etnische buurt- en schoolcompositie, er toch heel wat scholen zijn die sterk afwijken van wat we zouden kunnen verwachten op basis van de buurtsamenstelling. De verdeling
van relatief „te witte‟ en „te zwarte‟ scholen is sterk verschillend tussen de
verschillende steden en kent enkele in het oog springende patronen zoals
segregatie tussen de netten, „te witte‟ methodescholen, „te zwarte‟ scholen
met een welbepaalde etnisch-culturele inslag en sociaalgeografische patronen.
Net omdat de relatieve aanwezigheid van doelgroepleerlingen niet optimaal
is in heel wat scholen, is het van belang om ook de schoolkeuzemotieven en
inschrijvingskansen van ouders en het profilerings- en aannamebeleid van
scholen te bestuderen als oorzaken van relatieve segregatie in het basisonderwijs. Een eerste centrale bevinding is dat de informatie waarover ouders
beschikken bij het kiezen van een school sterk afhankelijk is van de sociale
en etnische achtergrond van de ouders. Vooral de meer formele informatiekanalen - zoals een bezoek brengen aan de school, informatie uit folders en
van het internet - worden minder geconsulteerd door kansarme ouders en
ouders uit etnisch-culturele minderheden. Uit focusgroepen bleek de drempel
ten aanzien van deze informatiebronnen, mede omwille van taalproblemen,
voor vele van deze ouders te groot. Het eigen sociale netwerk is net als voor
de kansrijke autochtone ouders van groot belang voor ouders uit etnischculturele minderheden. De beschikbare informatie binnen het eigen sociale
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netwerk bleek uit focusgroepen echter net vaak voor kansarme ouders en
ouders uit etnisch-culturele minderheden beperkter.
Verder konden we constateren dat ook in de schoolkeuze zelf verschillen
zijn terug te vinden naar de sociale en etnische achtergrond van de ouders.
Globaal kunnen we stellen dat autochtonen en kansrijke ouders het vaakst
scholen uitsluiten in de schoolkeuze, en dit voor quasi alle bevraagde
schoolkeuzemotieven. De verschillen zijn erg gelijklopend voor sociale en
etnische achtergrond. Deze verschillen zijn het meest uitgesproken voor de
schoolkeuzemotieven „opvangmogelijkheden‟, „het opvoedingsmodel‟ en
„de reputatie van de school‟. Deze motieven werden door kansrijkere en
autochtone ouders vaker aangehaald als reden om een school uit te sluiten.
Ook voor kansarme ouders en ouders uit etnische minderheden zijn een gebrek aan discipline en niveau en een onaangepast opvoedingsmodel de belangrijkste redenen om een school uit te sluiten.
Naast bovenstaande verschillen in de schoolkeuzemotieven van ouders,
speelt ook de etnische compositie van de school zelf een rol in de schoolkeuze van ouders. Zonder ons vast te pinnen op een groepsgerelateerd gemiddelde in de tolerantie ten aanzien van het aandeel leerlingen met een
immigratieachtergrond op school, moeten we over het algemeen besluiten
dat autochtone en kansrijke ouders significant minder tolerant zijn in hun
schoolkeuze. Op basis van een diepgaande analyse kunnen we twee verschillende motieven onderscheiden die aanleiding geven tot het uitsluiten op basis van de etnische schoolcompositie. Een eerste motief houdt in dat ouders
de onderwijskwaliteit op een school linken aan de etnische schoolcompositie. Meer concreet zien deze ouders een sterk gekleurde school als een proxy
voor een school met minder cognitieve ontwikkelingskansen voor hun kinderen. Deze schoolkeuzemotivering is vaker terug te vinden bij autochtone
ouders en meer specifiek bij ouders met een hogere sociaaleconomische
status. Ouders kunnen anderzijds hun mijdgedrag ten aanzien van „te zwarte‟
scholen ook motiveren door een voorkeur voor etnisch gescheiden onderwijs. Ook deze overweging is het vaakst terug te vinden bij autochtone ouders, maar dan minder bij ouders met een hogere sociaaleconomische status.
Samen met verschillen in schoolkeuzeprocessen spelen ook verschillen in
het realiseren van de schoolkeuze een rol in de verklaring van segregatie in
het basisonderwijs. Niettegenstaande het feit dat de meeste ouders aangeven
hun eerste schoolkeuze te hebben kunnen realiseren, kunnen we belangrijke
verschillen optekenen naar de sociale en etnische achtergrond van de ouders.
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Kansarme ouders en ouders uit etnische minderheden geven vaker aan hun
eerste schoolkeuze niet te hebben kunnen realiseren en bij het inschrijven
van hun kind vaker een weigering of doorverwijzing te hebben ervaren.
Hierbij komt dat deze ouders minder vaak geneigd zijn om een ongegronde
weigering aan te vechten, minder goed weten waar dit te moeten doen en
minder op de hoogte zijn van hun inschrijvingsrechten.
In de analyse van het inschrijvingsproces staat naast het perspectief van de
ouders ook het perspectief van de scholen centraal. Uit diverse interviews
met schooldirecties blijkt dat, ondanks het inschrijvingsrecht uit het Decreet
Gelijke Onderwijskansen, er nog steeds achterpoortjes bestaan die scholen
toelaten een selectief aannamebeleid te voeren. Schooldirecties rapporteren
dit over collega‟s (vaak binnen hetzelfde schoolnet), maar spraken ook over
eigen selectiemechanismen. Voorbeelden van zo‟n selectief aannamebeleid
zijn het ontraden van ouders, het afnemen van testen alvorens in te schrijven,
het niet voorzien van weigeringsdocumenten en (in Antwerpen en Gent) het
achterhouden van capaciteit in het Centraal Aanmeldingsregister (CAR).
Ook na de inschrijving kunnen selectiviteitmechanismen worden opgetekend. Schooldirecties rapporteren verder dat heel wat schoolveranderingen
gestoeld zijn op het feit dat bepaalde leerlingen zich niet kunnen handhaven
binnen een prestatiegericht schoolklimaat dat onvoldoende aandacht heeft
voor hun specifieke zorgnoden. Deze leerlingen blijken dan, mits de juiste
ondersteuning, wel hun gading te vinden binnen een andere school in het
gewone onderwijs.
Om zich als school te positioneren in de lokale onderwijsmarkt kunnen scholen, naast selectiviteit in het aannamebeleid, zich ook profileren naar een
bepaalde groep ouders en leerlingen. Zo vinden we dat scholen die zich in
een meer bevoorrechte positie bevinden qua onderwijsreputatie (lees: over
het algemeen „witte‟ middenklassenleerlingen onderwijzen) zich meer profileren door in te zetten op een hoger niveau met een nadruk op differentiatie
naar boven. Scholen die al een geruime tijd meer kansarme leerlingen onderwijzen, voelen zich vaker genoodzaakt om vooral in te zetten op de specifieke zorgnoden van deze leerlingen, wat volgens de schooldirecties zelf een
afstotingseffect heeft op leerlingen uit de (autochtone) middenklasse. Profilering van scholen leidt op die manier tot bedoelde en onbedoelde effecten
die de reeds bestaande segregatie versterken en het onderwijsaanbod polariseren. Een belangrijke bevinding is ook dat „wittere‟ en gemengde scholen
vaak rapporteren dat ze zich onder druk van autochtone middenklassenou-

Conclusies

101

ders best niet te sterk profileren naar kansarme ouders en ouders uit etnische
minderheden.
In het derde hoofdstuk hebben we de effecten van schoolsegregatie in kaart
gebracht Met betrekking tot onderwijsprestaties wijzen onze resultaten uit
dat eventuele negatieve gevolgen van segregatie sterk genuanceerd dienen te
worden. We vinden immers dat de individuele sociaaleconomische en etnische achtergrond van de leerlingen veel doorslaggevender is dan de etnische
of sociaaleconomische samenstelling van de scholen. Bovendien bleek enkel
de sociaaleconomische samenstelling een impact te hebben op de onderwijsresultaten van de leerlingen, en niet de etnische samenstelling van de school.
De negatieve gevolgen van (sociaaleconomische) schoolsegregatie kunnen
worden verklaard aan de hand van de leerlingen- en leerkrachtenculturen in
bepaalde kansarme concentratiescholen. Onze resultaten wijzen immers uit
dat leerkrachten in kansarme concentratiescholen vaker lagere verwachtingen hebben van hun leerlingen. Deze lagere verwachtingen lokken op hun
beurt meer futiliteitsgevoelens uit bij de leerlingen. De lagere leerkrachtenverwachtingen en futiliteitsgevoelens bij de leerlingen resulteren uiteindelijk
in slechtere onderwijsprestaties. De interviews met de leerkrachten en directies wijzen uit dat in de (gesegregeerde) scholen vooral de linguïstische achtergrond van de sociaaleconomisch zwakkere leerlingen onterecht
geproblematiseerd worden.
We hebben in het derde hoofdstuk ook nagegaan of schoolsegregatie een
impact heeft op non-cognitieve uitkomsten. Ook hier wijzen de resultaten uit
dat schoolsegregatie geen zwart-wit verhaal is. Enerzijds blijkt de concentratie van etnische minderheden gepaard te gaan met een hoger zelfbeeld. Maar
we vinden eveneens dat er meer interetnische conflicten zijn in gemengde
scholen, en dat leerlingen uit etnisch-culturele minderheden meer gepest
worden in etnisch gemengde scholen. Anderzijds moeten we ten sterkste
benadrukken dat ook interetnische vriendschappen ontstaan in etnische gemengde scholen. Deze interetnische vriendschappen resulteren op hun beurt
in meer gedeelde (Vlaamse of Belgische) sociale identiteiten voor leerlingen
uit etnisch-culturele minderheden en autochtone leerlingen. Met andere
woorden, gemengd schoollopen is een belangrijke katalysator van de sociale
integratie van leerlingen uit etnisch-culturele minderheden en autochtone
leerlingen.
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4.2
Zijn desegregatiemaatregelen wenselijk? En zo ja,
welke?
Vlaanderen kent sinds de jaren „90 een desegregatiebeleid in het onderwijs.
De voorbije twee decennia was het echter niet meteen duidelijk of segregatie
eigenlijk wel een probleem is. Dit onderzoek is de eerste wetenschappelijke
poging om de omvang, de oorzaken en de gevolgen van schoolsegregatie in
Vlaanderen te bestuderen. Anders gesteld, slechts nu kunnen we een gefundeerd antwoord bieden op de vraag of schoolsegregatie effectief problematisch is.
De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat desegregatie, spreiding van de
doelgroepleerlingen dus, niet nagestreefd dient te worden voor betere onderwijsprestaties: die kunnen ook goed zijn in concentratiescholen. Desegregatie is vooral belangrijk voor meer sociale cohesie en maatschappelijke
integratie, niet alleen voor de sociale integratie van ECM leerlingen, maar
ook voor de sociale integratie van autochtone leerlingen in de stedelijke multi-etnische realiteit van vandaag en morgen. Door samen op te groeien kunnen leerlingen immers leren omgaan met interetnische conflicten en kunnen
ze interetnische vriendschappen vormen die resulteren in gedeelde sociale
identiteiten. Een voorwaarde is wel dat de etnische, talige en religieuze diversiteit werkelijk gewaardeerd wordt binnen de schoolmuren. Deze waardering van diversiteit mag echter niet blijven bij een abstracte „schoolvisie‟:
scholen moeten ook werken aan het versterken van de competenties van
leerlingen om met diversiteit om te gaan (zie ook Van Avermaet & Sierens,
2010).
Sinds de jaren „90 kregen desegregatiemaatregelen aandacht in het Vlaamse
onderwijsbeleid. Een eerste aanzet werd gegeven in de vorm van de nondiscriminatieverklaring (1993) waarbij scholen op een eerder voluntaristische manier werden aangezet om tegemoet te komen aan de ongelijke verdeling van doelgroepleerlingen, meer bepaald door te verklaren niet te zullen
discrimineren in hun aannamebeleid. Mede door het vrijblijvende karakter
van de non-discriminatieverklaring had deze maatregel weinig resultaten
(Sierens et al., 2011).
Minder vrijblijvend was de expliciete desegregatiedoelstelling ingeschreven
in het Decreet Gelijke Onderwijskansen dat zijn intrede deed in 2002. Aan
ouders werd een principieel inschrijvingsrecht toegekend bij het inschrijven
van hun kind in een school naar keuze. Het toenmalige decreet liet echter
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ook scholen toe om leerlingen door te verwijzen naar een andere school
wanneer ze er van overtuigd waren dat het inschrijven van een leerling de
draagkracht van de school overtrof. In 2005 werd deze doorverwijzingsmogelijkheid bijgestuurd omdat ze als discriminerend werd ervaren. We verwijzen hiervoor ook naar de bijdrage van mevrouw Bhutani van het
Minderhedenforum (zie hoofdstuk 7).
De wijziging van het GOK-decreet gaf zo groen licht aan een voorrangsbeleid waarbij scholen, rekening houdend met het verschil tussen de proportie
GOK-leerlingen in de eigen school en dat van de andere scholen in de
stad/buurt, voorrang konden geven aan GOK- of niet-GOK-leerlingen. In het
meest recente Decreet betreffende het inschrijvingsrecht (2011) introduceerde de decreetgever een voorrangsmethode aan de hand van dubbele contingentering, hetgeen als expliciete doelstelling had om de sociale mix op de
school in overeenstemming te brengen met de sociale mix van de scholen in
de buurt.
12

Duidelijk is dat de wetgeving sinds de jaren ‟90 meer en meer evolueerde
naar een regelgeving die minder vrijblijvend is voor scholen en meer rechten
toekent aan de ouders en leerlingen. Wanneer de expliciete doelstelling met
betrekking tot het verhogen van de sociale mix en het tegengaan van segregatie en uitsluiting werd ingeschreven in het GOK-decreet (2002), werd voor
het eerst een wetgevend kader gecreëerd dat desegregatiemaatregelen toelaat. Steeds werd hierbij de nadruk gelegd op betere weerspiegeling van de
sociale mix van de omgeving in de school. Met andere woorden, een evenredige aanwezigheid van doelgroepleerlingen in buurt en school, eerder dan
een gelijke spreiding van doelgroepleerlingen binnen een geografisch gebied, werd vooropgesteld als finaliteit. In hoofdstuk 1 toonden we aan dat
deze twee verschillende doelstellingen niet steeds overeenstemmen: een
betere spreiding van leerlingen binnen een bepaald gebied betekent niet altijd een betere weerspiegeling van de sociale buurtcompositie.
Met als finaliteit gelijke spreiding van doelgroepleerlingen, bestonden er in
de Verenigde Staten tijdens de jaren ‟80 reeds desegregatiemaatregelen die
verplichte bewegingen van leerlingen naar scholen buiten de eigen buurt
teweeg brachten (ook wel „bussing‟ genoemd). Deze verplichte inzet op een
betere spreiding bleek echter onbedoelde en zelfs ongewenste effecten te
12

Voor meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/documenten/inschrijvingsrecht-in-een-notendop.pdf.
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hebben. Belangrijk is echter ook dat de wetgever in Vlaanderen overeenstemming van de schoolcompositie van een bepaalde school met die van
andere scholen in de lokaliteit nastreeft, in plaats van overeenstemming met
de feitelijke aanwezigheid van doelgroepleerlingen in de woonomgeving van
de school. Een bestaande vertekening op basis van ouders die hun kind buiten de buurt/stad inschrijven wordt hier dan ook niet in rekening gebracht.
Verder moet worden opgemerkt dat de huidige desegregatiemaatregelen
enkel inzetten op het verhogen van de sociaal-economische mix. De dubbele
contingentering gebeurt namelijk op basis van de GOK-indicatoren uitgezonderd thuistaal, hetgeen als een proxy kan worden gezien voor het kenmerk etniciteit. Echter, zoals hierboven geargumenteerd, is desegregatie op
basis van etniciteit wenselijk indien we de sociale integratie van leerlingen
uit etnisch-culturele minderheden en autochtone leerlingen willen nastreven.

4.3 Perceptie tegenover realiteit bij de ouders
In hoofdstuk 2 toonden we aan dat mijdgedrag van ouders ten aanzien van
scholen die voor hen als „te zwart‟ worden aanzien, kan worden geduid vanuit (minstens) twee verschillende centrale overwegingen. Een eerste heeft
betrekking op de angst voor kwaliteitsverlies in de school voor wat betreft de
cognitieve ontwikkelingskansen van de leerlingen. Ouders maken zich zorgen over het algemene onderwijsniveau en ook meer specifiek het taalniveau
op de school. Vooral autochtone ouders en ouders met een hogere sociaaleconomische status maken deze overweging bij het mijden van een gekleurde school. Het zijn ook net deze ouders die overwegend het minst tolerant
zijn ten aanzien van het aandeel leerlingen met een immigratieachtergrond
op school.
Een tweede centrale overweging die vaak gemaakt wordt om het mijdgedrag
ten aanzien van „te gekleurde‟ scholen te motiveren is een voorkeur voor
etnisch gescheiden onderwijs (zie hoofdstuk 2). Ook hier zijn het vooral
autochtone ouders die deze voorkeur zijn toegedaan, maar dan minder de
autochtone ouders met een hogere sociaaleconomische positie. Ouders die
hoog scoren op deze attitude vinden het beter dat leerlingen met een verschillende etnische achtergrond apart onderwijs genieten en vinden dat de
school niet de plaats is waar leerlingen moeten leren omgaan met mensen
van een andere etnisch-culturele achtergrond. Deze attitude sluit aan bij een
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breder etnocentrisme binnen de maatschappij en heeft niet enkel betrekking
op schoolkeuzeoverwegingen (Meuleman & Billiet, 2005).
Uit hoofdstuk 3 bleek echter dat de etnische samenstelling van de school
geen effect heeft op de onderwijsprestaties van de leerlingen. Wat wel een
klein effect heeft, is de sociaaleconomische samenstelling van de school.
Maar los van de sociale samenstelling van de school, hebben de leerlingen
uit de kansrijkere groep steeds betere onderwijsprestaties. De etnische samenstelling van de school speelt ook geen rol voor de mate waarin autochtone leerlingen gepest worden. Bijgevolg zijn het net de autochtone en
kansrijke ouders die het minst te vrezen hebben voor effecten van de sociale
en etnische schoolcompositie voor de leerkansen van hun kind.
Er is dus een discrepantie tussen de gepercipieerde gevolgen (hoofdstuk 2)
en de werkelijke gevolgen (hoofdstuk 3) van schoolsamenstelling. Vele concentratiescholen bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, maar worden zelden als
kwaliteitsscholen gepercipieerd door de ouders. Deze discrepantie versterkt
op haar beurt het segregatieproces. Beleidsmakers op alle niveaus zouden
dus moeten nadenken over hoe de percepties van ouders kunnen worden
bijgestuurd.
Met betrekking tot de tweede overweging van bepaalde ouders, namelijk een
voorkeur voor etnisch gescheiden onderwijs, lijkt ons een bredere aanpak
van etnocentrisme en racisme in de samenleving onontbeerlijk. Etnocentrisme bij de huidige generatie ouders terugdringen door interetnische vriendschappen aan te moedigen is wellicht moeilijk. Dit neemt niet weg dat meer
interetnische contacten en vriendschappen tussen de huidige leerlingen, blijvende effecten kan hebben op de schoolkeuzemotivatie van de volgende
generatie ouders.
Waar wel meer direct kan worden op ingezet vanuit het onderwijsbeleid en
de relevante partners in het veld, zijn de vertekende percepties met betrekking tot het kwaliteitsverlies in scholen met een hoger aandeel leerlingen uit
etnisch-culturele minderheden. Hier bestaan reeds interessante initiatieven
waarbij (autochtone) middenklassenouders worden uitgenodigd om de gekleurde school in hun buurt te bezoeken en kennis te maken met het schoolbeleid, en ook daadwerkelijk worden overtuigd om er in groep in te
schrijven. In hoofdstuk 6 kan u lezen hoe School in Zicht er in slaagt om
ouders hun koudwatervrees te doen overwinnen en hiermee duurzame veranderingen teweeg brengt in de sociale mix van scholen die tot dan quasi
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enkel kansarme ouders bereikten. Ook scholen kunnen een rol spelen in het
inperken van deze vertekende percepties bij ouders. Hierover meer in de
volgende alinea‟s.

4.4 Perceptie tegenover realiteit bij de scholen
Uit onze interviews met directies en leerkrachten komt heel vaak een gepercipieerde polarisering tussen „zwarte zorgscholen‟ en „witte niveauscholen‟
naar voor. De kleur van een school wordt dus ook door het schoolpersoneel
voortdurend geassocieerd met de onderwijskwaliteit van de school. Bovendien gebeurt dit zowel in scholen met een overwegend kansarme als kansrijke leerlingenpopulatie.
Ook de differentiatie in het onderwijsaanbod van de scholen is duidelijk
gerelateerd aan de etnische en sociaaleconomische kenmerken van de leerlingenpopulatie. Enerzijds blijken „zwarte‟ gesegregeerde scholen in te zetten op de zorgnoden van een kansarm leerlingenpubliek. Maar net hierdoor
ervaren ze een afstotingseffect van ouders met een hogere sociaaleconomische positie. Aan de andere kant gaven schooldirecties van „witte‟ gesegregeerde scholen aan vooral aandacht te schenken aan de zorgnoden van hun
specifieke leerlingencompositie (bijvoorbeeld aanbod voor hoogbegaafde
leerlingen).
Er is bij de leerkrachten een unanieme voorkeur voor een „gezonde mix‟ in
hun scholen. De definitie van „gezonde mix‟ verschilt echter nogal van de
ene leerkracht tot de andere, maar over het algemeen betekent „gezonde mix‟
een school met een minderheid van leerlingen uit etnisch-culturele minderheden (minder dan 50%), waarbij deze minderheid niet gedomineerd wordt
door Turken of Marokkanen. Leerkrachten percipiëren een dergelijke „gezonde mix‟ als optimaal voor de leerprestaties van de leerlingen.
Opnieuw zien we hier een discrepantie tussen de gepercipieerde en de werkelijke gevolgen van schoolsegregatie. Zoals eerder beargumenteerd, wijzen
onze resultaten uit dat de samenstelling van de scholen weinig impact heeft
op de onderwijsprestaties van de leerlingen. Meer nog, de geringe negatieve
gevolgen van sociaaleconomische segregatie kunnen deels toegeschreven
worden aan deze negatieve percepties (lage onderwijsbaarheidsverwachtingen) van het schoolpersoneel in scholen met veel kansarme leerlingen. Daarom hebben we het discours van de leerkrachten omtrent de wenselijkheid

Conclusies

107

van „gezonde mix‟ omschreven als een vorm van sociale hypochondrie. Dat
wil zeggen: niet de samenstelling van de school is „ongezond‟, maar wel de
denkpatronen van het onderwijspersoneel of de beleidsmakers die ervan
uitgaan dat bepaalde etnische en sociaaleconomische samenstellingen per
definitie „ongezond‟ zijn.
Er zijn verschillende manieren om de polarisering tussen scholen tegen te
gaan. Zo zouden de leerkrachtenopleidingen hun studenten beter kunnen
voorbereiden op de etnische en sociaaleconomische realiteit in een stedelijke
context. Eén van de belangrijkste redenen, bijvoorbeeld, waarom leerkrachten hogere concentraties van kansarme, ECM leerlingen in de scholen associëren met lagere onderwijsprestaties, is de talige achtergrond van de
leerlingen. Leerkrachtenopleidingen (maar ook pedagogische bijscholingen)
kunnen duidelijk maken dat anderstaligheid niet noodzakelijk leidt tot slechtere onderwijsprestaties. Ook kunnen er pedagogische tools aangereikt worden waarmee leerkrachten de meertaligheid van hun leerlingen kunnen
gebruiken als didactisch kapitaal.
Daarnaast kunnen scholen de polarisering van percepties reduceren door zich
minder eenzijdig te profileren naar een meer kansrijk of kansarm leerlingenpubliek. Door zich te profileren als een school die inzet op de talenten en
zorgnoden van een diverse leerlingenpopulatie kunnen aantrekkings- en afstotingsmechanismen ten aanzien van specifieke sociale en etnische groepen
ouders worden tegengegaan. Deze vorm van solidariteit tussen scholen kan
verder worden bewerkstelligd in de Lokale Overlegplatformen. Uit de interviews met schooldirecties blijken de LOP‟s hun ingang te hebben gevonden
in het lokale onderwijsveld en zijn er geen bevraagde schooldirecties die
enkel uitgesproken negatief staan ten aanzien van het overlegplatform. Wel
geven stemmen aan dat er meer ruimte moet zijn voor directe contacten over
de netten heen, vooral binnen de eigen directe buurtomgeving. Vaak kunnen
we als onderzoekers bovendien meer overeenstemming zien tussen de noden
en wensen van schooldirecties binnen eenzelfde buurt (en dus leerlingencompositie) dan binnen eenzelfde schoolnet.

4.5

Hoe tegemoetkomen aan ongelijke marktposities in
een systeem van vrijheid van onderwijs?

Heel wat voorafgaand onderzoek toonde aan dat een vrij onderwijssysteem
samengaat met een quasi-marktwerking in het onderwijs en zo segregatie
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tussen scholen versterkt. Ook in dit onderzoek vonden we belangrijke aanwijzingen voor deze quasi-marktwerking in het Vlaamse basisonderwijs en
de gevolgen voor de mate van segregatie (zie hoofdstuk 2). Een belangrijke
bevinding in deze context is enerzijds dat ouders, zowel autochtoon als
ECM, de vrije schoolkeuze hoog in het vaandel dragen. Met betrekking tot
de vrijheid die scholen moeten krijgen voor het voeren van een aannamebeleid is er veel minder eensgezindheid. Sociaal zwakkere ouders kunnen zich
veel minder vinden in een grotere vrijheid waarmee scholen hun inschrijvingsbeleid kunnen voeren. Wellicht speelt hierbij de vrees om meer kans te
maken op een weigering of doorverwijzing. Anderzijds vinden we bij ouders
een sterk draagvlak voor een onderwijsbeleid dat inzet op meer gemengde
scholen. Een mogelijke piste om aan deze ogenschijnlijke tegenstelling tegemoet te komen is het versterken van de marktpositie van die ouders en
scholen die in de huidige quasi-marktomgeving een zwakkere positie innemen.
Voor een deel komt het huidige Gelijke Onderwijskansenbeleid reeds tegemoet aan de zwakkere marktpositie van scholen met een overwegend kansarm leerlingenbestand. Extra middelen laten scholen toe om in te zetten op
de specifieke zorgnoden van deze leerlingen. Maar zoals we al eerder aangaven kan dit leiden tot een afstotingseffect van leerlingen uit kansrijkere
groepen, leerlingen met deels andere zorgnoden en aandachtspunten. De
extra financiering zou een school dan ook moeten toelaten om in een gedifferentieerd aanbod te voorzien dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van
een diverse leerlingenpopulatie.
Desalniettemin geven heel wat scholen aan nu al een gedifferentieerd aanbod
aan te bieden maar hiervan slechts weinig ouders te kunnen overtuigen. Extra ondersteuning vanuit zowel de lokale onderwijspartners als partners uit
het middenveld kunnen hierin een rol spelen. Specifieke strategieën kunnen
bijvoorbeeld het onderwerp zijn van een werkgroep binnen het Lokale Overlegplatform. Middenveldorganisaties zoals School in Zicht spelen hierin
reeds een belangrijke mediërende rol tussen scholen en ouders (zie hoofdstuk 6).
Minstens even in het oog springend zijn de ongelijke posities van ouders en
leerlingen binnen de quasi-markt van het Vlaamse basisonderwijs. Om zich
als ouder even goed te kunnen bewegen binnen het lokale onderwijsaanbod,
is het van belang dat alle ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken. De
huidige drempels ten aanzien van vele formele informatiebronnen laten dit
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momenteel onvoldoende toe. Verder kan men zich de vraag stellen of de
informatiebronnen binnen de sociale netwerken van kansarme ouders en
ouders uit etnisch-culturele minderheden even efficiënt zijn in het maken
van een geïnformeerde schoolkeuze, des te meer omdat het onderwijsaanbod
het best aansluit bij de autochtone middenklasse.
Verder tekenen we ook grote verschillen op in de mate waarin ouders op de
hoogte zijn van hun inschrijvingsrechten en de mate waarin ze zich geëmancipeerd voelen om deze inschrijvingsrechten ook af te dwingen. We kunnen
aantonen dat kansarme ouders en ouders uit etnisch-culturele minderheden
daadwerkelijk vaker weigeringen en doorverwijzingen ondervinden en minder goed weten tot wie ze zich moeten richten om ongegronde weigeringen
aan te vechten. Daar komt bij dat heel wat ouders in focusgroepen aangeven
het nut van een klacht niet in te zien, ze geloven niet dat hun klacht daadwerkelijk iets zou uithalen en maken zich vooral zorgen over de gevolgen
voor de onderwijscarrière van hun kind.
Momenteel zetten heel wat zelforganisaties van kansarmen en minderheden
zich in voor empowerment van sociaal zwakkere groepen met betrekking tot
de onderwijskansen van kinderen. Informatieverspreiding over het schoolaanbod en de inschrijvingsrechten zijn hierbij vaak centrale aandachtspunten. In hoofdstuk 7 geeft Bhutani aan op welke manier deze inspanningen nu
reeds gebeuren vanuit de minderhedenorganisaties. Een verdere ondersteuning van zulke initiatieven vanuit het flankerend onderwijsbeleid en de Lokale Overlegplatformen kan helpen om de brug te slaan tussen scholen en
ouders met een zwakkere positie in de lokale onderwijsmarkt. Specifiek voor
Gent ondersteunt het stedelijk onderwijsbeleid „Brugfiguren‟ die contacten
onderhouden tussen de scholen en ouders die anders moeilijk een stem krijgen binnen het schoolbeleid. Ook voor de inschrijving van het kind kunnen
brugfiguren een rol spelen in het ondersteunen van ouders.

4.6

Toekomstperspectieven voor segregatieonderzoek

Dit onderzoek is een eerste wetenschappelijke poging om de omvang, de
oorzaken en de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen empirisch te
bestuderen. Na vier jaar onderzoek kunnen we nu een meer gefundeerd antwoord bieden op vele vragen met betrekking tot segregatie in het onderwijs.
Maar net zoals alle andere wetenschappelijke onderzoeken, heeft dit onderzoek ook zijn beperkingen. Deze beperkingen vormen op hun beurt interes-
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sante insteken voor toekomstig Vlaams onderzoek met betrekking tot
schoolsegregatie.
Ten eerste. Dit onderzoek heeft segregatie uitsluitend bestudeerd in het basisonderwijs. Het lijkt ons uitermate nodig om de omvang, de oorzaken en
de gevolgen van schoolsegregatie ook te bestuderen met betrekking tot andere niveaus van het onderwijs. In eerste instantie denken we dan aan het secundair onderwijs. Ook zou de rol van schoolsegregatie bestudeerd kunnen
worden met betrekking tot de overgang van primair naar secundair onderwijs.
Als tweede beperking kunnen we aanstippen dat, hoewel we verschillende
onderwijsbeleidsmakers hebben geïnformeerd over het onderzoek, dit onderzoek valt onder de noemer „fundamenteel onderzoek‟, dat gefinancierd
wordt door het FWO. Onderzoek naar de gevolgen van het onderwijsbeleid
met betrekking tot segregatie was dan ook niet onze primaire onderzoeksfocus. Toekomstig onderzoek zou echter kunnen nagaan in welke mate desegregatiemaatregelen effectief zijn. Zo vragen wij ons af wat de gevolgen zijn
van de centrale aanmeldingssystemen waarmee de inschrijvingen gebeuren
in verschillende steden.
In dit onderzoek hebben we ons, ten derde, vooral gericht op twee dimensies
van schoolsegregatie, een sociaaleconomische en een etnische dimensie.
Ook andere dimensies van schoolsegregatie kunnen worden onderzocht.
Enkele mogelijke onderzoeksvragen zijn: bestaat er zoiets als religieuze
segregatie en wat is de impact ervan? Hoe groot is de omvang van linguïstische segregatie en zijn er gevolgen voor de leerlingen?
Een vierde beperking is dat we binnen de dimensie van etnische segregatie
vaak geen onderscheid hebben gemaakt met betrekking tot segregatie van
verschillende etnische groepen. Zo kan de concentratie van etnisch Turkse
leerlingen andere gevolgen hebben dan de concentratie van etnisch Marokkaanse leerlingen. Ook de omvang van segregatie kan verschillen naargelang
de etnische groepen. Vervolgonderzoek met een grotere dataset kan deze
verschillen beter bestuderen.
Ten vijfde kwam segregatie die ontstaat door het expliciete religieuze en/of
levensbeschouwelijke karakter van bepaalde scholen (joodse scholen, Lucerna scholen, methodescholen, …) enkel zijdelings aan bod in dit onderzoek. Wellicht spelen er andere processen met betrekking tot deze vormen
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van (vrijwillige) segregatie door het schoolaanbod. Dit vormt opnieuw een
interessante insteek voor toekomstig kwalitatief onderzoek.
Ten slotte werd segregatie in dit onderzoek primair vanuit sociologische en
onderwijskundige denkkaders bestudeerd. Schoolsegregatie kan echter ook
vanuit sociaalpsychologisch, historisch of geografisch perspectief bestudeerd
worden. Hierbij is een interdisciplinaire aanpak aangewezen.

- Deel 2 Segregatie in het
basisonderwijs: reflecties -
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5 | Enkele bevindingen uit het
segregatieonderzoek in Nederland
Sjoerd Karsten
Met de komst van verschillende groepen migranten is de samenstelling van
Nederlandse scholen na de jaren zestig van de vorige eeuw aanzienlijk veranderd. De spreiding van leerlingen van migrantenouders over buurten en
scholen is echter niet evenredig. Er zijn buurten met een meerderheid van
deze leerlingen en buurten waar zij nauwelijks voorkomen. Ook binnen
buurten zijn scholen niet altijd een afspiegeling van de buurtbevolking. Verschillen in het leerlingenpubliek van scholen voor voortgezet onderwijs op
hun beurt zijn voor een belangrijk deel het gevolg van selectie op basis van
ongelijke prestaties. Zo zijn er scholen met relatief weinig, maar ook scholen
met veel allochtone leerlingen. Deze scholen is men in Nederland al vroeg
gaan aanduiden als „witte‟ en „zwarte‟ scholen.13
Er bestaat in de Nederlandse samenleving zorg om het verschijnsel van
„zwarte‟ en „witte‟ scholen. Die zorg is niet van vandaag of gisteren. Al in
1971, toen de instroom van allochtone leerlingen in het onderwijs nog maar
net op gang was gekomen, verscheen een artikel in de landelijke pers (Parool, 25 maart 1971) over „apartheid‟ op scholen in de Amsterdamse Bijlmermeer. Het artikel ging over de toename van het aantal allochtone (vooral
Surinaamse) leerlingen op scholen in dit gebied en over de gevolgen daarvan
voor het lesgeven. Aanvankelijk was dit een zeer lokaal verschijnsel.
Pas in de tweede helft van de jaren tachtig kwam het onderwerp uitgebreider
en langduriger in de belangstelling. Op dat moment kregen meer wijken in
de grote steden te maken met scholen die in een snel tempo „zwart‟ werden,
en problemen hadden met het vinden van een antwoord daarop. In de media
werd hier veel aandacht aan besteed, en ook de lokale en landelijke politiek
hield zich er mee bezig. In 1987 werden de eerste vragen gesteld in de
Tweede Kamer. Er kwam een bescheiden hoeveelheid onderzoek op gang
naar de omvang, oorzaken en mogelijke effecten.

13

Pogingen om andere termen te gebruiken (bijvoorbeeld concentratie- of kleurrijke
scholen) zijn mislukt. Met „zwarte‟ scholen worden over het algemeen scholen aangeduid die meer dan de helft of 70% leerlingen hebben met ouders die geboren zijn in
een niet-westers land en ook laag zijn opgeleid.
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Dit onderzoek en de soms dringende oproepen vanuit het onderwijsveld
hebben echter in de loop der tijd niet of nauwelijks tot politieke maatregelen
geleid. De complexiteit en gevoeligheid van het onderwerp, waarin de vrijheid van keuze een essentiële rol speelt, was daarvoor te groot (Vermeulen,
2001). De groei van het aantal „zwarte‟ scholen is echter doorgegaan. Momenteel heeft een op drie basisscholen in de vier grote steden bijna uitsluitend (80% of meer) leerlingen met een niet-westerse achtergrond en is een
kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs een „zwarte‟ school (Herweijer, 2011).
Het felle debat in Nederland over de integratie van migranten heeft ertoe
geleid dat er in 2006 een wettelijke plicht werd ingevoerd om op lokaal niveau te overleggen tussen gemeenten en schoolbesturen over maatregelen
om segregatie tegen te gaan. Onlangs echter heeft het kabinet Rutte afstand
genomen van dat beleid en laat het verder aan het lokale niveau over of er
nog geprobeerd wordt om iets aan de problematiek te doen.
In deze bijdrage wil ik stilstaan bij de belangrijkste uitkomsten van het Nederlandse onderzoek naar deze problematiek. In dit onderzoek is aandacht
besteed aan de verschillende oorzaken (huisvestingspatronen, schoolkeuzegedrag van ouders, aannamebeleid van scholen), de gevolgen (prestaties en
welbevinden van leerlingen, kwaliteit van scholen, maatschappelijke integratie en de verzwaring van het werk van leerkrachten) en mogelijke oplossingen (spreiding van leerlingen, beïnvloeden van schoolkeuzegedrag,
kwaliteitsverbetering). Ik begin bij het onderzoek naar de aard en de effecten
van segregatie.

5.1 Aard en effecten van segregatie
In navolging van het al veel oudere onderzoek naar de rassenscheiding in de
Verenigde Staten is in Nederland tamelijk wat onderzoek verricht naar de
effecten van segregatie. Segregatie impliceert dat twee of meer groepen van
elkaar gescheiden zijn. Het begrip segregatie kan het beste omschreven worden als een onevenredige verdeling van bepaalde kenmerken van leerlingen
over scholen in een bepaald gebied (bijvoorbeeld aanleg, sociale en etnische
afkomst, religieuze achtergrond en sekse). Een dergelijk gebied kan een geografische (voedingsgebied) of een bestuurlijke eenheid (gemeente) vormen.
De ongelijke verdeling van een bepaalde sociale en/of etnische groep is een
noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om te spreken van segregatie
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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 problematisch 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.
Recent is een nieuw element in de discussie gebracht door de oratie van Jaap
Dronkers (2010). Hij concludeerde op basis van een analyse van internationale gegevens dat ook etnische diversiteit nadelig kan zijn voor de leerprestaties. Het beleid om gemengde scholen te bevorderen zou daarom
contraproductief zijn voor leerlingen met een niet-westerse achtergrond. In
dat geval zou er een „trade-off‟ zijn tussen menging als doel om sociale cohesie te bereiken en menging als ongewenst effect op het vlak van de prestaties.
Zijn oratie heeft veel stof doen opwaaien en is gevolgd door verschillende
studies (onder meer Karssen et al., 2011; Herweijer, 2011; Meastri, 2011)
met andere data en een andere onderzoeksopzet, en ook met andere conclusies.14 Toch heeft zijn visie een belangrijke bijdrage geleverd voor het debat
over de wenselijkheid van bepaalde vormen van menging. Het verschil tussen segregatie en diversiteit kan goed weergegeven worden door de onderstaande figuur. In het ene geval is er sprake van segregatie tussen twee
scholen en het andere geval van grote diversiteit binnen een school. Het probleem echter is dat deze verschillende verschijnselen in de praktijk, net als
bij overlap tussen etnische afkomst en sociaaleconomisch milieu, nauw met
elkaar verweven zijn.

14

Enkele kritiekpunten op het onderzoek van Dronkers waren: in zijn dataset (PISA)
zaten geen Nederlandse gegevens; het ging om het voortgezet onderwijs (in Nederland wordt er vroeg geselecteerd naar prestaties); en het was een cross-sectioneel en
geen longitudinaal onderzoek.
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Verschil tussen diversiteit en segregatie

Grote diversiteit

Grote segregatie

Bij de beoordeling van de gevolgen van schoolsegregatie (en ook diversiteit)
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 interetnische 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 leerlingen (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 sociaaleconomische 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 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.
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Over het algemeen is het moeilijk om precies na te gaan wat het effect is van
de samenstelling 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 basis 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 enkele studies uitgevoerd die een
beter inzicht geven in de effecten op prestaties (zie voor een overzicht Driessen, 2007).
Een van de eerste Nederlandse studies is een analyse van Tesser et al. (1999)
waaruit bleek dat het verschil in onderwijskwaliteit (gemeten in termen van
schoolprestaties) tussen een volledig „witte‟ en een volledig „zwarte‟ school
op taal gemiddeld zo‟n twee goed gemaakte toetsopgaven en op rekenen
anderhalve tot twee opgaven was. Westerbeek (1999) kwam tot vergelijkbare conclusies en liet in haar onderzoek zien dat zwak presterende leerlingen
meer last hebben van een laag gemiddeld vaardigheidsniveau dan de betere
leerlingen. Meer recent is een studie van Driessen et al., (2003) naar wat het
effect is van de verschillende categorieën scholen, die ruwweg lopen van
„scholen met zeer veel kansarme kinderen‟ naar „scholen met zeer veel kansrijke kinderen‟, op de prestaties. De resultaten laten zien dat sociaaletnische
schoolcompositie „er toe doet‟ in de voorspelling van de taalprestaties van
leerlingen in groep 4 en 8 (dit zijn de twee leerjaren die zijn onderzocht) en
in iets mindere mate in de voorspelling van de rekenprestaties in groep 4.
Nog onlangs hebben twee Nederlandse onderzoekers (Van Ewijk & Sleegers
2010a & b) een meta-analyse gemaakt van alle degelijke studies die op de
wereld zijn uitgevoerd. Zij kwamen tot de volgende conclusies:
- De gemiddelde effectgrootte van de sociaaleconomische samenstelling
van de klas over alle studies is 0.32. Dit betekent dat als de gemiddelde
sociaaleconomische status van een klas toeneemt met één standaarddeviatie, de gemiddelde score op een prestatietoets met 0.32 toeneemt (dit is
bijvoorbeeld te vergelijken met ongeveer drie punten op de Cito eindtoets).
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- Het effect van het aandeel leerlingen van een etnische minderheidsgroep
is over het algemeen veel minder groot en soms verwaarloosbaar. Het
gemiddelde effect is weliswaar veel kleiner dan dat van sociaaleconomische status, maar we moeten niet vergeten dat de status van etnische minderheidsgroep veelal samenvalt met sociaaleconomische status.
Kortom, de sociaaleconomische en in geringe 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.
De onderzoekers die vanuit het perspectief van diversiteit hebben gekeken
naar de samenhang met prestaties komen over het algemeen eveneens tot de
conclusie dat het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders een effect
heeft op de prestaties. Zij verschillen echter in hun conclusies of etnische
diversiteit iets toevoegt als voorspeller van leerprestaties. Anders dan Dronkers vinden Karssen et al. (2011) en Herweijer (2011) weinig tot geen effect.
De niveaudifferentiatie in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld blijkt verreweg de belangrijkste factor voor het verklaren van verschillen in leerprestaties tussen leerlingen van verschillende scholen.
Andere primaire effecten zijn veel minder onderzocht en ook de kwaliteit
van de studies 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 interetnisch 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 voorwaarden 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 leerlingen
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 laten omgaan. Meestal blijft men in groepjes van dezelfde afkomst
samenwerken en spelen. Duidelijk komt ook uit verschillende studies naar
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voren dat ook buitenschoolse voorwaarden belangrijk zijn zoals algemene
sociale en politieke klimaat, contacten op buurtniveau en de aantallen heterogene huwelijken.
Onderzoek naar secundaire effecten heeft in Nederland niet plaatsgevonden.
Wel zijn er sterke aanwijzingen dat meer ervaren en ook beter geschoolde
leraren de voorkeur geven aan een betrekking op scholen met minder leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen en/of etnische minderheidsgroepen. Zo vonden Vrielink et al. (2010) dat op voornamelijk „zwarte‟
scholen de vacatures moeilijker te vervullen zijn dan op andere scholen.

5.2

Oorzaken

In de jaren tachtig en negentig is de segregatie naar etnische herkomst de al
eerder bestaande sociale segregatie in omvang gaan overvleugelen (Driessen
et al., 2003). Op dit moment kan nog geen drie procent van de scholen beschouwd worden als concentratieschool voor autochtone leerlingen uit lagere
sociale milieus. Deze laatste groep scholen is vooral te vinden in plattelandsgebieden in het Noorden van Nederland, terwijl de etnische concentratie zich vooral in de steden voordoet (Vogels & Bronneman-Helmers, 2003).
Er zijn drie verschillende redenen voor deze verandering in het onderzoek
gevonden. 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.

5.2.1 Demografische ontwikkelingen en woonsegregatie
In de eerste plaats is er een ongelijke verdeling van de allochtone bevolking
over Nederland. 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 opzichte van 9,3 procent voor Nederland als
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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 deze
vier grote steden een ring van gemeenten ligt waar slechts een zeer gering
percentage laag opgeleide allochtonen woont.
Verder is er ook mede door het verschil in huizenprijzen een ongelijke verdeling binnen de steden en doet zich naast door sociaaleconomische en financiële omstandigheden gedwongen ruimtelijke concentratie ook
vrijwillige concentratie van bevolkingsgroepen voor (congregatie). Dit heeft
in de Nederlandse steden nog niet echt geleid tot veel uitgesproken monoetnische gebieden.
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 et al., 2002 & 2003). Het aantal scholen met hoge concentraties
hangt nauw samen met de mate van concentratie van niet-westerse allochtonen in de buurten en stadsdelen. Toch verklaart de samenhang tussen woonsegregatie en onderwijssegregatie niet alles. Ook keuzegedrag van ouders is
een belangrijke factor.

5.2.2 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 leerlingenbevolking van de scholen
relateren aan het percentage niet-westerse allochtonen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar in het postcodegebied (als een indicatie voor het voedingsgebied van een school), dan hebben enige indicatie voor het effect van
schoolkeuze op de ongelijke verdeling in een stad of gemeente. Onderzoek
(Karsten et al., 2002) toonde aan dat 6,2% van alle 7 000 Nederlandse basisscholen een leerlingensamenstelling 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.
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In hetzelfde onderzoek werden ook 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 en negatieve) keuzemotieven. Zo blijkt dat allochtone en autochtone ouders verschillen in hun keuzemotieven. Voor autochtone ouders
is de „match‟ tussen school en thuis het belangrijkste; bij allochtone ouders
is de mate van differentiatie en het niveau van de school belangrijker. De
mate van onderwijsdifferentiatie, het niveau van 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‟ allochtone 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
contextafhankelijk.
In de grote steden speelt de religieuze grondslag van scholen nauwelijks nog
een grote rol, hoewel de discussie in de politiek daar vaak een sterk accent
op heeft gelegd. Alleen het islamitisch en hindoeïstisch onderwijs bestaat
vrijwel geheel uit kinderen met laagopgeleide niet-westerse ouders. 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-bijzonder scholen onderscheidden 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.

5.3 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 pro-
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filering van scholen) en algemene selectieprocessen in het onderwijs. 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 opgelegde, beleid werd gerechtvaardigd met de
stelling dat gesegregeerde scholen „inherent ongelijk‟ waren. 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 bewerkstelligen. Dit
experiment is om verschillende redenen (verzet ouders en schoolbesturen) na
een aantal jaren gestopt en eigenlijk nooit goed geëvalueerd.
Minder directe manieren zijn de beleidsmaatregelen met „controlled choice‟(Kahlenberg, 2001); in Nederland wordt deze aanpak bepleit door Bowen
Paulle (2007). 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. Deze aanpak kent verschillende varianten: bijvoorbeeld vrijwillige afspraken tussen scholen over quotering en
aannamebeleid, centrale oudervoorlichting en het gebruik van ouderconsulenten die de keuze van ouders proberen te beïnvloeden. In tegenstelling tot
de Verenigde Staten betekent deze aanpak van gecontroleerde keuze een
inperking van de keuzevrijheid. 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 Nederland nog de 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 uitwisseling van leerlingen (gezamenlijk sporten,
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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.

5.4 Tot slot
Ten slotte zijn er ook maatregelen waarbij de ongelijke verdeling van leerlingen als gegeven wordt geaccepteerd, maar men probeert door extra subsidiëring de scholen met hoge concentraties kansarme leerlingen zo effectief
mogelijk te maken. Na twintig jaar onderzoek op dit terrein ben ik zelf van
mening dat het alleen zinvol is om een concentratie van leerlingen met een
achterstand in het onderwijs te vermijden wanneer dat praktisch mogelijk is,
bijvoorbeeld in plaatsen met een relatief kleine groep achterstandsleerlingen.
In plaatsen en wijken met een groot aandeel achterstandsleerlingen is het
waarschijnlijk effectiever om achterstandsscholen gericht te ondersteunen en
integratie op andere manieren te bevorderen.
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6 | School in zicht: praktijkervaring met
desegregatie in het basisonderwijs
Marieke Smeyers

6.1 School in zicht
School in zicht maakt van concentratiescholen terug gemengde buurtscholen. Kansrijke ouders bezoeken en kiezen samen terug voor concentratiescholen in de buurt. Concentratiescholen worden geïnformeerd over het
belang van sociale mix en voorbereid op instroom van kansrijke gezinnen.
Op 4 jaar tijd vonden zo 250 kansrijke kinderen terug een buurtschool in
Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout. Ook in Lokeren en recent ook Gent
en Genk werkt School in zicht aan desegregatie in het basisonderwijs.
School in zicht heeft dus ruime praktijkervaring opgebouwd met het doorbreken van segregatie in steden.
Concentratiescholen ontstaan door witte vlucht, het voortbestaan van
segregatie is een complexer fenomeen. Al van bij de start van School in
zicht in 2006 was de complexiteit van de segregatieproblematiek het uitgangspunt. Een snelle stijging van het aandeel allochtone leerlingen zette
witte schoolvlucht in gang. Onderwijssegregatie echter, blijft maar bestaan
door verschillende elementen die elkaar versterken, zowel aan de zijde van
scholen als aan de zijde van ouders. Binnen de schoolkeuzemotieven van
ouders is de „kleur‟ van de leerlingengroep nog steeds een belangrijk, maar
tegelijk ook overschat element. Netwerken van ouders en sociale aspecten
zijn minstens even belangrijk. Ook schoolinterne processen spelen een cruciale, maar onderschatte rol in de bestendiging van segregatie.
School in zicht doorbreekt segregatie door te werken met ouders én
scholen. Kansrijke ouders zijn te overtuigen om voor volledige concentratiescholen te kiezen: als ze de kwaliteit van de scholen leren kennen en weten
dat ze niet het enige kansrijke gezin zijn die voor een buurtschool willen
kiezen. Daarom brengt School in zicht kansrijke ouders samen: op infoavonden, tijdens openschooldagen waarop ze de scholen in de buurt tijdens de
dagelijkse klaswerking kunnen bezoeken, en op terugkomavonden waarop ze
schoolkeuzes naast elkaar kunnen leggen. Ouders worden dus in contact
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gebracht met andere kansrijke ouders die dezelfde scholen overwegen, omdat dat de drempel voor concentratiescholen verlaagt.
Even belangrijk echter, is de voorbereiding van scholen op de bezoeken en
eventuele instroom van kansrijke ouders. Concentratiescholen hebben zich
immers zodanig teruggeplooid op kansarme gezinnen dat ze geen contact, en
vaak ook geen voeling meer hebben met kansrijke gezinnen uit de buurt. Ze
betwijfelen de haalbaarheid van sociale mix, en vaak zelfs de wenselijkheid.
Omdat ze (terecht!) overtuigd zijn van de kwaliteit van hun onderwijs, zien
ze het gebrek aan sociale mix niet als een probleem. Het is maar door de
scholen te wijzen op de meerwaarde van sociale mix, op de aanwezigheid
van kansrijke gezinnen in de buurt en de schoolinterne drempels voor kansrijke ouders, dat sociale mix terug op de agenda geplaatst wordt. Zonder
deze voorbereiding zouden de meeste scholen geen inspanningen leveren om
ook kansrijke ouders aan te spreken, of eventuele bezoekende ouders eerder
ontmoedigen dan aanmoedigen om voor hun school te kiezen. Om segregatie
te doorbreken moeten dus niet alleen kansrijke ouders overtuigd worden van
de kwaliteit van het onderwijs maar moeten ook de concentratiescholen
overtuigd worden van de meerwaarde van sociale mix.
Hieronder worden een aantal inzichten toegelicht, die werden opgedaan
doorheen vijf jaar projectwerking. De praktijkervaring van School in zicht
kan een aanvulling zijn op het onderzoek en het debat rond onderwijssegregatie.

6.2 Schoolvlucht en segregatie bekeken vanuit de praktijk
Segregatie is meer dan witte vlucht. Segregatie binnen het basisonderwijs
is meer dan louter het gevolg van vermijdingsgedrag van „witte‟ ouders.
Schoolvlucht is al lang geen louter wit verhaal meer, maar een verhaal van
kansrijke ouders. Ook allochtone kansrijke ouders trekken weg uit concentratiescholen of kiezen voor gemengde scholen buiten de buurt.
Schoolvlucht is meer dan louter het vermijden van scholen met teveel
allochtone leerlingen. Het aandeel allochtone leerlingen is een belangrijk
element bij de schoolkeuze van kansrijke ouders, maar het is minder doorslaggevend dan vaak verondersteld wordt. Een school kiezen voor je kind is
iets dat bij uitstek via een netwerk gebeurt. Dat geldt zowel voor kansrijke
als voor kansarme ouders: de kans dat ouders hun kind inschrijven in een
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school die ze al kennen via familie, vrienden, buren, kennissen, is bijzonder
groot. De kans dat ouders een school kiezen waar ze geen enkele leerling,
leerkracht of ouder kennen, en waarover hen geen enkele informatie bereikt
via informele of formele kanalen, is zo goed als onbestaande. Dat kansrijke
ouders verschillende „zwarte‟ scholen voorbijrijden, onderweg naar de gemengde of witte school van hun kind, betekent vaker dat ze die scholen niet
kennen, dan dat ze ze bewust vermijden. De keuze voor een gemengde of
witte school is dan vooral een positieve keuze voor die school, eerder dan
een keuze tegen de zwarte scholen om de hoek. Vaak (h)erkennen ze deze
scholen echter niet als school: omdat ze er niemand kennen, omdat niemand
uit hun netwerk hen ooit iets vertelt over de school, omdat ze er op de uren
dat ze er passeren zelfs nooit leerlingen binnen zien gaan of buiten zien komen. In de meeste concentratiescholen worden immers zo goed als alle leerlingen onmiddellijk na de schooluren afgehaald. Op het uur waarop
tweeverdieners de kinderen naar de kinderopvang brengen of halen, is er dan
ook geen beweging meer in die scholen waar (bijna) alle leerlingen meteen
na de schooluren worden opgehaald. Daartegenover staan scholen waarover
ouders via het eigen netwerk informatie krijgen, vaak zelfs nog voor ze een
school zoeken, en die op maat van tweeverdienersgezinnen gesneden is. Een
school waar ze zich thuis voelen, nog voor ze zich er hebben ingeschreven.
“Wij werken allebei. Er was maar één school in de buurt waar de ouderparticipatie
daarmee rekening hield. Dat speelde mee in onze keuze.”
Saloua en Abdel, Borgerhout

Ouders zoeken niet alleen een goede school voor hun kind maar ook een
netwerk voor zichzelf. Ouders zoeken niet alleen een school via een netwerk, maar ook een netwerk via de school. Zeker jonge gezinnen die recent
in een stad of wijk zijn komen wonen, zien de school als de ideale plaats
voor hun kinderen en zichzelf om nieuwe contacten te leggen. Ze zoeken
daarbij vooral naar contacten met gezinnen waarin ze zichzelf herkennen,
met gelijkaardige interesses en vrijetijdsbesteding. Ouders willen niet dat
hun kind een uitzondering in de klas is, en willen ook zelf geen uitzondering
zijn. Sociale aspecten spelen een belangrijke rol op het moment van de
schoolkeuze, maar ook voor de duurzaamheid van die keuze. Ouders haken
af als hun kind als enige van de klas in de naschoolse opvang moet blijven,
of nog het enige kind in de opvang is als het wordt opgehaald, als enige van
de klas een verjaardagsfeestje organiseert of naar de plaatselijke turnclub of
jeugdbeweging gaat … Als enige vader aan de schoolpoort staan of als wer-
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kende moeder nooit aanwezig kunnen zijn op ouderactiviteiten omdat die
allemaal tijdens de schooluren georganiseerd worden, deed ouders die wel de
stap naar een zwarte school zetten vaak toch terug afhaken.
“We bezochten verschillende scholen in de buurt, en zijn er van overtuigd dat het
goede scholen zijn. We gaan onze kinderen toch inschrijven buiten de buurt. Geen
enkele school in de buurt heeft voldoende voor- en naschoolse opvang voor onze
onregelmatige werkuren”.
Frederik en Inge, Antwerpen-Noord

Segregatie wordt in stand gehouden door schoolinterne processen binnen witte én zwarte scholen. Segregatie wordt vaak verengd tot „witte ouders die zich te goed voelen voor gekleurde of zwarte scholen‟ en „witte
scholen die wit willen blijven‟. De concentratiescholen worden dan louter
slachtoffer van keuzes van ouders en andere scholen, en leggen zich neer bij
de schoolvlucht. Dit versterkt het proces van segregatie. Scholen met veel
kansarme leerlingen specialiseren zich in onderwijs voor kansarme leerlingen en in het omgaan met kansarme gezinnen. Scholen met veel kansrijke
leerlingen doen exact hetzelfde met kansrijke gezinnen. Beide types scholen
spelen steeds beter in op vragen van hun leerlingengroep en ouders, en worden daardoor steeds aantrekkelijker voor die gezinnen. Kansrijke scholen
geraken daardoor verankerd binnen netwerken van kansrijke gezinnen en
trekken deze gezinnen als vanzelfsprekend aan. Exact hetzelfde speelt zich
af binnen kansarme scholen, zij het dan met kansarme gezinnen. Kansrijke
scholen breidden bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang uit om tegemoet te komen aan de vraag van tweeverdienersgezinnen, terwijl veel concentratiescholen nooit voor- en naschoolse opvang nooit hebben ingericht of
uitgebreid - of zelfs weer afgebouwd - „bij gebrek aan vraag‟.
Het aandeel allochtone leerlingen mag dan een belangrijke rol spelen bij de
schoolkeuze van kansrijke ouders, (toereikende) voor- en naschoolse opvang
is een absolute voorwaarde. Scholen met uitsluitend kansarme leerlingen uit
eenverdienersgezinnen zijn zich vaak helemaal niet bewust van het feit dat
ze op die manier zelf drempels inbouwen voor kansrijke gezinnen. Ze blijven uitgaan van de veronderstelling dat het aandeel allochtone leerlingen de
enige reden is, en leggen daarmee ook de oorzaak van de segregatie volledig
bij de schoolkeuze van kansrijke ouders. Dit heeft meteen ook een grote
impact op hoe wenselijk de school de sociale mix vindt: ouders die zich te
goed voelen voor hun leerlingen, zijn ze vaak liever kwijt dan rijk.
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Niet elke school vindt sociale mix of desegregatie wenselijk. Het GOKbeleid heeft scholen ondersteund en gestimuleerd om hun beleid en aanpak
beter af te stemmen op kansarme leerlingen. In heel wat scholen werden
inspanningen om sociale mix te behouden of te herstellen ervaren als tegenovergesteld aan het realiseren van goed onderwijs en gelijke kansen voor
kansarme leerlingen. Dat elke school liever middenklassegezinnen aantrekt
dan anderstalige of kansarme gezinnen, is dus zeker in kansarme, stedelijke
buurten, achterhaald. Het werken aan het herstellen van sociale mix, door
zich te richten naar de kansrijke ouders uit de buurt, wordt door scholen (en
doelgroeporganisaties) vaak als „onkies‟ ervaren. Dat (nagenoeg) alle leerkrachten in concentratiescholen buiten de buurt wonen, speelt daarin een rol.
Concentratiescholen kijken niet vanuit de buurt naar hun school maar vanuit
hun school naar de buurt. Geen enkele buurt in Vlaanderen telt uitsluitend
allochtone en/of kansarme leerlingen, maar 70 procent van de leerkrachten
uit de 55 scholen uit Antwerpen, Sint-Jans-Molenbeek, Lokeren, Gent en
Genk met 90 tot 100 procent GOK-leerlingen stelt dat de school een weerspiegeling is van de buurt. De eerste fase van schoolvlucht - waarbij leerlingen de school verlaten tijdens de schoolloopbaan - is zeer confronterend en
zelfs pijnlijk voor scholen. De tweede fase - waarbij de kansrijke gezinnen
uit de buurt de school zelfs niet meer bezoeken en overwegen - is duidelijk
minder confronterend. Het heeft er zelfs toe geleid dat scholen heel snel het
zicht op de sociale mix in de buurt verloren, en daardoor het streven naar
sociale mix in de school opgaven en zelfs niet meer wenselijk vonden.
“De scholen in de buurt mogen geen witte scholen worden. We willen voor onze
kinderen net een kleurrijke school, even kleurrijk als de buurt.”
Katrien en Pieter, Borgerhout

Spreken over tolerantiedrempels versterkt segregatie. In onderzoeksrapporten wordt vaak gesproken over tolerantiedrempels bij ouders: het aandeel allochtone leerlingen dat ouders tolereren bij de schoolkeuze, ofwel de
grens waarboven ouders schoolvlucht plegen. Die drempels liggen volgens
onderzoek nooit hoger dan 50 procent. School in zicht bewijst echter dat ook
honderd procent concentratiescholen kansrijke ouders kunnen overtuigen.
Zeventig procent van de ouders die in Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout
scholen bezocht tijdens openschooldagen van School in zicht, koos voor een
volledige concentratieschool. Voor deze ouders is dertig, noch vijftig procent
een drempel, en zelfs geen betekenisvolle grens. Dat was het wel voor de
eerste ouders die schoolvlucht pleegden, vaak inderdaad al vanaf dertig pro-
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cent anderstalige/allochtone leerlingen, en intussen vaak een generatie geleden. Op dat moment hadden scholen vaak nog geen antwoord op de onderwijsvraag van anderstalige leerlingen. Intussen leerden scholen daar wel mee
omgaan, en is ook voor de scholen zelf die dertig of vijftig procent geen
betekenisvolle grens meer. Door deze percentages toch te blijven herhalen
dreigt de segregatie in stand gehouden en zelfs versterkt te worden. Voor
concentratiescholen in sommige stedelijke wijken is een bovengrens van 30
of 50 procent allochtone leerlingen niet haalbaar, noch wenselijk. Zij geven
de strijd dus op, terwijl School in zicht bewijst dat een evolutie van 100 naar
70 procent kansarme leerlingen wél wenselijk en haalbaar is. Ook de „witte‟
scholen worden niet aangemoedigd om te werken aan meer sociale mix,
omdat hen steeds weer herhaald wordt dat - een de 30 procent allochtone
leerlingen overschreden - schoolvlucht onvermijdelijk is. En ouders die wel
een school met meer dan 50 procent allochtone/anderstalige leerlingen kozen
of overwogen, worden eerder aangemoedigd dan ontmoedigd om ook de
school te verlaten.

6.3 De twee dimensies van kwaliteitsvol onderwijs
Zowel twijfels van kansrijke ouders als onderzoek naar de impact van de
concentratie van kansarme leerlingen concentreren zich op de kwaliteit van
het onderwijs. Ouders vrezen dat het „niveau‟ van het onderwijs daalt door
het hoge aandeel anderstalige en kansarme leerlingen. Onderzoek bewijst
echter dat de leerwinst niet noodzakelijk daalt als het aandeel kansarme leerlingen stijgt. School in zicht is overtuigd van de kwaliteit van concentratiescholen, maar erkent tegelijkertijd ook de impact van een eenzijdig kansarme
leerlingenpopulatie op het algemeen leer- en leefklimaat in de school.
Kwaliteitsvol onderwijs heeft twee dimensies:
– hetgeen zich afspeelt binnen de klasmuren: de pedagogische aanpak, de
leerwinst die scholen boeken, of en hoe men differentieert, de methodieken die de school gebruikt, enz.;
– het algemeen leer- en leefklimaat: de input die de leerlingen meebrengen
vanuit hun vrijetijdsbesteding, thuissituatie en de buurt, de beroepen en
gezinsmodellen die ouders binnenbrengen in de school, de manier waarop
scholen kijken naar ouderparticipatie, toekomstperspectieven van leerlingen, netwerken die kinderen uitbouwen in de school, maar ook de mate
waarin scholen aan projectwerking doen, het extra murosaanbod, enz.
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“We dachten veel water bij de wijn te moeten doen als we voor de school om de
hoek kozen. Maar die school was veel beter dan we verwachtten. We waren
meteen verkocht.”
Truus en Kurt, Borgerhout

Scholen legden de lat terug hoog op de eerste dimensie. Onderzoek over
de leerwinst en de kwaliteit van het onderwijs in concentratiescholen concentreert zich op de eerste dimensie. Het bewijst dat de samenstelling van de
leerlingengroep losstaat van de leerwinst die scholen boeken. Ondanks het
feit dat kansrijke ouders vaak vragen hebben bij het „niveau‟ en de „kwaliteit‟ van het onderwijs in concentratiescholen, schreef meer dan 70 procent
van de ouders die de scholen in Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout bezocht, hun kind in in een concentratieschool. Ook kansrijke ouders zijn dus
verrassend snel te overtuigen van de kwaliteit van het onderwijs in concentratiescholen. De scholen hebben - mede dankzij de ondersteuning vanuit het
GOK-beleid - de lat dan ook terug hoog gelegd. Ze werden in hun pedagogische aanpak uitgedaagd door de instroom van kansarme en anderstalige leerlingen, en ontwikkelden een aanpak op maat die ook een antwoord biedt op
de onderwijsvraag van kansrijke leerlingen. Niet elke „zwarte‟ school is een
goede school, maar dat geldt evenzeer voor de witte scholen. School in zicht
is er dan ook van overtuigd dat het debat over de kwaliteit van het onderwijs
in concentratiescholen - gefocust op de eerste dimensie - achterhaald is.
Een homogeen kansarme school leidt wel verliest op de tweede dimensie.
De impact van een homogeen kansarme leerlingengroep op de tweede dimensie wordt door de focus op de eerste dimensie vaak onderschat. Op het
algemeen leer- en leefklimaat zit in concentratiescholen wél verlies, doordat
netwerken en toekomstperspectieven beperkt blijven tot eenverdienersgezinnen, niet-werkende moeders, arbeidersberoepen, specifieke sectoren, specifieke rolmodellen, verwachtingen rond onderwijskansen, enz. Net voor
kinderen die in een kansarm gezin in een kansarme buurt opgroeien, is de
school de plaats bij uitstek - want vaak de enige plaats - waar kinderen hun
netwerken en toekomstperspectieven kunnen verbreden. Als die school een
homogeen kansarm leerlingengroep heeft, én zich bovendien helemaal afstemt op die leerlingengroep, tast dat de leerkansen van de kansarme kinderen aan.

132

Marieke Smeyers

“Als we naar het theater of op betalende uitstap gingen, bleven telkens een aantal
kleuters thuis. We vonden dat zo jammer voor die kinderen dat we die uitstappen
hebben afgeschaft.”
Leerkracht uit een Genkse basisschool

Concentratiescholen leggen de lat (onbewust) te laag op de tweede dimensie. Scholen hebben minder (rechtstreeks) vat op de tweede dimensie,
aangezien die grotendeels afhankelijk is van de leerlingen. Er zijn echter wel
een aantal elementen die scholen zelf in handen hebben en ook een rechtstreekse invloed op hebben zoals het algemeen leer- en leefklimaat: het extra
murosaanbod, de mate waarin ze - doorheen samenwerking met externe
partners, doorheen projectwerking, doorheen aandacht voor andere vaardigheden dan lezen, rekenen en schrijven, enz. - er in slagen een stimulerend
leerklimaat uit te bouwen in de school. Hier zit het grootste deel van het
verschil tussen kansrijke en kansarme scholen: niet in de leerwinst voor rekenen en taal, maar in de breedte van het algemene leerklimaat. Al te vaak
leggen concentratiescholen - vaak zonder het te beseffen - de lat op de tweede dimensie steeds lager, terwijl net de kansarme leerlingen enkel via de
school kennismaken met theater, of enkel met school op meerdaagse uitstappen gaan. Bos- en zeeklassen, culturele uitstappen, enz. werden afgebouwd
wegens „te duur‟, „te delicaat voor onze ouders‟, of „teveel kinderen die op
dagen van betalende uitstappen thuisblijven‟. Ouderactiviteiten en participatie vinden enkel nog plaats binnen de schooluren en/of worden volledig afgestemd op (niet-werkende) moeders, voor- en naschoolse opvang
worden afgebouwd, enz. Onbewust wordt zo de evidentie van kansarmoede
bevestigd, door zich helemaal terug te plooien op kansarme leerlingen. Dit
gebeurt vaak net in die scholen die de ambitie hebben om de kansen van de
kansarme leerlingen te vergroten. Kansarme scholen worden zo aantrekkelijker voor kansarme gezinnen, en kansrijke scholen aantrekkelijker voor kansrijke leerlingen. Dit vergroot het verschil tussen kansarme en kansrijke
scholen. En zo wordt de eenzijdige instroom van kansrijke of kansarme leerlingen versterkt, en op die manier ook weer de eenzijdige input van de leerlingen.

6.4 Het belang van sociale mix
“Niet de pedagogische aanpak, maar de dynamiek in de klas verandert door de instroom van kansrijke leerlingen. Het verschil zit vooral in communicatievaardigheid,
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verbeelding, speelcultuur, creatief denken. De School in zichtkleuters hebben een
andere kijk op de wereld rondom hen, en geven interesses duidelijker aan. Daardoor ga ik ook dieper in op thema‟s.”
Juf Els, Sint-Maria, Antwerpen-Noord

Sociale mix is niet noodzakelijk voor kwaliteitsvol onderwijs, wel belangrijk voor de brede leerkansen van leerlingen. Kansarme leerlingen
zullen niet automatisch betere resultaten behalen voor rekenen door de instroom van kansrijke leerlingen in de klas. De instroom van kansrijke gezinnen verplicht scholen wel om de evidentie van kansarmoede te doorbreken
en de leerkansen van leerlingen te verbreden. Daarom wil School in zicht de
sociale mix in concentratiescholen herstellen.
Ook bij een meerderheid aan kansarme leerlingen is er een sociale mix
mogelijk. School in zicht wil concentratiescholen terug doen evolueren naar
een weerspiegeling van de buurt waarin ze gelegen zijn. Geen enkele buurt
in Vlaanderen telt immers honderd procent kansarme leerlingen. Tegelijkertijd impliceert dit ook dat de wenselijke sociale mix in bepaalde buurten
bestaat uit een zeer grote meerderheid aan kansarme leerlingen. Voor Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout, bijvoorbeeld, streeft School in zicht naar
een mix van 70 procent kansarme en 30 procent kansrijke leerlingen. In 2006
telden deze twee wijken samen 27 scholen waarvan 25 scholen 90 tot
100 procent kansarme en/of allochtone leerlingen telden. En dit ondanks de
permanente instroom van jonge, kansrijke tweeverdienersgezinnen in de
wijk. Sociale mix bestaat voor School in zicht dan ook uit twee elementen:
een weerspiegeling van de buurt waarin de school gelegen is, waarbij zowel
kansrijke als kansarme leerlingen vertegenwoordigd zijn. Door sociale mix
voor het basisonderwijs te koppelen aan buurtweerspiegeling, verlaat School
in zicht het denken in vaste percentages.
“Door de nieuwe instroom moeten we terug nadenken over integratie en een aantal
evidenties in vraag stellen. We waren bijvoorbeeld volledig afgestemd op thuisblijvende moeders. In onze moedergroepen zijn tot honderd moeders aanwezig. Plots
krijgen we ook vaders die betrokken willen zijn bij de school, dus spreken we nu
over oudergroepen. Maar een aantal moeders vroeg om geen vaders meer uit te
nodigen. Dit confronteerde ons met hoe we als school mee een houding gecreëerd
hadden die ver stond van onze visie en doelstelling van gelijke kansen.”
Hilde Scheers, directeur De Vuurtoren, Antwerpen-Noord
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Sociale mix verplicht scholen een aantal evidenties in vraag te stellen.
Zowel voor kansarme als voor kansrijke leerlingen is het leren omgaan met
diversiteit een meerwaarde. Voor kansarme leerlingen is het belang van sociale mix op school echter groter. Onderzoek bevestigt systematisch dat de
sociaal-economische achtergrond van leerlingen doorslaggevend is voor de
slaagkansen in het onderwijs. Kansrijke leerlingen blijken het overal goed te
doen. Voor kansarme leerlingen, echter, moet de school het verschil maken.
Als scholen met een eenzijdig kansarm publiek zich daar helemaal op afstemmen, wordt de evidentie van kansarmoede bevestigd. Door het herstellen of bewaren van de sociale mix wordt die evidentie in vraag gesteld.
Leerlingen leggen op een vanzelfsprekende manier contact met andere gezinsmodellen, toekomstperspectieven, vrijetijdsbesteding, beroepen, enz.
Ook scholen stellen evidenties terug in vraag. Concentratiescholen hebben
ouderparticipatie vaak verengd tot betrokkenheid van niet-werkende moeders. Door de instroom van tweeverdienersgezinnen komt de vraag naar een
kanaal voor participatie van vaders en werkende moeders vanzelf terug ter
sprake.
“We mogen onze leerlingen niet voorbereiden op een leven in deze buurt, maar
moeten hen voorbereiden op een leven in deze samenleving.”
Patrick Meekers, directeur De Pijl, Antwerpen-Noord

Sociale mix versterkt de tweede dimensie van kwaliteitsvol onderwijs.
Door de evidentie van kansarmoede te doorbreken, wordt de lat ook op de
tweede dimensie terug hoger gelegd. Kansrijke ouders hechten vaak meer
belang aan extra murosactiviteiten, en moedigen scholen aan deze activiteiten te behouden of terug in te voeren. Scholen schrapten bos- en zeeklassen,
vaak zonder dat de kansarme ouders daarom hadden gevraagd, maar „omdat
ze veronderstelden dat die activiteiten te duur waren voor hun ouders‟.
Nochtans is het vaak net voor deze leerlingen de enige keer dat ze buiten de
familiecontext zouden overnachten, of naar zee gaan. Net voor deze leerlingen blijken deze activiteiten de grootste leerkans. Scholen leren terug nadenken over hoe ze alle leerlingen (en hun ouders) mee krijgen in het verhaal
van leerkansen, in plaats van de activiteiten af te bouwen die een drempel
(zouden kunnen) zijn voor kansarme leerlingen en hun ouders, en daardoor
ook de leerkansen te beperken.
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6.5 Conclusies uit vijf jaar projectwerking
Segregatie doorbreken is meer dan ouders overtuigen van de kwaliteit
van concentratiescholen. Ook de scholen zelf moeten terug geloven in de
meerwaarde van sociale mix. Als de scholen zich neerleggen bij het feit dat
enkel de kansarme ouders uit de buurt voor hun school kiezen, en zich enkel
nog naar die groep richten, zullen kansrijke ouders niet spontaan de weg
vinden naar hun school. Ouders rijden concentratiescholen niet noodzakelijk
voorbij omdat ze de school niet goed genoeg vinden, vaak hebben ze ze zelfs
nooit overwogen. Kansrijke ouders er van overtuigen dat hun kind geen leerachterstand zal opdoen in een concentratieschool is een voorwaarde, maar
niet voldoende. Ook praktische elementen als voor- en naschoolse opvang,
ouderparticipatie, enz. spelen een cruciale rol bij de schoolkeuze. Bovendien
zoeken ouders niet alleen een goede school maar ook een netwerk voor zichzelf én voor hun kinderen.
“Aan de schoolpoort voelen we ons soms buitenstaanders. Alleen met de Vlaamse
ouders loopt het contact als vanzelf. Bij onze keuze voor de school was het geen
punt, maar achteraf bekeken zijn we blij dat we niet alleen instapten. ”
Wim en Bieke, Borgerhout

Niet alleen zijn is belangrijker dan met veel zijn. Kansrijke ouders overtuigen om voor de concentratieschool om de hoek te kiezen, lukt alleen - of
is alleen duurzaam - als ze niet alleen zijn. Dit betekent niet dat ze meteen
met veel moeten zijn, of dat ouders een „minimumpercentage‟ per klas voor
ogen hebben. Ouders willen geen uitzondering zijn (dit geldt zowel voor
kansrijke als kansarme ouders), en willen niet dat hun kind een uitzondering
is. Ouders moeten zich ook in hun omgeving sterk verantwoorden als ze
voor een „zwarte‟ school kiezen. Voor die omgeving maakt het vaak ook een
groot verschil of ze die stap alleen zetten, of samen met andere ouders. Ook
ouders die bij de instap in de school geen belang hechtten aan het aantal
andere gezinnen dat voor dezelfde school koos, geven aan dat het „niet alleen
zijn‟ belangrijker was dan verwacht. Als ouders enkele andere gezinnen
hebben waarmee het contact vanzelfsprekend is, is de kans groter dat ze
blijven investeren in de contacten met andere ouders. Als elk contact inspanningen vraagt, haken ook de meest overtuigde ouders af. Ook buiten de
school voelen de ouders dat hun kind een uitzondering is: als het kind ook in
de vrijetijdsbesteding in een volledig onbekende groep terecht komt, omdat
het de enige van de klas is in de turnclub, de jeugdbeweging, enz. Al deze
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elementen wegen minder door als er enkele andere gezinnen in de school
zijn met gelijkaardige interesses, vrijetijdsbesteding, gewoonten rond gaan
slapen bij vriendjes, verjaardagsfeestjes, enz.
Sociale mix bereidt kinderen beter voor op onze middenklassesamenleving. Kansrijke kinderen brengen andere rolmodellen met zich mee, een
nieuw sociaal netwerk, informele en onbewuste socialisatieprocessen, ervaringen met mobiliteit op de sociaal-economische ladder, … Kansarme leerlingen leren een ander perspectief kennen, bijvoorbeeld qua mogelijkheden
in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met kansrijkere kinderen op
school wint iedereen. Omgekeerd leren ook de kansrijke kinderen een andere
wereld kennen. Ook zij leren omgaan met diversiteit in gezinsmodellen,
waarden, … en dat is voor hen evenzeer een troef in onze samenleving.
School in zicht schuift tweeverdieners- en middenklassegezinnen niet als
ultieme wenselijke model of voorbeeld naar voren. Wel is onze samenleving
in niet onbelangrijke mate een middenklassesamenleving, die belang hecht
aan de bijhorende competenties. Scholen die zich volledig terugplooien op
kansarme leerlingen en hun ouders, laten kansen liggen voor hun kinderen.
Ze brengen hen onvoldoende in dagelijks contact met een maatschappelijk
zo belangrijke ideeënstroom als de middenklasse. Voor jongeren die op
school, in hun familie of buurt geen contact hebben met middenklassegezinnen, blijft dat samenlevingsmodel te veraf staan. Kansrijke leerlingen en hun
ouders brengen dat contact met die andere wereld wel mee. Daarom verbreedt een sociale mix de leercontext en verruimt die het perspectief van alle
leerlingen. Op langere termijn komt dat iedereen ten goede.
Concentratiescholen bieden goed onderwijs, scholen met sociale mix
bieden meer leerkansen. De vraag is dus niet of het onderwijs in concentratiescholen even goed is (lees: of kinderen er even goed leren rekenen en
schrijven), maar of het op langere termijn alle kinderen even goede kansen
biedt als een gemengde school. Studies die aantonen dat de leerwinst in concentratiescholen niet groter of kleiner is, zijn dus zeer waardevol en cruciaal
om kansrijke ouders te overtuigen dat de gekleurde school om de hoek ook
een optie is. Ze houden wel ook het risico in dat daarmee - zowel door de
concentratiescholen zelf als door het beleid - de wenselijkheid van desegregatie in vraag gesteld wordt. Een breder leerklimaat biedt bredere leerkansen, bovenop het goede onderwijs, en dus ook betere toekomstperspectieven.
En op korte termijn biedt het meer contacten tussen kinderen van verschillende etnische en sociale afkomsten, en daardoor ook meer sociale cohesie in
de kansarme wijken.
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7 | Segregatie in het basisonderwijs: stem
van de minderheden
Sanghmitra Bhutani
Over de segregatie in het onderwijs verscheen al heel wat internationaal
onderzoek. Vlaams onderzoek over het thema bestaat er echter nauwelijks.
Het SinBa-onderzoek voegt o.a. voor het eerst de ervaringen van ouders uit
etnisch-culturele minderheden met het inschrijvingsbeleid toe aan dit verhaal. Vernieuwend is ook dat dit onderzoek verder kijkt dan de regelgeving
en focust op hoe directies en scholen in de praktijk al dan niet correct omgaan met de inschrijvingsregels.

7.1 De stem van etnisch-culturele minderheden in het inschrijvingsbeleid
Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen, vindt
het essentieel dat de stem van ouders gehoord wordt in discussies over het
inschrijvingsrecht. De organisatie heeft als opdracht om de bekommernissen
van aangesloten verenigingen van etnisch-culturele minderheden te vertolken naar het beleid. Signalen die medewerkers van verenigingen krijgen van
ouders, kinderen en jongeren vormen de basis van onze standpunten.
Het Minderhedenforum is al van bij haar oprichting in 2000 betrokken bij
het debat over het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs in Vlaanderen en
Nederlandstalig Brussel. Maar de nood aan regulering van de inschrijvingen
is al ouder. Ze drong zich op begin jaren ‟90 toen de rapporten van de Koninklijke Commissaris voor het Migrantenbeleid duidelijk aantoonden dat
veel misliep met de schoolloopbanen van „migrantenkinderen‟. Een van de
aangehaalde oorzaken was het bestaan en ontstaan van „zwarte‟ of „concentratiescholen‟, scholen met veel „migrantenkinderen‟. Het inschrijvingsbeleid was toen een instrument om dit tegen te gaan en de schoolloopbanen van
de kinderen te verbeteren. Het probleem was volgens beleidsmakers en onderwijsmensen de te grote aanwezigheid van „migrantenkinderen‟ in bepaalde scholen. De oplossing? Deze kinderen verspreiden over de scholen.
Sommige scholen weigerden echter „migrantenkinderen‟ in te schrijven. In
die tijd was er geen onderzoeksmateriaal dat de beweringen van ouders, ver-
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enigingen en integratiecentra kon staven. Het beleid koos voor een voluntaristische aanpak en oordeelde dat het beter was om scholen te motiveren om
kinderen niet meer te discrimineren (non-discriminatiecharters) dan om ze af
te straffen. Scholen kregen onder bepaalde voorwaarden extra geld om met
„migrantenkinderen‟ te werken (onderwijsvoorrangsbeleid).
De effecten van dit vrijwillig spreidingsbeleid zijn niet duidelijk. We weten
dat er nog altijd „zwarte‟ scholen bestaan. Een ongewenst neveneffect was
wel dat „migrantenouders‟ soms bij meerdere scholen moesten aankloppen
om hun kind te kunnen inschrijven. De „migrantenverenigingen‟ van de jaren ‟90 en de medewerkers van integratiecentra vestigden de aandacht op dit
probleem.
De ongelijkheid in toegang tot het basisonderwijs bleef dus bestaan. Ook
voor „autochtone‟ kinderen uit lagere sociale klassen is dit trouwens een
gegeven. Dit aspect kwam rond de eeuwwende ook aan bod in discussies
over het Gelijke Onderwijskansenbeleid.

7.1.1 Toelatingsbeleid
Het beleid koos met het GOK-decreet van 2002 voor een actieve toelating in
plaats van een spreidingsbeleid. Scholen werden sterk beknot in hun mogelijkheden om leerlingen te selecteren. Een principieel recht op inschrijving in
de school van de keuze van de ouders was en is voor ons een goede keuze.
Geweigerd of doorverwezen worden, werd de uitzondering.
Het criterium van afkomst (nationaliteit van de grootmoeder aan moederskant) verdween en maakte plaats voor de thuistaal van kinderen en socioeconomische indicatoren zoals opleiding van de moeder en het recht op uitkering. Er werd een voorrangsregeling uitgedokterd waarbij scholen kinderen eerst kunnen inschrijven die aan deze indicatoren beantwoorden.
Het Minderhedenforum vindt dat er terecht wordt gekeken naar de sociale
positie van de ouders. Het blijft voor laaggeschoolde ouders niet eenvoudig
om door het grote bos van regels nog de bomen te zien en de weg te vinden
om hun kind in een school van hun keuze in te schrijven.
Uit verschillende onderzoeken naar de schoolloopbanen van kinderen blijkt
dat de thuistaal een zeer grote rol speelt. Indien de thuistaal veel verschilt
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van de onderwijstaal, namelijk het „standaard Nederlands‟, dan zal het kind
een extra drempel moeten overwinnen op school. Met veel steun van het
thuismilieu en ouders die goed weten hoe het onderwijs in elkaar zit, lukt het
goed op school. Indien de ouders minder opgeleid zijn en hun kind minder
gericht kunnen steunen (bijvoorbeeld met het huiswerk) dan zullen er vanuit
de school meer inspanningen nodig zijn.
Het Minderhedenforum steunde de keuze voor de indicator thuistaal nietNederlands omdat scholen inderdaad meer personeel nodig hebben om anderstalige kinderen evenveel kansen te bieden. Zeker als dit in combinatie is
met de andere socio-economische indicatoren. De organisatie merkt wel op
dat dit ongewenste effecten heeft zoals sommige ouders die niet durven zeggen dat ze thuis geen Nederlands spreken. Of aan de andere kant geloven
sommige scholen ouders uit etnisch-culturele minderheden niet als ze zeggen
dat ze thuis wel Nederlands (en een andere taal) spreken met hun kind. Een
andere huidskleur of herkomst blijft voor de samenleving vaak nog geassocieerd met een minder goede kennis van het Nederlands.
Zeker met de doorverwijzing van kinderen op basis van „thuistaal nietNederlands‟ hadden ouders er geen belang bij om aan te geven dat ze thuis
geen Nederlands spreken.
De afschaffing van deze doorverwijzing in 2005 was een goede zaak. We
wilden ook de positieve actie van scholen een kans geven zoals de voorrang
voor GOK-leerlingen.
Gegevens over het aantal scholen dat die voorrang organiseert, hebben we
niet. We krijgen wel signalen dat er meer scholen een voorrang voor nietGOK-leerlingen organiseren. Wederom lijkt het eenvoudiger om scholen
met veel GOK-leerlingen meer niet-GOK-leerlingen te laten inschrijven dan
omgekeerd. De projecten van School in Zicht bewijzen heel goede bedoelingen om „witte middenklasse‟ ouders te motiveren om zich in groep in een
„zwarte‟ school in te schrijven.
De persartikels over scholen die inzetten op kinderen uit etnisch-culturele
minderheden zijn op één hand te tellen. De berichten in de pers gaan eerder
over scholen die “ondergesneeuwd” worden door kinderen uit nieuwe interne of externe migratiestromen. Denk maar aan de paniek bij de scholen in de
Vlaamse rand.
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Het Minderhedenforum pleit ervoor om scholen eerder te laten samenwerken
om elk een deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen
dan dat sommige scholen ten nadele van anderen, de dans blijven ontlopen.
We zijn dan ook blij te lezen dat er uit de bevraging van de directies wel op
te maken valt dat er een wil is tot meer solidariteit.
De nieuwe regelingen van de inschrijvingen in het basisonderwijs lijken ook
in de richting te gaan van meer samenwerking tussen scholen.

7.1.2 Het lokaal inschrijvingsbeleid
In bepaalde gemeenten konden scholen met een significante populatie etnisch-culturele minderheden al van in de jaren „90 afspraken maken. Dit
verliep niet altijd vlot en niet alle scholen deden mee. In 2002 keerde het tij
met de oprichting van de Lokale overlegplatforms (LOP‟s) door het GOKdecreet. Scholen in LOP-gebieden worden verplicht deel te nemen. Vertegenwoordigers van „niet-onderwijspartners‟ waren vertegenwoordigd. Etnisch-culturele minderheden ook.
Het Minderhedenforum coördineert de vertegenwoordiging van etnischculturele minderheden in de LOP‟s. Via die vertegenwoordiging krijgen we
signalen over hoe het inschrijvingsbeleid lokaal wordt ingevuld en uitgevoerd. We zien dat er meer aandacht komt voor het standpunt en de ervaringen van ouders uit etnisch-culturele minderheden. Steeds vaker merken we
bezorgdheid bij lokale beleidsmakers en onderwijsactoren over de effecten
van de lokale regelingen voor ouders. En de vraag naar de impact van een
voorrang voor GOK-leerlingen. Het loopt natuurlijk niet overal even goed:
we kunnen niet voor alle 70 LOP‟s in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigers vinden. Bovendien is het moeilijk om vat te krijgen op lokale inschrijvingsdebatten. Het is immers niet eenvoudig voor onze vrijwilligers
om tegengas te bieden aan de directies.

7.2 De ervaringen van ouders uit etnisch-culturele minderheden
De bevraging van ouders uit etnisch-culturele minderheden bevestigt de
signalen die wij krijgen van medewerkers en vrijwilligers bij de verenigingen. Het enige waar wij tot nog toe in het duister moesten tasten was de frequentie van de moeilijkheden die ouders ervaren bij de zoektocht naar een
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school voor hun kind. Het SinBa-onderzoek toont aan dat de socioeconomische status, de migratiestatus en het geloof van ouders uit etnischculturele minderheden de inschrijvingskansen van hun kind beïnvloeden.
Het SinBa-onderzoek gebruikt overigens de term „etnisch-culturele minderheden‟. Een term uit het Vlaams Minderhedendecreet van 1998 waarbij het
Minderhedenforum werd opgericht. In andere landen zien we de gelijkaardige term „ethnic minorities‟. Dit klinkt misschien artificieel en vreemd in de
oren van directeurs van „concentratiescholen‟, maar is minder zwaar beladen
dan het label „allochtoon‟.
Volgens het SinBa-onderzoek hebben ouders uit de eerste generatie meer
inschrijvingsproblemen. Op het eerste zicht lijkt dit „normaal‟ omdat ze
minder lang verblijven in ons land en dus minder kansen hebben gehad om
vertrouwd te geraken met het onderwijssysteem hier. Toch weten we dat
onthaalbureaus veel moeite doen om hun cursisten te informeren. Blijkbaar
zijn er nog veel ouders die meer informatie en begeleiding nodig hebben.

7.2.1 Keuze van school
Ons standpunt over het inschrijvingsbeleid is duidelijk: ouders moeten geïnformeerd kunnen kiezen. En de kinderen moeten zoveel mogelijk terechtkunnen in de school van hun keuze. We vertrekken van het recht op
onderwijs voor alle kinderen. In ons land is er een traditie van vrijheid van
onderwijs, zowel actief (voor scholen) als passief (voor ouders). Ouders uit
etnisch-culturele minderheden volgen deze traditie en willen ook een vrije
keuze van school maken. Ook de ouders die in het onderzoek bevraagd worden, opteren voor een „sterke vrije keuze‟.
We horen ook dat ouders een basisschool in de buurt willen. Vooral kansarme gezinnen voelen zich vertrouwd met hun eigen buurt. Er zijn ook ouders
die zich in hun eigen buurt zeer onveilig voelen en hun kinderen enkel thuis
en op school willen houden.
Voor deze mensen is het eerder een verhaal van „niet weg kunnen‟ dan van
„niet weg willen‟. Bij de plannen om de capaciteit van het basisonderwijs te
verhogen moet er zeker voldoende aandacht zijn voor de noden van gezinnen
in kansarme buurten.
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Anderzijds zijn er ook ouders met op hun verlanglijstje een verder gelegen
school. Sommigen verhuizen uit bepaalde buurten of steden. De stadsvlucht
is geen exclusief jong en Vlaams fenomeen, maar zien we ook bij gezinnen
uit etnisch-culturele minderheden. Zo vertelde een moeder in Brussel dat ze
elke dag een uur onderweg is om haar kind aan de andere kant van de stad
naar school te laten gaan.
Het bewustzijn dat de schoolkeuze bepalend is voor de toekomstkansen van
hun kind groeit bij ouders. Zij zoeken naar wegen om de sociale mobiliteit
waar te maken en leggen zich niet neer bij bestaande situaties.
Het vraagstuk over segregatie in het basisonderwijs is dan ook gekoppeld
aan het huisvestingsbeleid. Lokale besturen hebben hier een grote rol in te
spelen. We pleiten voor meer aandacht voor de gevolgen van beleidskeuzes
voor kansarme mensen.

7.3 Moeilijkheden bij inschrijving
Het Minderhedenforum onderschrijft de vaststelling uit het SinBa-onderzoek
dat veel ouders uit etnisch-culturele minderheden het nut niet inzien van
klacht neer te leggen of te ageren tegen een onterechte weigering tot inschrijving. We merken een gevoel van defaitisme bij etnisch-culturele minderheden als het gaat om gevoelens en ervaringen van discriminatie. Mensen
geloven niet dat er een oplossing zal komen. Ze vrezen voor de gevolgen
ervan voor hun kind en henzelf. En hun vertrouwen in het onderwijs vermindert.
Bij een inschrijving in een school staan ouders bovendien in een moeilijke
positie en willen ze geen bijkomende problemen creëren voor hun kind. Een
goede start op school is heel belangrijk. En een wederzijds vertrouwen tussen ouders en school is essentieel.
Ouders willen wel dat onterechte weigeringen worden aangepakt, en dat
blijkt ook uit het SinBa-onderzoek. We willen dat de overheid strenger toekijkt op de procedures om onterechte weigeringen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan zijn de directies die geen attest van weigering bezorgen aan
ouders. Men zou van scholen kunnen vragen dat ze dit nog meer uit zichzelf
doen of dat ingeval van een elektronische aanmelding ouders dit van het
„systeem‟ krijgen.
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Een ander knelpunt is het gebrek aan informatie over de capaciteit van een
bepaalde school. Ouders die horen dat er op een bepaalde school geen plaats
meer is, kunnen dit op geen enkele manier controleren. Deze ontradingspraktijk wordt ook bevestigd door sommige bevraagde directies in het onderzoek.
Hiermee bedoelen we dat scholen gebruik maken van de onwetendheid van
ouders. Of dat directies zorgen dat het profiel en imago van de school niet
aansluit op dat van bepaalde ouders, het „ontraden‟ van ouders.

7.4 En wat met de sociale mix nu?
Het Minderhedenforum respecteert de vrije schoolkeuze, maar vraagt dat er
strenger wordt opgetreden tegen directies die kinderen onterecht weigeren.
Het inschrijvingsbeleid kan maar bijdragen tot meer gelijke kansen als er
bepaalde randvoorwaarden vervuld zijn. De belangrijkste randvoorwaarde is
werken aan de verspreiding van informatie. Ongelijkheid vergroot wanneer
er bepaalde groepen minder op de hoogte zijn van de regelingen.
Het belang van informatie en transparantie over het lokaal inschrijvingsbeleid kan niet sterk genoeg worden benadrukt. We vinden het een goede zaak
dat in de nieuwe wetgeving over de inschrijvingen hier ook aan verder wordt
gewerkt.
Scholen hebben er alle belang bij om te zorgen dat etnisch-culturele minderheden voldoende en correct geïnformeerd worden over het onderwijs. Het is
zeer belangrijk om zaken uit te klaren. Mensen moeten kunnen begrijpen
waarom er in een bepaald geval zo gehandeld werd. En ook dat dit volgens
de regels liep en dat ze niet ongelijk en onheus werden behandeld. En scholen tonen best ook dat ze kordaat optreden tegen discriminatie.
We merken dat zowel LOP‟s, lokale besturen, CLB‟s en scholen (gemeenschappen) meer moeite doen om ouders uit etnisch-culturele minderheden te
bereiken en juichen dit toe. Het blijft soms nog wel zoeken naar de juiste
kanalen om hen te bereiken. Het Minderhedenforum suggereert om ook
diensten en organisaties uit andere sectoren op te nemen in informatie-en
communicatienetwerken zoals sociale diensten.
We hoorden bijvoorbeeld dat er zelfs huisartsen zijn die ouders op weg helpen om een school te vinden. In bepaalde wijken zijn zij echte vertrouwens-
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figuren geworden van hun patiënten. Dit is ook wel een fenomeen dat vaak
optreedt bij mensen die in armoede leven en sociaal geïsoleerd zijn.
Verenigingen van etnisch-culturele minderheden, sociaal-culturele maar ook
religieuze (bijvoorbeeld moskeeën), kunnen hun achterban ook informeren.
Verenigingen krijgen ouders over de vloer met allerlei vragen over onderwijs. Voor sommige ouders zijn de verenigingen of is de vrijwilliger bij wie
ze aankloppen de enige bron van informatie (die ze vertrouwen). Het Minderhedenforum ziet veel mogelijkheden om via de LOP‟s verenigingen te
betrekken bij het lokaal inschrijvingsbeleid. We zien dat bepaalde LOP‟s
goede resultaten boekten: verschillende verenigingen contacteerden directies. Niet enkel voor inschrijvingen kan er samengewerkt worden, maar ook
rond bepaalde projecten.

7.5 Werken aan de beeldvorming
Het Minderhedenforum steunt scholen die tonen dat ze ook met kinderen uit
etnisch-culturele minderheden goede resultaten halen.
Uit het SinBa-onderzoek blijkt dat er vaak bij „witte middenklasse‟ ouders
en zelfs soms bij schooldirecties een negatieve perceptie is over de (grote)
aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden op hun school en in de
samenleving. Het Minderhedenforum moedigt scholen aan om te tonen dat
hun kinderen bijvoorbeeld vele verschillende talen kennen en dat dit ook
belangrijk kan zijn op hun school. Het is niet omdat veel anderstalige kinderen kampen met een taal-en leerachterstand dat ze geen talent hebben op
bijvoorbeeld technisch, sportief, muzikaal of ander vlak.
Het blijft natuurlijk essentieel dat er voldoende geïnvesteerd wordt vanuit de
Vlaamse en de lokale overheid om kinderen gelijke kansen te bieden. Niet
alleen in het onderwijs, maar ook in de vrije tijd. Verenigingen van etnischculturele minderheden organiseren al allerlei activiteiten. Samenwerking met
scholen zou voor meer win-winsituaties kunnen zorgen.
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8 | Desegregatie in de praktijk: de Feniks
Sofie Strobbe & Orhan Agirdag
Basisschool De Feniks aan de Brugse Poort in Gent, begon als een „zwarte‟
concentratieschool (genaamd Acacia), werd omgevormd tot een mengwezen
(Acacia-Feniks) en bestaat momenteel als de Jenaplanschool de Feniks. De
Feniks was één van de 68 scholen die deelnamen aan het segregatieonderzoek. Ter illustratie vullen wij de uiteenzetting van Sofie Strobbe aan met
enkele resultaten van het segregatieonderzoek met betrekking tot de Feniksschool.
Van de Acacia …
De Acacia was tot 1999 nog een zogenaamde concentratieschool. Ons publiek bestond vooral uit leerlingen van Turkse afkomst. Maar ook toen had
de school een goede reputatie. Onze nieuwe stagairs reageerden bijvoorbeeld
steevast: „Waaw, wat kunnen de kinderen hier veel‟. Hun vooroordeel over
concentratiescholen werd zó onderuitgehaald.
Toen in 1999 de gebouwen gerenoveerd werden, werd gelijktijdig een buurtonderzoek gevoerd. De Brugse Poort is een erg gekleurde wijk. Uit dit buuronderzoek bleek echter dat er meer autochtone mensen waren dan je op het
eerste zicht zou denken. Er werd gekozen om resoluut voor een realistische
weerspiegeling van de buurt te gaan, als het ware een Brugse Poort op
schaal. De autochtone mensen van om de hoek moesten onze school weer
aantrekkelijk vinden, zodat ze hun kind niet langer naar een „witte‟ school in
het veel verdere Mariakerke of Drongen moesten sturen.
… naar de Feniks
Binnen de Acaciaschool werd daarom een Jenaplanschool opgericht, genaamd de Feniks. We kozen voor Jenaplan uit overtuiging, maar ook omdat
methodescholen kinderen van andere doelgroepen aantrekken. Het project is
klein gestart, als een project in een project. In de eerste feniksklas gold de
verdeelsleutel 70-30: in een klas van bijvoorbeeld 24 kinderen konden er 7 à
8 GOK-kinderen binnen uit de Acacia. De GOK-leerlingen konden best niet
allemaal dezelfde herkomst hebben, want dat zou misschien kliekjesvorming
in de hand hebben gewerkt. Door zo veel mogelijk verschillende nationalitei-
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ten te kiezen, verkregen we een mooie waaier en was diversiteit op zijn best
gegarandeerd. Het werd als het ware een wereldklas.
De ouders van de GOK-kinderen werden vooraf grondig geïnformeerd. Onze
autochtone ouders zijn vaak al eens achterdochtig over onze methode. We
merken ook dat kansarme en allochtone ouders vaak meer vertrouwen hebben in een eerder traditioneel jaarklassensysteem. Ondertussen zijn we tien
jaar verder. De Feniksschool is erg gegroeid. Nu bestaat de Acaciaschool
niet meer en alle klassen van de Feniksschool kennen een heel gemengd
publiek (zie figuur 8.1).
Bovendien is diversiteit in onze school meer dan alleen etnische diversiteit.
We gaan met alle soorten diversiteit vooral proactief om. Als we klasgroepen samenstellen, zoeken we naar verschillen die versterken: een evenwicht
tussen jongens en meisjes, de beste vrienden niet noodzakelijk samen, kinderen met ADHD bij rustige kinderen, kinderen die goed en minder goed Nederlands kunnen, ... Zo krijgt elke groep een grotere draagkracht en wordt
het delicate evenwicht stabieler.
Figuur 8.1

De etnische samenstelling van de Feniks (aangeduid met zwarte cirkel) vergeleken met andere scholen in het segregatieproject: ongeveer 70% allochtone leerlingen en hoge etnische
diversiteit
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8.1 Onderwijskwaliteit en kampioen in het welbevinden
In het schooljaar 2008-2009 hebben we als school deelgenomen aan het segregatieonderzoek dat uitgevoerd werd door de universiteiten van Gent,
Antwerpen en Leuven. Hiervoor werden er in onze school 37 leerlingen,
10 leerkrachten en 30 ouders bevraagd. Een jaar later heb ik de resultaten
van het onderzoek en de punten van mijn school ontvangen in een rapport.
Hiermee was het mogelijk om onze school te vergelijken met andere scholen
in Vlaanderen. Mijn leerkrachtenteam en ik hebben deze rapporten dan ook
grondig bestudeerd. We hebben de resultaten van onze school ook meegedeeld aan onze ouders.
We waren dan ook trots op onze resultaten. De hoge score van onze school
voor etnische diversiteit bleek immers samen te gaan met solide onderwijsprestaties (iets boven het gemiddelde). Maar vooral de resultaten voor het
schoolwelbevinden van de leerlingen waren opvallend: onze leerlingen geven aan dat ze minder gepest worden dan in andere scholen en ze hebben
meer zelfvertrouwen dan in sociaaleconomisch vergelijkbare scholen. Als
kers op de taart blijkt onze school de kampioen te zijn wat betreft het thuisvoelen van de leerlingen (zie figuur 8.2).
Figuur 8.2

Het thuisvoelen van de leerlingen in de Feniks (aangeduid met
zwarte cirkel) vergeleken met andere scholen in het segregatieproject: hoogste score voor de Feniks
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Vooral in dit laatste zien we een bevestiging van onze basisfilosofie: de
school moet een verlengde zijn van het gezin en de wijk, een plaats waar een
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leerling zich thuis kan voelen. De inrichting van onze klassen en de speelplaats is er dan ook op gericht om deze basisfilosofie om te zetten in praktijk. Zo hebben we in de klas een „living‟ zoals de meeste leerlingen thuis
een „living‟ hebben. We sluiten iedere week af met een feest waar de leerlingen aan elkaar tonen waarmee ze bezig zijn geweest.
Een basisprincipe van het Jenaplan-onderwijs is dat elke mens het recht heeft
om een eigen identiteit te ontwikkelen en dat scholen moeten werken aan
een samenleving die ruimte biedt voor ieders identiteitsontwikkeling, waarin
rechtvaardig, vreedzaam en constructief wordt omgegaan met de verschillen.
Zo proberen we constructief om te gaan met talige en culture verschillen in
onze school. Bij ons worden de leerlingen dus niet gestraft wanneer ze hun
moedertaal spreken, hoewel we voldoende aandacht hebben aan de ontwikkeling van hun taalvaardigheid (zie figuur 8.3)
Figuur 8.3

De waardering van meertaligheid van de leerlingen door de
leerkrachten in de Feniks (aangeduid met zwarte cirkel) vergeleken met andere scholen in het segregatieproject
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8.2 Uitdaging met een prijskaartje
Veranderingen hebben altijd een prijskaartje. Zo is er de laatste tien jaar
weinig rust geweest in de school. Elk jaar kwamen kinderen en leerkrachten
over van de ene afdeling naar de andere, van Acacia naar Feniks en omgekeerd. Groepen verhuisden met hun inboedels van het ene lokaal naar het
andere. Het veranderingsproces moet absoluut geleidelijk aan gaan, maar
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tien jaar aan een stuk systematisch veranderen is slopend, zowel voor de
kinderen, de ouders als de leerkrachten.
Omdat er al tien jaar lang twee aparte scholen bestonden, zijn het in de ogen
van de kinderen ook twee aparte groepen. Ik hoorde een kind vorig jaar zeggen: “Ik heb gespeeld met Ismail, Lucas, Faiza, en nen Acacia”. Tussen
leerkrachten onderling bestond er soms ook spanning, bijvoorbeeld omdat de
Feniks meer aandacht van buitenaf kreeg dan de Acacia. Sommige ouders
negeerden ook leerkrachten van de andere school.
Vaak zijn de ouders meer ongerust over het percentage allochtone klasgenoten dan hun kinderen. Onlangs vertelde een moeder haar zoon dat ze hem
naar een andere (wittere) school wou sturen. De jongen zei dat hij niet weg
wou en dat hij bij zijn (autochtone en allochtone) vrienden wou blijven. Het
is belangrijk om op zulke momenten in te grijpen om een sneeuwbaleffect te
vermijden. Het evenwicht in ons project is immers erg delicaat.
Zo was de verdeling tussen allochtonen en autochtonen enkele jaren geleden
in de oudste klassen ongeveer 50-50. Een autochtone moeder maakte zich
hier zorgen over en sprak andere - autochtone - ouders over haar idee om
haar zoon naar een wittere school te sturen. Zo ontstond een kettingreactie.
“Als zij haar kinderen weghaalt, dan ik ook” klonk het. Zoiets moet je als
directeur zo snel mogelijk afblokken. Dus je gaat ogenblikkelijk in dialoog
en wijst op het domino-effect van hun wandelgangenconversaties. Het was
dus belangrijk voor mezelf als directeur om dingen op te volgen.
Tijdens het veranderingsproces verloren we ook bepaalde ouders voor wie
de jenaplanfilosofie geen optie was. Sommige ouders kunnen bijvoorbeeld
niet leven met de idee dat hun 3-jarig kind alleen naar het toilet gaat. Maar
we zijn ervan overtuigd dat het zinvol is dat hun kinderen samen op school
zitten met kinderen van ouders die dat wel zien zitten.
Het veranderingsproces ging dus samen met een zekere argwaan bij vele
ouders. We zagen dit ook gedeeltelijk in de resultaten van het segregatieonderzoek. Hoewel de meeste van onze ouders hebben aangegeven dat ze erg
tevreden zijn over de Feniksschool (80%, zie figuur 8.4), wijzen de resultaten uit dat dit cijfer hoger ligt in vergelijkbare scholen (85% a 90%). Ondertussen zijn we drie jaren verder en we hopen dat we het vertrouwen van alle
ouders volledig terug hebben gewonnen.
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Figuur 8.4

Percentage tevreden ouders in de Feniks (aangeduid met
zwarte cirkel) vergeleken met andere scholen in het segregatieproject (iets lager dan gemiddeld)
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8.3 Ouderbetrokkenheid in diversiteit
Onze deuren staan steeds open voor ouders. Die kunnen in het lesgebeuren
allerlei taken opnemen, zoals voorlezen, mee op uitstap gaan of een klusje
komen opknappen in de klas waar de kinderen bij zijn. Of ze brengen iets of
iemand mee. Of ze komen gewoon eens kijken hoe we de dingen doen. Voor
ons zijn ouders erg belangrijk. Ook in het kader van diversiteit. Omdat voor
ons school, gezin en wijk sterk verbonden zijn, geloven we dat werken aan
diversiteit tussen kinderen samengaat met werken aan diversiteit tussen ouders.
Daarom zetten we er sterk op in om alle ouders te bereiken. We hebben liefst
niet dat kinderen aan de poort worden afgezet. Allerlei initiatieven “lokken”
ouders naar binnen. Sommige ouders kunnen we moeilijk bereiken: ouders
die in armoede leven hebben andere kopzorgen, met sommige allochtone
ouders kan enkel onze brugfiguur contact maken en drukbezette ouders hebben geen tijd.
Enkele activiteiten werken erg goed: meehelpen met niveaulezen, voorlezen,
ontbijt klaarmaken en taarten bakken, weekafsluitingen bijwonen en de kinderfuif zijn activiteiten waar ouders samen aan deelnemen, wat ook hun origine of opleiding is.
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Avondactiviteiten, de koffiehoek, een mannelijke leerkracht daarentegen
creëren grotere drempels. Vreemd genoeg geldt dit ook voor de eerste verdieping. Hoewel onze school open deuren heeft, komen sommige ouders de
trap niet op bij de kinderen van het lager onderwijs. Infoavonden (met diverse tolken) worden eveneens vaak uit beleefdheid gevolgd, of omdat we bij
sommige ouders aandrongen dat ze zeker zouden afkomen, maar vermoedelijk zonder echte interesse.
Onze nieuwe uitdaging is het bereiken van de allochtone vaders! Vaderparticipatie in het algemeen is niet eenvoudig. Ondertussen zijn we daar wel al
eens in geslaagd met ons fantastisch voetbaltornooi voor papa‟s in het kader
van vaderdag.
Communicatie is heel belangrijk omdat het ouders en kinderen informatie
verschaft. Communicatie is een van de grootste uitdagingen waar we voor
staan. We hebben al een lange weg afgelegd om de juiste ingang te vinden
en, eerlijk gezegd, zoeken we nog steeds. Er is een nieuwsbrief die voor
ouders met een drukke job toch mogelijk maakt te participeren aan het
schoolgebeuren.
We hebben stamgroepouders, bij ons „nestouders‟ genoemd. Zij zijn de link
tussen de ouders en de leerkrachten. Ze vangen geluiden op in de wandelgangen, maar ook op zondag in het park. De drempel voor andere ouders is
zo een pak minder hoog om dingen via de nestouders aan de juf of meester te
zeggen.

8.4 Conclusies uit ervaring
Kortom, mijn evaring leert dat een werkelijk desegregatiebeleid een zeer
delicate kwestie is. Er is geen zaligmakend concept. Het is zoeken naar wat
werkt en wat niet. Het is proberen, stoppen, reflecteren, herbeginnen, bijschaven. Maar we zijn op weg met de acties die werken. Je moet steeds kunnen bijsturen om het fragiele evenwicht te kunnen bewaren. Daarom denk ik
dat men best kleinschalig begint. Ook dient de draagkracht van het team en
de werking in de gaten gehouden te worden. De ouders dienen goed geïnformeerd te worden: zonder overtuigde ouders is het zeer onwaarschijnlijk
dat een project succesvol verloopt. Een duidelijke sturing van al deze verschillende zaken is hierbij geen overbodige luxe.
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9 | Ondertussen in Genk: „stedelijke‟
reflecties bij de bevindingen van het
segregatieonderzoek
Johan Boucneau
Toen de eerste initiatieven werden genomen om buurtscholen gelegen in
concentratiewijken een nieuw elan te geven („zwarte scholen, witte magie‟),
merkte professor Paul Mahieu op dat je Genk niet echt een stad kon noemen.
Het had er wel essentiële kenmerken van en het was ook niet langer een gemeente. Hij gebruikte het beeld van een netwerk.
Dat belette hem en zijn partners in dit SinBa-onderzoek niet om Genk uitdrukkelijk op te nemen in het lijstje van de steden waarin de gedreven onderzoekers de segregatie in het basisonderwijs zouden gaan onderzoeken. Zo
kwamen ze onder andere tot de conclusie dat Genk inzake segregatie erg op
zogenaamde echte steden leek en zich soms situeerde tussen Antwerpen en
Gent.
Omdat we dan toch een „echte‟ stad blijken te zijn, zijn we namens het stedelijke onderwijsbeleid van Genk graag ingegaan op de uitnodiging om te reflecteren op de onderzoeksresultaten inzake onderwijssegregatie in het
Genkse basisonderwijs.
In deze bijdrage geven we een aantal beschouwingen. Ze zijn niet neutraal,
zelden afstandelijk en al helemaal niet volledig wetenschappelijk onderbouwd.

9.1 Het „echec‟ van het Schoolopbouwwerk …
De eerste „confrontatie‟ met de voorlopige resultaten van het onderzoek naar
segregatie in het basisonderwijs vond plaats in een Hasselts café. Onderzoekers Orhan Agirdag en Ward Nouwen gaven een eerste inkijk in hun resultaten, en toetsten bepaalde ideeën en onderzoeksvragen af. Eén van de eerste
opmerkelijke vaststellingen was dat de wijze waarop een aantal fenomenen
die velen in hun opleiding hebben leren kennen, zo manifest aanwezig waren. „Pygmalion-‟ en „selffulfilling prophecy-effecten‟; je kon er op het eerste gezicht niet naast kijken. Vooral de sterke correlatie tussen de
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verwachtingspatronen van leerkrachten ten aanzien van ouders en leerlingen
enerzijds en de etnische samenstelling van de scholen anderzijds vielen op.
Ook het effect van leerkrachtverwachtingen op de futiliteitgevoelens van
leerlingen was schrijnend. Het deed mij denken aan de verhalen van de eerste graad van een aantal secundaire scholen die steeds meer grote groepen
leerlingen als ongemotiveerd en schoolmoe ervaren.
Als voormalig coördinator van het schoolopbouwwerk zakt je de moed dan
in de schoenen en word je geconfronteerd met je eigen futiliteitgevoelens.
Waar was het duurzame effect van al die pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, ontmoetingen met ouders en overlegmomenten allerlei?
Er was - en niet alleen op het eerste gezicht - weinig sprake van duurzame
leer- en veranderingsprocessen na jaren intensieve werking in het kader van
het onderwijsvoorrangs(gebieden) beleid. Andermaal zag je dat schoolopbouwwerk er niet in geslaagd was voldoende fundamentele en structurele
effecten te genereren, dat er te weinig tijd en aandacht was geweest voor
diepgaande verandering, dat er te weinig fundamenteel „zichtbaar‟ was veranderd.
Kennis blijkt andermaal geen voldoende voorwaarde te zijn om zich meer
bewust te zijn van processen van ongelijkheid die onbewust of niet bewust
gereproduceerd worden. Kennis blijkt onvoldoende bij te dragen tot meer
reflectief en zelfkritisch handelen. Dr. Agirdag pleit bij de aanbevelingen
voor een soort cursus of training toegepaste sociologie. Mogelijk, maar volgens mij lijkt het minstens even belangrijk te zijn om bijvoorbeeld fundamenteel stil te staan bij het beleidsvoerend vermogen van een school - meer
bepaald inzake interculturalisering - en de interne coaching van kleuterleid(st)ers en leerkrachten.
Het gehele onderzoek overschouwend, besef ik dat de woorden „integraal
beleid‟ en „krachtige regie‟ die we nu hanteren, misschien veel te licht en te
vrijblijvend in de mond genomen worden. Als je de geuite ambities, die vaak
in termen van kilometers geformuleerd worden, kritisch bekijkt, zouden we
eerlijkheidshalve moeten toegeven dat het aan de nodige visie, goodwill en
hefbomen ontbreekt om als eerste beleidsniveau wezenlijk de lokale complexe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden in termen van ongelijke onderwijskansen aan te pakken.
Ten gronde is een fundamentele aanpak van gelijke onderwijskansen of onderwijssegregatie een complex proces met vele betrokkenen. En die samen-
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werking is niet vanzelfsprekend. Recent maakte iemand die frequent op internationaal vlak „multistakeholdersprocessen‟ begeleidt me op het volgende
attent: in een verkokerd beleidslandschap als dat van Vlaanderen, waarbinnen vele organisaties, die elk vanuit een verschillend historisch kader aangestuurd en gefinancierd worden, kan het niet anders dan dat alles enorm
versnipperd en inefficiënt werkt. Een mogelijke fundamenteel andere aanpak
zou moeten bestaan uit de volgende elementen: veel meer initiële dialoog en
discussie over fundamentele normen, waarden en doelstellingen; veel meer
aandacht voor fundamenteel emotionele aspecten zoals identiteit, emotionele
beleving, gevoelens van autonomie en zelfwaarde én tenslotte veel meer
verlicht leiderschap. Dit zijn volgens mij cruciale elementen die we om verschillende redenen in min of meerdere mate missen in ons lokaal onderwijsbeleid.

9.2 In de mijn was iedereen zwart …
De data uit het onderzoek bevestigen een aantal trends die ook in de stadsmonitor van de Vlaamse overheid opvielen. Het sterke Genkse (zelf)beeld
van een positief beleefde multiculturaliteit en goede sociale cohesie staat
onder druk en brokkelt lichtjes verder af. Alhoewel we relatief nog goed
scoren op een aantal indicatoren blijkt dat de magie van de bindende metafoor, die stelde dat iedereen in de mijn zwart was, sterk aan kracht verliest.
Het zoeken naar „ons soort mensen‟ scholen, zo stelt het onderzoek, blijkt
sterk te leven bij onze allochtone middenklasse. De realiteit is ons inziens
nog meer uitgesproken.
Uit onze voorschoolse programma‟s blijkt dat heel wat laagopgeleide moeders van Turkse of Marokkaanse origine ook graag de weg naar de wittere
scholen zouden inslaan. Ook bij hen leeft heel sterk het idee dat de kleur
allesbepalend is. Allen vrezen te Turkse klassen en speelplaatsen waar enkel
Turks gesproken wordt. Maar er zijn drempels die hen voorlopig in de wijk
houden: subtiele inschrijvingsmechanismen; het ontbreken van leerlingenvervoer naar de „wittere‟ scholen; maar ook de eigen beperkte fysische en
psychologische mobiliteit.
Gesprekken over schoolkeuzeprocessen met collega‟s opvoedingsondersteuners zijn in dat opzicht in zekere zin boeiend maar ook al eens uitzichtloos.
Wetenschappelijke evidentie en beleidsafspraken en motto‟s zoals „Alle
Genkse scholen zijn goed‟, staan in schril contrast met de verzamelde ver-
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zuchtingen, verhalen en percepties van ouders en de problematische doorstroomcijfers van kinderen uit de wijkscholen.
Moeten we ons - gelet op de complexe realiteit en de vele belanghebbenden niet meer de vraag stellen of we wel voldoende tijd en aandacht maken om
een gemeenschappelijk gedragen analyse, visie en verbeelde realiteit te formuleren. Het is zelfs zeer de vraag of we ter zake werkelijk een gemeenschappelijk maatschappelijk project kunnen formuleren.
Immers - en dan hebben we het nog maar over één groep „stakeholders‟ - er
is zoveel evidentie dat bepaalde groepen ouders andere groepen ouders willen vermijden. Zij gaan op zoek zijn naar „ons soort mensen‟ althans met wie
ze aan de schoolpoort willen praten; breng-en-haal afspraken willen maken;
verjaardagsfeestjesuitnodigingen willen van ontvangen. Een paar voorbeelden kunnen dit illustreren:
Ouders van peuters nemen wel deel aan de aan-huis-begeleiding van
voorschoolse programma‟s maar niet aan de groepsbijeenkomsten in de
buurt, waarop een meerderheid niet-werkende moeders van Turkse en
Marokkaanse origine zijn. Die groepsbijeenkomsten zijn er vooral voor
de interetnische ontmoeting van ouders en kinderen; voor het oefenen van
de sociale vaardigheden van de kinderen; voor de leefwereldverruiming
van moeders en kinderen, ...;
Er zijn nieuwe opvallende leerlingenstromen vanuit Genk naar methodescholen buiten Genk, naar scholen in de wittere buurtgemeentes, zelfs in
het buitengewoon onderwijs. Genk trekt in het basisonderwijs amper
meer leerlingen aan dan het kinderen heeft. Vaak gaat het dan over kinderen van leerkrachten, waarvan er velen (zeker in het GO!) niet in Genk
wonen;
De scholen gelegen in de mijncité‟s en de sociale woonwijken blijven
samen netto elk jaar 1,5% van hun kinderen verliezen. Die tendens is
sterker in het kleuteronderwijs. Verder zijn er zijn enkel interne verschuivingen. Zo blijken de allerzwartste scholen vaak nog diegenen die „winnen‟;
Een klein overzicht van de schoolkeuze van alle allochtone collega‟s
waarmee ik samenwerk, leert mij dat zij vrijwel allen voor centrumscholen kiezen.
Het is dus zeer de vraag of de sociaal-economische en opleidingsbreuklijnen
die aan één en ander ten grondslag liggen te dichten zijn; meer nog of er wel
een maatschappelijk draagvlak is om deze kloof te dichten. Als ambtenaar
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werkzaam in een democratische omgeving kan je je wel eens afvragen of je
doelstellingenkader een democratische toets doorstaat, wetenschappelijk
evidenties en gedrevenheid ten spijt. Wie wil er eigenlijk echt een structurele
aanpak van onderwijsdesegregatie? Wat bindt er ons als we zo vrezen voor
elkaar?
Een element dat in dat opzicht nadere aandacht verdient, is iets wat Dr. Kavadias in zijn verklaringsmodellen opneemt: het belang van de perceptie van
een evenwicht dat doorbroken wordt; dat de meerderheid een minderheid
wordt en er een nieuwe meerderheid groeit. De vrees voor de verdere groei
van een armere, meer mono-etnische samenleving met een groeiende etnische onderlaag is een reëel gegeven in Genk. Misschien zal je de overzijde
van de kloof niet meer kunnen zien.

9.3 Desegregatie niet voor de onderwijsprestaties?
Eén van de basisconclusies uit het onderzoek naar determinanten en effecten
van segregatie in het basisonderwijs is dat als je - liefst vrijwillige - desegregatie wil nastreven, dit vooral zou moeten gebeuren met het oog op sociale
cohesie en niet zozeer omwille van de onderwijsprestaties.
Fundamenteel klinkt het mooi, maar ik wil aansluitend toch een aantal bemerkingen maken:
De relatie tussen kleur en onderwijsprestaties wordt in dit onderzoek
vastgesteld binnen een context die mee bepaald wordt door het gelijke
onderwijskansenbeleid. Scholen met een kansarmere populatie ontvangen
meer omkadering in de vorm van leerkrachturen. Het is niet duidelijk
welke relatie er zou zijn indien die omkadering er niet was. Het lijkt me
belangrijk die nuance steeds aan te brengen. Het zou, maar een dergelijk
design lijkt me moreel niet te verkiezen, interessant te zijn om ons de
vraag te stellen welk resultaat scholen zouden boeken zonder die omkadering. Illich en Achterhuis versterken mij in het gevoel dat het antwoord
daarop niet zonder meer eenduidig is;
Eén van de belangrijkste elementen die ik uit het discours van „School In
Zicht‟ begrepen heb is dat één en ander toch niet zo simpel is. Men mag
het effect van de beperkte sociaal-culturele netwerken en participatiepatronen in concentratiescholen op de leerlingprestaties, zeker op lange
termijn, niet uitsluiten. Het verhaal van het „Vlaamse‟ meisje dat in een
Borgerhoutse klas zit waarbij zij en haar Vlaams vriendinnetje later een
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beroep wilden uitoefenen en de andere allochtone klasgenootjes vooral
een goede moeder of oma moet worden, moet tot nadenken blijven
stemmen. De literatuur vertelt in dat opzicht, als ik het goed heb, veel
over de invloed van de verwachtingspatronen van ouders op hun kinderen;
Ik blijf zeer bezorgd om de visie en het beleidsvoerend en lerend vermogen van vele basisscholen in het omgaan met de boeiende superdiversiteit
die zich meer en meer op heel wat basisscholen manifesteert. Het inspelen op de beginsituatie en koesteren van gelijke hoge verwachtingen voor
elk van de leerlingen zal een hele uitdaging zijn. De vraag is of we voor
de noodzakelijke professionalisering van leerkrachtenteams ter zake enkel op de pedagogische autonomie van scholen en netten mogen betrouwen. Hoe zat het weer met de bereidheid tot levenslang en levensbreed
leren van onze leerkrachten, inzonderheid buiten de schooluren?
In deze context, en van een heel andere aard, kan ik er andermaal niet aan
voorbij: de Genkse basisscholen ontvingen in het kader van de nieuwe financiering in het basisonderwijs op basis van hun leerlingkenmerken, gezamenlijk 1,5 miljoen euro bijkomende werkingsmiddelen. Deze mogen
relatief vrij, zonder veel overleg met de doelgroep of zonder inspanningsverplichting ingezet worden. Onderwijseconomen vinden die vrije inzet
contraproductief. Op dat vlak zou er - gegeven de gemeenschappelijke
uitdagingen die we hebben - meer en breder overleg moeten zijn. Er is
ook meer transparantie nodig, zeker naar de doelgroepen die deze middelen genereren over de mogelijke meerwaarde van de extra financiering,
om nog niet te spreken over verantwoording afleggen over een betere
output.

9.4 Vrije schoolkeuze
Dat brengt me tenslotte bij de vrijheid van onderwijs. En ik doel hier zowel
op vrijheid van de onderwijsbestuurders als de vrije keuze van ouders. De
grondwetgever had in de historische context de allerbeste intenties, maar de
vraag is of we vanuit de vaststellingen van vandaag niet even kritisch
- vanuit een lokale context - over deze twee „heilige koeien‟ moeten gaan
nadenken.

158

Johan Boucneau

Ik schets even het landschap:
Genk kent één evangelische basisschool met een goed uitgebouwd leerlingenvervoer. De school trekt een beperkt aantal kinderen van „evangelische
huize‟ aan maar vooral heel veel Genkse kinderen van Turkse en Marokkaanse origine, wiens ouders vaak zelf al les volgden op deze Bijbelschool;
het gemeenschapsonderwijs, dat zich historisch op een vrij hybride wijze
kon uitbouwen in een van oudsher zeer katholieke gemeente, kent veel „donkergekleurde‟ basisscholen met veel kinderen uit gezinnen met een lage
SES-score. Maar het kent ook de grootste basisschool van Genk met een vrij
uitgesproken witte vestigingsplaats. Historisch „the place to be‟ voor iedereen die in Genk zoekt naar een wittere schoolpopulatie. Het overgrote deel
van de leerlingen stroomt nadien door naar de vrije secundaire ASO- scholen
of zelfs naar een grote ASO-school in Hasselt. Het bestuur van de lokale
scholengroep bestaat voor een groot deel uit voormalige personeelsleden
(directies vooral) van het gemeenschapsonderwijs. Je vindt er geen allochtone bestuurders;
het vrije basisonderwijs ligt historisch goed verspreid over het stedelijke
territorium van Genk en heeft een marktaandeel van 70 %. Zij kennen het
hele kleurengamma, maar in de nabijheid van gemeenschapsscholen in de
mijncité‟s of in sociale woonwijken zijn zeer vaak relatief minder zwarte
katholieke scholen te vinden. In de vrije basisscholen, en dat is in een zeker
opzicht „begrijpelijk‟, vind je evenmin allochtone bestuurders. Meer nog, het
hele Genkse kleuteronderwijs heeft één kleuterleidster van Turkse en/of
Marokkaanse origine;
beide grote onderwijsnetten banden de laatste tientallen jaren systematisch
het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC). Islamlessen blijven bestaan,
in die scholen waar ze historisch geprogrammeerd werden in de lessenrooster; in het vrije onderwijs, waar ze jaren terug op een unieke wijze geprogrammeerd werden in een 3-tal basisscholen, staan de islamlessen nu ook
onder druk;
één op twee kinderen die geboren worden in Genk zijn van Turkse en Marokkaanse origine; iets meer dan één op drie heeft een „Vlaamse‟ familienaam.

„Stedelijke‟ reflecties
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Je kan je de vraag stellen of deze realiteit het opvoedingsproject uitdrukt dat
elke kiezende ouder voor zijn kind wil en of hij überhaupt dat opvoedingsproject zal vinden. Met andere woorden, ook op dit vlak lijkt het me belangrijk de segregatie en het intercultureel-democratisch deficit aan te pakken en
meer aandacht te hebben voor een fundamentele dialoog over het opvoedingsproject dat we als samenleving wensen.
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