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Hoofdstukk vijf 

Onderwijss in Amsterdam en Enschede 

5.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen Amsterdam en 
Enschede.. Wat betreft het opleidingsniveau is geconcludeerd dat in Enschede de bevolking 
voorall  laag tot middelbaar is opgeleid, terwijl in Amsterdam zowel de laag opgeleiden als de 
hoogg opgeleiden relatief sterk vertegenwoordigd zijn en er dus sprake is van een heterogener 
enn gepolariseerder situatie. Dit zal ook zijn implicaties hebben voor de vraag naar en het 
aanbodd van onderwijs. In dit hoofdstuk zal nader uitgewerkt worden in hoeverre het 
onderwijsaanbodd in Amsterdam en Enschede van elkaar verschilt en in hoeverre het aanbod 
bereikbaar,, beschikbaar en toegankelijk is voor verschillende groepen leerlingen. Het 
hoofdstukk is enerzijds gebaseerd op statistisch en ander schriftelijk materiaal en anderzijds op 
gesprekkenn met sleutelfiguren. Dit zijn leraren van het basis- en middelbaar onderwijs en 
ambtenarenn die zich met het - gemeentelijk - onderwijsbeleid bezig houden. Dit hoofdstuk kan 
duss gezien worden als het eerste "veldwerkhoofdstuk", met name waar het de aanbodzijde van 
onderwijss betreft. Het hoofdstuk is daarmee vooral geschreven vanuit het perspectief van de 
scholen. . 

Eerstt wordt gekeken naar de verdeling van de niveaus (vbo, mavo, havo en vwo) over 
Amsterdamm en Enschede en wordt nagegaan waar deze niveaus gevolgd kunnen worden. 
Vervolgenss wordt het recruteringsbeleid van de middelbare scholen beschreven. Op welke 
leerlingenn en basisscholen richten de scholen zich? Trekken zij met dit beleid bewust bepaalde 
groepenn aan en stoten zij andere groepen af? In hoeverre is het beleid van de ondervraagde 
scholenn gericht op mobilisering dan wel reproducering? Zijn de scholen toegankelijk voor 
jongerenn uit minder kansrijke sociale milieus of wordt juist getracht de instroom van deze 
groepenn te vermijden? 

5.22 Middelbaar onderwijs in Amsterdam 

5.2.11 Niveaus 
Inn het vorige hoofdstuk kwam ter sprake dat in Amsterdam de basisscholen door twee groepen 
gedomineerdd worden: enerzijds zijn er "witte" basisscholen waar veel leerlingen afkomstig 
zijnn uit hoger opgeleide (Nederlandse) gezinnen (de 1,0 leerlingen), anderzijds zijn er 
"zwarte""  scholen waar nagenoeg alle leerlingen een 1,9 achtergrond hebben en dus afkomstig 
zijnn uit een gezin met laag opgeleide allochtone ouders. Deze tweedeling vinden we ook in het 
middelbaarr onderwijs terug. De lagere onderwijsvormen (vbo en mavo) worden relatief vaak 
bezochtt door 1,9 leerlingen, terwijl de hogere onderwijsvormen (havo en vwo) veel 1,0 
leerlingenn trekken. De deelname aan de niveaus is in Amsterdam de laatste jaren overigens 
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redelijkk constant (tabel 5.1). In de jaren zeventig en tachtig groeide met name het aandeel vwo 

enn nam het aandeel mavo af. Het beroepsonderwijs (vbo) trekt door de jaren heen ongeveer 

dertigg procent van alle leerlingen. Binnen het vbo is de technische sector met 2.500 leerlingen 

hett grootst. Andere opleidingen op vbo-niveau zijn bijvoorbeeld verzorging, mode en kleding, 

administratiee en landbouw. Het vbo staat in Amsterdam niet erg goed aangeschreven. In de 

bovenbouww van het vbo melden zich veel uitvallers van het avo, die meestal niet gemotiveerd 

enn bewust aan een beroepsopleiding beginnen. Zo krijgt het vbo steeds meer het karakter van 

eenn "vergaarbak" en "restonderwijs". "Ouders zullen altijd voor de mavo kiezen als er maar 

eeneen sprankje hoop is" (leraar Delta College, Amsterdam-Oost). "Er heerst in Amsterdam een 

witteboordenmentaliteit.witteboordenmentaliteit. Niemand wil meer zijn handen vuil maken in de techniek" (leraar 

Regionaall  Opleidingen Centrum Amsterdam in het Parool, 20 maart 1999). 

Tabell  5.1 Ontwikkeling aandeel leerlingen in het avo en het vbo (lbo) Amsterdam 

1975-1997,, in procenten 

1975 5 

32 2 

31 1 
18 8 

19 9 

1980 0 

31 1 

30 0 

18 8 

21 1 

1985 5 

31 1 

27 7 
18 8 

24 4 

1990 0 

30 0 
24 4 

19 9 

27 7 

1997 7 

29 9 
25 5 

19 9 
27 7 

totaall  100 100 100 100 100 

absoluutt 55.390 51.667 39.262 32.668 32.440 

bron:: O + S, diverse jaren 

Tussenn de verschillende etnische groepen doen zich zoals gezegd grote verschillen in het 

huidigee opleidingsniveau voor (tabel 5.2). De populatie van zelfstandige (havo)/vwo scholen 

bestaatt gemiddeld voor bijna 85 procent uit Nederlandse leerlingen, terwijl dit op vbo/mavo 

scholenn niet meer dan 40 procent bedraagt. De instroom vanuit de randgemeenten heeft op het 

percentagee Nederlandse leerlingen overigens een positief effect. De meeste Turkse en 

Marokkaansee leerlingen bezoeken een vbo/mavo school. Hun aanwezigheid op een 

zelfstandigee havo/vwo school is vooralsnog te verwaarlozen. Op de brede scholenge-

meenschappenn (vbo tot vwo) zitten relatief veel Surinamers. Dit heeft echter voor het grootste 

deell  te maken met het feit dat de middelbare scholen in Zuidoost (waar veel Surinamers 

wonen)) onder dit type vallen en verder nog niet zoveel in Amsterdam voorkomen. 
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Tabe!!  5.2 Verdeling etniciteit per schooltype, 1996, in procenten 

havo/vwo o 

mavo/havo/vwo o 

vboo t/m vwo 

vbo/mavo o 

totaal l 

totaall  absoluut 

Surinaamss + 

Antilliaans s 

9 9 

15 5 

33 3 

20 0 

18 8 

5.878 8 

Turkss + 

Marokkaans s 

4 4 

20 0 

19 9 

37 7 

23 3 

7.513 3 

overigg niet-

westers s 

3 3 

6 6 

2 2 

3 3 

5 5 

1.633 3 

Nederlandss + 

overigg westers 

84 4 

59 9 

46 6 

40 0 

54 4 

17.639 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

32.666 6 

Bron:: Van der Steenhoven, 1996 

Hett middelbaar onderwijs scoort in Amsterdam op een aantal aspecten beduidend slechter dan 

hett landelijk gemiddelde. Zo verlaat in Amsterdam ieder jaar een derde van de leerlingen de 

schooll  zonder diploma (Berdowski & Van der Steenhoven, 1995). In Nederland ligt dit 

voortijdigg schoolverlaten op zeventien procent. Het hoge percentage wordt overigens vooral 

veroorzaaktt door de hoge ongediplomeerde uitstroom uit het (k)mbo. Een deel van deze 

jongerenn heeft natuurlijk al een vbo, mavo of havo-diploma op zak. Ook bij de andere typen 

onderwijss is de ongediplomeerde uitstroom echter hoog, al daalt het aandeel (Gemeente 

Amsterdam,, 1999). Tevens zakken er, in vergelijking met de rest van Nederland, veel 

leerlingenn voor hun eindexamen. Met name de havo scoort slecht: in 1998 slaagde 76 procent, 

terwijll  in Nederland als geheel 85 procent van de kandidaten in dat jaar voor de havo slaagde 

(Gemeentee Amsterdam, 1999). 

Tussenn allochtonen en autochtonen doen zich tamelijk grote verschillen voor. Autochtone 

jongerenn halen vaker een diploma dan allochtone jongeren. Vooral Turken en Marokkanen 

scorenn slecht: nog niet de helft verlaat de school met een diploma. Van de Turkse en 

Marokkaansee mbo-leerlingen haalt zelfs 80 procent het diploma niet. Op vbo/mavo niveau is 

hett percentage gediplomeerden onder allochtonen de laatste jaren iets gestegen, op havo/vwo 

niveauu echter niet. Er starten weliswaar meer allochtonen dan voorheen in deze hoogste vorm 

vann middelbaar onderwijs, maar dit leidt vooralsnog niet tot hogere diploma's bij deze 

groepen,, omdat ze vaak voortijdig de school verlaten of toch naar een lager niveau afstromen 

(Berdowskii  & Van der Steenhoven, 1995). 

5.2.22 Spreiding 

Dee locaties voor vbo, mavo, havo en vwo zijn niet gelijkmatig over Amsterdam verdeeld en 

vertonenn een duidelijke samenhang met de dominante bevolkingssamenstelling in de diverse 

stadsdelenn (figuur 5.1). De zelfstandige havo/vwo scholen - inclusief de drie categoriale 

gymnasiaa van de stad - zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd in stadsdeel Zuid en de 

directee omgeving. Dit komt overeen met de relatief hoge welstand van de bewoners. Ook zijn 

dezee scholen goed vanuit de Binnenstad, Rivierenbuurt, Buitenveldert en in mindere mate de 
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Watergraafsmeerr te bereiken. Dit zijn de andere stadsdelen waar een groot deel van de 
kinderenn hoger-opgeleide Nederlandse ouders heeft (de 1,0 leerlingen) en waar veel kinderen 
eenn havo/vwo advies van de basisschool krijgen. Het vbo daarentegen is in Zuid slecht 
vertegenwoordigd.. Er is één vbo-school voor Handel en Verkoop. Technische scholen vind je 
err niet. 

Dee negentiende-eeuwse wijken (Westerpark, De Pijp, Oud-West, Oost) en de armere delen 
vann de gordel twintig-veertig (Bos & Lommer, De Baarsjes, Zeeburg) hebben weinig scholen 
binnenn hun grenzen. De scholen die er staan, hebben voor een groot deel een vbo/mavo 
karakter.. Dit komt overeen met de overwegend laag geschoolde bevolking in deze stadsdelen, 
inn ieder geval de bevolking die in gezinsverband leeft. Hier wonen tegenwoordig veel 1,9 
leerlingen.. Oorspronkelijk waren dit de wijken voor de Nederlandse arbeidersbevolking 
oftewell  de 1,25 leerlingen. De buitenwijken (Westelijke Tuinsteden, Noord en Zuidoost) 
nemenn een tussenpositie in, overeenkomstig hun gemiddelde bevolkingssamenstelling. Er zijn 
vrijj  grote scholengemeenschappen die van oudsher een mavo/havo/vwo karakter hebben. 

Figuurr 5.1 Spreiding middelbaar onderwijs Amsterdam naar niveau, 1997 

Hett aanbod is dus niet evenredig verspreid over de stad. Toch kan men zich afvragen of 
kinderenn uit buurten waar weinig of geen mogelijkheden voor havo en vwo zijn, daarom niet 
naarr een dergelijke school gaan. In dat geval zou de onevenredige verdeling van met name 
havo/vwoo scholen de schoolloopbanen van jongeren in achterstandswijken bij voorbaat 
negatieff  conditioneren. De ondervraagde docenten denken dat dit niet het geval is in 
Amsterdam.. Er is namelijk (nog) wel een groot aantal mogelijkheden voor havo en vwo in 
dezee buurten (bijvoorbeeld het Amstellyceum in Amsterdam-Oost; Mondriaanlyceum, 
Marcanticollegee en Katholiek College in Amsterdam-West), maar er is niet zo veel vraag 
naar.. Relatief weinig jongeren in deze buurten krijgen een havo/vwo advies en als ze dat wel 
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krijgen,, dan gaan zij liever naar een "witte" school in Amsterdam-Zuid (Het Parool, 28 
oktoberr 1998). In de praktijk is de mavo op deze scholen dan ook verreweg de grootste 
afdeling.. Eventueel kunnen leerlingen dan doorstromen naar een hoger niveau. De 
ondervraagdee docenten denken niet dat in Amsterdam jongeren van een bepaald onderwijsty-
pee afzien als dat niet in de eigen wijk gevonden kan worden. Het feit dat (met name) 
allochtonee jongeren minder vaak dan Nederlandse jongeren naar de havo of het vwo gaan, 
hangtt volgens hen veel meer samen met kenmerken van het ouderlijk milieu dan met de 
fysiekee afstand tot de school. Het is volgens hen gemakkelijk om andere buurten te bereiken, 
Dee afstanden zijn niet groot en er is overal openbaar vervoer. Soms gaan leerlingen uit de 
grotee steden zelfs in de randgemeenten op school, die voor hen gemakkelijker bereikbaar zijn 
gewordenn door de verbetering van het openbaar vervoer (NRC Handelsblad, 20 maart 1999). 
Enn waren dit aanvankelijk de witte Nederlanders, het verschijnsel doet zich nu ook steeds 
meerr voor bij bepaalde allochtone groeperingen. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een 
vertrekk van de locale schoolpopulatie richting kleinere plaatsen met (nóg) wittere scholen. Zo 
gaatt een toenemend aantal Nederlandse leerlingen uit Amstelveen naar Uithoorn. 

5.2.33 Werving en selectie 
Hett blijkt dat de fysieke afstand tot het middelbaar onderwijs meestal geen belemmering is 
omm al dan niet naar een bepaalde school te gaan. Hoewel bijvoorbeeld de havo/vwo scholen 
geclusterdd staan in het stadsdeel Zuid, zijn er in andere stadsdelen ook mogelijkheden om een 
havo/vwoo opleiding te volgen en zijn ook de afstanden tot de scholen in andere wijken voor 
dee meeste leerlingen geen probleem. De meeste scholen werven dan ook in een veel ruimer 
gebiedd dan alleen in de directe omgeving van de school. Officieel richt men zich op alle 
twaalfjarigen,, mits deze het goede advies hebben. In hoeverre is men echter werkelijk gericht 
opp alle groepen? Zijn er groepen die buiten de boot dreigen te vallen? Aan de docenten van de 
middelbaree scholen is gevraagd welke leerlingen zij proberen te werven en hoe zij hun school 
profilerenn in het ruime aanbod. 

Hoewell  elke school zijn eigen werkwijze heeft om nieuwe leerlingen te trekken, is er wel een 
aantall  overeenkomsten te ontdekken. Zo organiseert vrijwel elke school open avonden en 
middagenn om ouders en leerlingen te informeren. Een aantal scholen stuurt folders naar alle 
twaalfjarigenn thuis met informatie over de school en een uitnodiging voor de open dag. 
Sommigee scholen kiezen daarbij alleen hun eigen omgeving met soms een duidelijk accent op 
dee randgemeenten (met name de scholen in de buitenwijken), andere scholen benaderen alle 
twaalfjarigenn in de hele stad en richten zich daarmee minder op een duidelijke doelgroep. 
Sommigee scholen werven speciaal in buurten en op basisscholen die langs bepaalde bus- en 
tramlijnenn staan. Dit zijn zowel scholen die een vrij sterke regionale functie hebben (zoals de 
scholenn in Amsterdam-Noord), als ook de scholen met veel allochtone leerlingen uit oudere 
stadswijken.. Het is bij de scholen een bekend feit dat allochtone leerlingen nauwelijks fietsen. 
Ookk de bouw van grote nieuwbouwwijken wordt nauwlettend gevolgd, vooral als in die 
omgevingg geen middelbare scholen staan of als de bewoners van de nieuwe wijk een hogere 
sociaal-economischee achtergrond hebben. Het Calandlyceum in Osdorp merkt bijvoorbeeld de 
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positievee invloed van de nieuwbouwwijken Nieuw-Sloten en de Aker. Zowel het 

leerlingenaantall  als het gemiddelde niveau is gestegen. De middelbare scholen in Amsterdam-

Oostt hopen de vruchten te plukken van het Oostelijk Havengebied. "Dat is een potentiële 

groeimarkt,groeimarkt, de kleuterklassen puilen uit. En al zitten er nu nog slechts weinig leerlingen in de 

7e7e en 8e groep, dat komt vanzelf wel. En het is, gezien de bevolkingssamenstelling, 

aannemelijkaannemelijk dat veel van hen een havo/vwo school zullen zoeken en wij zijn dan dichtbij" 

(leraarr Pieter Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). 

Eenn aantal scholen heeft niet zozeer relaties met basisscholen in de eigen buurt, maar wel 

mett basisscholen waar zich een overeenkomstige populatie bevindt. "In de praktijk komt een 

belangrijkbelangrijk deel van de brugklassers van dezelfde basisscholen. Deze hoeven echter bepaald 

nietniet buurtgebonden te zijn. Van de dichtstbijzijnde basisschool krijgen wij bijvoorbeeld nooit 

leerlingen,leerlingen, hoewel de scholen vlak bij elkaar staan. Wij zijn een zwarte openbare school en zij 

eeneen witte katholieke. Maar van verder weg gelegen basisscholen krijgen wij dan weer wel 

leerlingen.leerlingen. Ik denk dat de herkomst van de leerlingen niet echt met de wijk maar wel met het 

sociaalsociaal milieu samenhangt" (leraar Marcanti College, Amsterdam-West). Er kan echter ineens 

iemandd van een totaal "onbekende" basisschool opduiken. "Zo kwam er op de laatste 

voorlichtingsdagvoorlichtingsdag ineens een leerling van een heel chique basisschool opdagen. Hoe die hier 

inin vredesnaam verzeild is geraakt, ik zou het echt niet weten. We gaan dan wel naar die 

schoolschool toe om met de leerkracht te praten, maar het is niet het soort scholen waar we ons 

normaalnormaal gesproken op richten" (leraar Marcanti College, Amsterdam-West). Andere scholen 

hebbenn wat sterkere relaties met scholen in de buurt. Dit geldt natuurlijk vooral waar de 

buurtpopulatiee en de schoolpopulatie met elkaar in overeenstemming is. "Eigenlijk kun je hier 

tweetwee groepen onderscheiden. De eerste groep leerlingen komt van de 'hofleveranciers'. Dit 

zijnzijn vooral basisscholen in de buurt waarvan soms wel tien of vijftien leerlingen per klas naar 

dezedeze school komen. De tweede groep leerlingen bestaat juist uit de eenlingen: leerlingen die 

alsals enige van hun klas een gymnasiumadvies hebben gekregen. Deze komen vaak van wat 

verderverder gelegen scholen, tot aan Monnickendam toe" (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, 

Amsterdam-Zuid). . 

Scholenn gebruiken ook de eigen buurt zo nu en dan als wervingsmiddel. De locatie wordt 

voorall  gebruikt om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of per fiets aan te geven. 

Centraall  gelegen scholen noemen de ligging ten opzichte van bijvoorbeeld het Concert-

gebouw,, Rijksmuseum en Leidseplein. Scholen in de buitenwijken noemen juist de rustige 

liggingg een voordeel. "Je hoeft er de stad dus niet voor in" (voorlichtingsbrochure Pieter 

Nieuwlandd College, Amsterdam-Watergraafsmeer). "Het is hier weliswaar een saaie buurt 

metmet al die kantoren, maar dat vinden ouders juist een geruststellend idee. Dan kunnen ze in de 

pauzepauze of in een tussenuur niet naar coffeeshops gaan" (lerares Spinozalyceum, Amsterdam-

Zuid).. "We merken dat de ligging in Zuid sommige ouders aanspreekt. Het heeft toch het 

imagoimago van een nette buurt en mensen denken sneller, ach de school zal ook wel netjes zijn 

(leraarr Fons Vitae Lyceum, Amsterdam-Zuid). Een school gelegen in een vrij slecht 

aangeschrevenn deel van de stad merkt dat de omgeving een negatief stempel op de school 

druktt en potentiële leerlingen er zelfs van weerhoudt om naar deze school te gaan. "Er is hier 
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inin de omgeving veel drugscriminaliteit en bovendien ziet het gebouw er van buiten ook niet 

aantrekkelijkaantrekkelijk uit. Dat geeft dan gelijk een indruk bij leerlingen en ouders. Ze hoeven maar 

naarnaar het adres te kijken en dan denken ze, we gaan wel ergens anders naar toe. Dus gaan ze 

naarnaar verder weg gelegen wijken. Dat betreuren wij ten zeerste. Elke week organiseren we 

voorvoor leerlingen van de basisschool een middag op de school. Ze zijn dan hartstikke 

enthousiast.enthousiast. Maar kijkje naar wat zich werkelijk aanmeldt, dan valt dat erg tegen. Het lijkt 

welwel of kinderen uit deze wijk het liefst in andere wijken naar school gaan. En dit geldt net zo 

goedgoed voor allochtone leerlingen " (leraar Delta College, Amsterdam-Oost). Een docent van 

eenn andere vrij zwarte school, die vindt dat de leerlingen uit de eigen, vrij witte omgeving te 

weinigg naar zijn school gaan, werft met het motto dat de school "lekker dichtbij" is. "We 

proberenproberen leerlingen en ouders uit de directe omgeving te laten zien dat ze, door hier naar 

schoolschool te gaan, niet 1 a 1,5 uur per dag langs drukke routes hoeven te fietsen of in de tram 

hoevenhoeven te zitten, maar dat er op korte afstand een prima alternatief ligt. De tijd die overblijft 

isis dan beschikbaar voor leuke activiteiten en hobby's" (leraar Pieter Nieuwland College, 

Amsterdam-Watergraafsmeer).. Deze respondent geeft echter meteen toe dat het zeer moeilijk 

iss om ouders en leerlingen met dit soort argumenten wel of niet naar een bepaalde school te 

trekken.. All e ondervraagde docenten zijn er namelijk van overtuigd dat het imago en de 

reputatiee van de school en de daarbij behorende mond-op-mond reclame (of juist niet) van 

doorslaggevendd belang zijn voor het kiezen van een school. En het is een feit, hoe subjectief 

ook,, dat de samenstelling van de schoolbevolking naar etniciteit veel bijdraagt aan dit imago. 

"We"We doen hier veel aan pr en marketing en proberen onze school zo goed en veel mogelijk op 

dede kaart te zetten. Maar hoeveel tijd en energie je er ook in steekt, het uiteindelijke imago 

wordtwordt bepaald op verjaarspartijtjes. Ouders gaan dan met elkaar over scholen praten " (leraar 

Sint-Nicolaaslyceum,, Amsterdam-Zuid). "Het imago is voor een belangrijk deel gebaseerd 

opop wat mensen zien als ze voorbij de school komen. Veel scholen zien er "zwarter" uit dan ze 

inin werkelijkheid zijn, omdat allochtone leerlingen vaker de gewoonte hebben om na schooltijd 

voorvoor de school rond te hangen en na te praten. Zij zijn ook kleiner behuisd, wonen dichter in 

dede buurt en gaan minder naar activiteiten in georganiseerd verband. De Nederlandse 

leerlingenleerlingen hebben meer de gewoonte om na schooltijd direct naar huis te gaan, zeker op deze 

school,school, waar veel Nederlandse leerlingen uit andere plaatsen komen. Wie dus even na 

schooltijdschooltijd voorbij de school komt ziet groepen allochtonen rond de school, inclusief vrienden 

diedie helemaal niet op onze school zitten; dit komt dan bedreigend over bij anderen. Met name 

dede Nederlandse ouders uit de regio vragen altijd angstvallig hoeveel allochtonen er zitten, is 

datdat naar hun idee te hoog, dan zenden ze hun kind naar een andere school. Heel jammer, 

maarmaar zo is het wel" (lerares Brederolyceum, Amsterdam-Noord). 

Sommigee zwarte scholen hebben het roer omgegooid: zij presenteren zichzelf 

nadrukkelijkk als multiculturele scholen en richten zich daarmee in eerste instantie op juist 

allochtonee leerlingen. Dit beleid geldt bijvoorbeeld voor het Sweelinck College in 

Amsterdam-Zuid.. "Het Sweelinck College is een multiculturele school, die vanuit zijn 

christelijkechristelijke identiteit leerlingen uit alle delen van de Amsterdamse samenleving een goed 

onderwijsprogrammaonderwijsprogramma wil bieden. Er wordt gewerkt vanuit het idee dat leerlingen moeten 

wordenworden voorbereid op onze ingewikkelde, multiculturele maatschappij" (Informatiegids 
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Sweelinckk College, 1997). Toch lijk t het nog een tijd te duren voordat een school de huidige 

situatiee accepteert. Een docent van dezelfde school meldt namelijk: "De school probeert wel 

weerweer iets "witter" te worden, dus we richten ons iets meer dan voorheen op de basisscholen 

inin de omgeving. In de praktijk is dit moeilijk; de school heeft toch een bepaalde naam. 

BovendienBovendien zijn de huidige leerlingen, waaronder veel allochtonen, enthousiast over de school 

enen brengen vervolgens hun broertjes en zusjes naar de school. Het is natuurlijk ook de vraag 

inin hoeverre je krampachtig moet proberen om Nederlandse leerlingen te trekken. In de nabije 

omgevingomgeving staan zeer veel scholen, die een wittere populatie hebben en daardoor 

aantrekkelijkeraantrekkelijker kunnen zijn voor Nederlandse ouders. Je kan waarschijnlijk beter je aandacht 

richtenrichten op de populatie die je hebt en die zo goed mogelijk opleiden " (leraar Sweelinck 

College,, Amsterdam-Zuid). In een paar gevallen lijk t men zich zelfs nauwelijks meer op 

Nederlandsee leerlingen te richten. Dit geldt in het bijzonder voor de scholen van de "Esprit 

scholengroep",, die zich met name op etnische minderheden richten, zowel in het reguliere 

lesprogrammaa als in de buitenschoolse activiteiten. "In de onderbouw is de NT2- hulp in de 

vormvorm van "schoolse taalvaardigheden" een vast onderdeel bij alle lessen. Voor de 

bovenbouwbovenbouw is er een vergelijkbare aanpak" (Voorlichtingsfolder Mondriaanlyceum, 

Amsterdam-West,, 1997). "De vestiging beschikt over allochtone leerlingbegeleiders Turks, 

Arabisch,Arabisch, Ghanees en Spaans" (Voorlichtingsfolder Nova College, Amsterdam-West, 1997). 

"Veel"Veel leerlingbegeleiders spreken jouw taal en kennen jouw cultuur. Zij begrijpen je beter en 

kunnenkunnen makkelijker met je ouders spreken als dat nodig is" (Voorlichtingsfolder Esprit-

Scholengroep,, 1995). "Op woensdagochtend is er zwemles, want de meeste leerlingen hebben 

geengeen zwemdiploma" (leraar Marcanticollege, Amsterdam-West). "Ons beleid heeft natuurlijk 

welwel tot gevolg dat de school weinig tot geen Nederlandse leerlingen aantrekt. Dat vind ik niet 

zozo 'n groot probleem. Het gaat er om dat leerlingen een diploma halen en goed onderwijs 

krijgen,krijgen, onafhankelijk de herkomst van de leerling. Hier lijken we in te slagen, want de 

slagingspercentagesslagingspercentages zijn voor Amsterdamse begrippen goed (leraar Marcanti-college, 

Amsterdam-West). . 

Doorr het gestadig afnemen van het aantal Nederlandse leerlingen en het nu nog 

gemiddeldd achterblijvende onderwijsniveau van etnische minderheden, komen veel scholen in 

dee problemen. Een "brede" scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo betekent in de 

praktijkk in toenemende mate een grote vbo/mavo-afdeling en een slinkende havo/vwo-

afdeling.. Veel van dit soort scholen hebben daarom moeite om de havo en met name het vwo 

inn stand te houden, zeker zolang er genoeg alternatieven zijn voor havo/vwo leerlingen en hun 

ouders.. De zelfstandige havo/vwo-scholen doen er dan ook alles aan om een fusie met een 

mavoo te voorkomen. "We gaan dus never nooit niet met een mavo fuseren. Er zitten hier ook 

geengeen mavo 's meer in de buurt, maar ook als dat wel het geval was geweest, hadden we het 

nietniet gedaan" (leraar Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam-Zuid). "Fuseer je met een mavo, dan 

ziezie je in korte tijd de hele havo/vwo infrastructuur wegx'allen. Scholen moeten zelfs 

samenwerkingsverbandensamenwerkingsverbanden aangaan om nog vwo klassen te kunnen formeren en pakketkeuzen 

tete garanderen. Ik verwacht dan ook in de nabije toekomst een verhevigde concurrentie en 

misschienmisschien wel het verdwijnen van havo/vwo scholen" (leraar Fons Vitae lyceum, Amsterdam-

Zuid). . 
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Watt echter waarschijnlijker is, is dat niet zozeer de havo/vwo scholen zullen verdwijnen (zij 

zijnn juist aantrekkelijk voor bepaalde groepen), maar dat vooral de havo/vwo-afdelingen van 

bredee scholengemeenschappen zullen verdwijnen. Eerder kwam al naar voren dat het aandeel 

vann het vwo in het onderwijs in de jaren zeventig en tachtig toegenomen is en zich sindsdien 

heeftt gestabiliseerd. Het is dus niet zo dat er veel minder jongeren dan voorheen naar het vwo 

gaan.. De plaats waar ze naar het vwo gaan, verschilt echter met vroeger. Zelfstandige 

(havo)Mvoo scholen doen het relatief goed ten koste van de havo/vwo afdelingen van 

scholengemeenschappen.. Vooral de drie zelfstandige gymnasia, het Barlaeusgymnasium, het 

Sint-Ignatiusgymnasiumm en het Vossiusgymnasium zien hun leerlingenaantal de laatste jaren 

behoorlijkk toenemen. Het leerlingenaantal van bijvoorbeeld het Vossiusgymnasium steeg in 

enkelee jaren van 500 naar bijna 700 leerlingen (ABC Bureau, 1995, 1998). Het 

leerlingenaantall  van het Sint-Ignatiusgymnasium nam in dezelfde periode toe van 440 tot 550 

leerlingen.. "De scholen hebben nauwelijks fysieke ruimte voor deze grote aantallen, vandaar 

datdat nu is afgesproken dat de drie gymnasia samen hooguit vijftien brugklassen mogen hebben. 

DanDan zitten de scholen vol, zodat ouders en leerlingen naar andere scholen moeten uitkijken " 

(leraarr Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). Mede door deze toeloop daalde het 

leerlingenaantall  van de havo/vwo afdelingen van een groot aantal scholengemeenschappen in 

eenn paar jaar tijd met de helft of meer (Het Parool, 28 oktober 1998). Een aantal scholenge-

meenschappenn heeft daarom het besluit genomen ook een gymnasiumbrugklas aan te bieden 

(Sikkes,, 1998; NRC-Handelsblad, 20 juni 1998). Zij mikken daarmee vooral op dezelfde 

groepp die nu naar de categoriale gymnasia of de andere havo/vwo scholen in Zuid gaat. Soms 

iss de gymnasium-afdeling ook een soort "cadeautje" van de regering bij het tot stand komen 

vann brede scholengemeenschappen. Slechts een enkeling noemt de gymnasiumafdeling 

expliciett als middel om tot nu toe weinig bereikte groepen (zoals allochtonen) voor het 

gymnasiumm te interesseren. "Een aantal van hen heeft zeker de intelligentie wel, maar niet de 

"culturele"culturele achtergrond" om naar bijvoorbeeld een categoriaal gymnasium te gaan. Deze 

kinderenkinderen voelen zich helemaal niet thuis op een elitaire school, want dan zitten ze altijd aan 

dede onderkant. Voor hen kan een gymnasium-afdeling op een wat gewonere middelbare school 

eeneen uitkomst zijn" (leraar Pieter Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). Zoals 

dezee respondent het omschrijft, kan de gymnasiumgolf over Amsterdam (en Nederland) als 

eenn mobilisering van het onderwijssysteem worden opgevat. Men richt zich immers op 

groepenn die voorheen niet naar het gymnasium zouden gaan. Toch kunnen bij dit beleid wel 

enigee vraagtekens worden geplaatst. Zo is de behoefte aan al deze gymnasiumopleidingen 

onduidelijk.. Het aantal jongeren dat op het gymnasium (of gymnasiumafdeling) zit, ligt in 

Amsterdamm sinds de jaren zeventig min of meer stabiel op ongeveer 5 procent van alle 

middelbaree scholieren (O + S, diverse jaren). Ondanks het zojuist aangehaalde citaat, is de 

gymnasiumklass toch in eerste instantie bedoeld om het niveau van de school als geheel te 

versterken.. "Al valt een deel af dan hou je toch nog goede atheneum-leerlingen over" (leraar 

Pieterr Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). Omdat er gewoonweg (nog) te 

weinigg allochtone leerlingen zijn die een havo/vwo schoolloopbaan succesvol doorlopen, 

moett men zich wel richten op Nederlandse leerlingen. Als de onderwijsprestaties van 

allochtonee leerlingen duidelijk zouden verbeteren, zodat ook zij in ongeveer dezelfde mate als 
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Nederlandsee kinderen naar het havo/vwo zouden gaan en de slagingskans net zo groot was, 

dann zou de noodzaak om vooral onder Nederlanders te werven waarschijnlijk minder groot 

zijnn volgens de scholen. 

Sommigee scholen treffen drastischer en ruimtelijker maatregelen dan de invoering van 

eenn gymnasiumbrugklas om hun hogere niveaus te behouden. Het Mondriaanlyceum, een 

zwartee school uit Overtoomse Veld, heeft bijvoorbeeld het plan opgevat om de havo en vwo 

afdelingg los te koppelen van de mavo en over te brengen naar een nieuwe locatie "aan de rand 

vanvan de Jordaan in het aantrekkelijke Westerpark. Ouders uit die buurten hoeven hun kinderen 

nietniet meer naar Zuid, Amstelveen of nog verder te sturen om een gedegen vwo/havo te vinden'' 

(voorlichtingsfolderr Cartesiuslyceum). Deze locatie krijgt de naam van de oude school van 

voorr de fusie (het Cartesiuslyceum), toen de school een respectabele reputatie had. "De mavo 

blijftblijft  achter in Overtoomse Veld* staat in dezelfde folder te lezen. De school komt er open 

voorr uit dat de veranderende bevolkingssamenstelling een reden is om voor deze splitsing te 

kizen.. "Om te overleven in een stadsdeel dat om een zeer specifieke aanpak vraagt, gaan de 

onderwijsniveausonderwijsniveaus van het huidige Mondriaan los van elkaar verder". Het Katholiek College 

Amsterdam-Westt en de Christelijke SG Pascal hebben plannen om samen hun havo/vwo 

afdelingg te verplaatsen van het zwarte Overtoomse Veld naar het witte Nieuw-Sloten (Het 

Parool,, 28 oktober 1998). Als voorbode van dit beleid, is de havo/vwo afdeling van beide 

scholenn samengevoegd en in een apart gebouw gezet onder de naam Comeniuslyceum. Nu 

nogg in dezelfde buurt aanwezig als de andere niveaus, maar het is niet duidelijk hoe lang deze 

situatiee zal duren. Het Bernard Nieuwentijtcollege in Amsterdam-Noord gaat het vwo 

(waaronderr een gymnasiumbrugklas) concentreren op de locatie Damstede, terwijl de overige 

afdelingenn naar andere locaties worden overgeheveld. Zo moet de school met name 

aantrekkelijkk blijven voor leerlingen uit de omliggende randgemeenten. Dit soort berichten 

bevestigtt het beeld dat er een toenemende ruimtelijke kloof lijk t te ontstaan tussen de lagere 

enn hogere vormen van voortgezet onderwijs en dat de hogere vormen min of meer gaan 

functionerenn als zelfstandige havo/vwo scholen. Het maakt tevens duidelijk dat verplichte 

fusiess van de nog zelfstandige havo/vwo scholen met vbo/mavo scholen geen remedie tegen 

ditt verschijnsel is. Juist de instelling van brede scholengemeenschappen, toch indertijd 

bedoeldd om doorstroom naar hogere niveaus te vergemakkelijken, maakt het mogelijk om de 

havo/vwoo afdeling op één gunstige locatie te concentreren. Het aanbod in de 

achterstandsbuurtenn verschraalt tot de lagere niveaus. 

Mett betrekking tot het middelbaar onderwijs in Amsterdam kan geconcludeerd worden dat er 

grofwegg drie circuits scholen te onderscheiden zijn. Allereerst zijn dit de witte havo/vwo 

scholenn met een goede reputatie, met name gelegen in Amsterdam-Zuid. Vooral door niet te 

fuserenn met een mavo en een sterke oriëntering op randgemeenten hoopt men deze positie te 

behouden.. Dit type scholen trekt steeds meer leerlingen. Ten tweede is er een groep scholen, 

diee vooral gericht is op allochtone leerlingen en weinig pogingen meer onderneemt om 

Nederlandsee jongeren te trekken. Zij hebben hun schoolsysteem aan de veranderde 

bevolkingssamenstellingg aangepast en richten zich helemaal op de kansen van allochtone 

leerlingen.. Ten derde is er een gemengd circuit, dat steeds meer moeite heeft de hogere 
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niveauss te handhaven. Zij hebben een populatie die vergelijkbaar is met de scholen van type 

twee,, maar zij proberen leerlingen van type één binnen te krijgen. Vaak zijn dit ook scholen 

diee in korte tijd van wit in zwart zijn veranderd. Deze scholen ondernemen pogingen om meer 

Nederlandsee leerlingen te trekken, onder andere door het invoeren van gymnasiumbrugklassen 

off  door de havo/vwo afdeling naar een andere locatie over te brengen. De toekomst zal 

uitwijzenn of deze strategie succesvol zal zijn. 

5.33 Middelbaar onderwijs in Enschede 

5.3.11 Niveaus 

Ookk in Enschede is de verdeling over de diverse niveaus vrij stabiel (tabel 5.3).' Het 

gemiddeldd lage opleidingsniveau van de bevolking weerspiegelt zich in het relatief geringe 

aantall  leerlingen dat een opleiding op havo/vwo niveau volgt (31 procent in Enschede versus 

466 procent in Amsterdam). Bovendien is het aandeel havo/vwo leerlingen - anders dan in 

Amsterdamm - de afgelopen decennia ook helemaal niet toegenomen. Ook in vergelijking met 

veell  andere (middelgrote) steden gaan in Enschede minder leerlingen naar de havo of het vwo 

(Verweijj  & Goezinne, 1996). Alleen in een stad met een vergelijkbaar industrieel verleden, 

namelijkk Tilburg, is er sprake van een soortgelijk beeld. In andere middelgrote steden gaan 

somss zelfs meer leerlingen naar het vwo dan naar de havo, bijvoorbeeld in Groningen of in 

Nijmegen.. In Enschede volgt zeventig procent van de leerlingen een opleiding op maximaal 

mavo-niveau,, terwijl dat in Groningen slechts de helft is. Het percentage leerlingen in 

Enschedee op (i)vbo niveau is vergelijkbaar met dat van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 

Tabell  5.3 Ontwikkeling aandeel leerlingen in het avo en het vbo (lbo) 1976-1995 

19766 1984 1990 1995 

vböö 33 33 30 32~ 

mavoo 36 37 41 38 

havoo 20 17 17 18 

vwoo 11 13 12 13 

totaall  100 100 100 100 

absoluutt aantal leerlingen 15.243 12.986 8.918 8.241 

Bron:: Enschede in Cijfers, diverse jaren 

11 Hierbij zijn de brugklassers buiten beschouwing gelaten, omdat zij in een gemengde klas zitten. 
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Inn Enschede slaagde in het schooljaar 1993-1994 ongeveer 85 procent voor het eindexamen 
(Verweijj  en Goezinne, 1996). De gemeente doet het daarmee iets slechter dan het landelijk 
gemiddelde.. Met name de havo en het vwo - die toch al relatief weinig bezocht worden -
scorenn slecht. Net als in Amsterdam is de uitval onder havo-leerlingen het grootst en zijn de 
slagingspercentagess het laagst. De mavo-leerlingen verlaten het vaakst gediplomeerd de 
school.. De mavo-leerlingen in Enschede doen het ook beter in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde.. Samen met het feit dat een zeer groot deel (veertig procent) van de leerlingen 
naarr de mavo gaat, kan dit een aanwijzing zijn dat in Enschede ook een aantal leerlingen naar 
dee mavo wordt verwezen, die in andere regio's wellicht naar de havo zouden zijn gegaan. Vbo 
enn mavo worden in Enschede dan ook veel minder dan in Amsterdam als de onderkant van de 
onderwijsmarktt gezien. Uit de gesprekken met de docenten komt naar voren dat het heel 
respectabelee opleidingen zijn en beslist niet als "afvalbak" worden gezien. 

5.3.22 Spreiding 
Inn vergelijking met Amsterdam met het grote aantal scholen is het aanbod in Enschede heel 
watt overzichtelijker. Veel van de zojuist bij Amsterdam beschreven tendensen spelen in 
Enschedee nauwelijks een rol. Wordt het onderwijs in Amsterdam getypeerd door een 
gepecialiseerdd en gesegregeerd aanbod, in Enschede wordt het onderwijs juist gedomineerd 
doorr drie grote brede scholengemeenschappen: het Stedelijk Lyceum (openbaar), het 
Jacobuscollegee (rooms-katholiek) en het Ichtuscollege (protestants-christelijk). Deze 
scholengemeenschappenn bieden alles van ivbo tot vwo aan (figuur 5.2). 

Figuurr 5.2 Spreiding middelbaar onderwijs Enschede naar niveau, 1997 

ENSCHEDE E 

Middelbaree scholen 

 VBO/MAVO 

 MAVO/HAVO/VWO 

"" VBO t/m VWO 

Dee brede scholengemeenschappen zijn de afgelopen jaren ontstaan door fusies. Hoewel de 
meestee oorspronkelijke scholen nog in gebruik zijn als aparte locaties, is er toch al een aantal 
gebouwenn afgestoten. En anders dan in Amsterdam, waar een herschikking van de gebouwen 
mett name per niveau plaatsvindt, ook om de hogere niveaus te behouden, worden in Enschede 
dee locaties vooral op onderbouw en bovenbouw ingedeeld. Jongere leerlingen hebben meer 
keuzemogelijkhedenn dan oudere leerlingen, zodat de afstand tot de school zo klein mogelijk 
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gehoudenn kan worden. Het Stedelijk Lyceum noemt deze onderbouwlocaties brede 

instroompunten.instroompunten. Deze school is het grootst met in totaal 3.500 leerlingen en zes locaties en 

bestaatt uit de (vroeger zelfstandige) scholen het Kottenparkcollege, de Scholengemeenschap 

Zuidd en het Schuttersveldcollege. Het Jacobuscollege met vier locaties en het Ichtuscollege 

mett twee locaties2 hebben elk ongeveer 1.800 leerlingen. Daarnaast zijn er nog een paar 

kleinere,, specifieke scholen (zoals een vrijgemaakt-gereformeerde middelbare school, een 

agrarischee school en voortgezet speciaal onderwijs) met een relatief gering aantal leerlingen. 

Dee eerder gemelde relatief zwakke positie van de havo en het vwo in Enschede kan niet 

verklaardd worden door een tekort aan aanbod. Er zijn genoeg locaties voor havo en vwo in 

Enschedee te vinden. Scholen proberen ondanks hun "brede" karakter hun havo/vwo stroom te 

versterken,, om zo de reputatie van de school te bevorderen. De scholen die door de fusies 

geslotenn zijn, betreffen dan ook vooral vbo- en mavo- locaties. In het noorden van de stad zijn 

bijvoorbeeldd twee scholen gesloten (de Pius-X mavo en de Juliana van Stolberg mavo). 

Hoewell  een flink deel van de mavo-leerlingen naar het hoofdgebouw van de desbetreffende 

schooll  is gegaan, merken het Jacobuscollege en het Ichtuscollege dat het openbare 

Kottenparkcollege,, dat wel in het stadsdeel is gebleven, een aantal leerlingen opneemt. "Wij 

merkenmerken nu dat van de rooms-katholieke basisscholen er meer kinderen dan voorheen naar het 

KottenparkcollegeKottenparkcollege gaan. Dit geldt natuurlijk alleen voor de mavo-leerlingen, die niet meer 

naarnaar de Pius-X mavo kunnen. Havo/vwo leerlingen die naar onze school wilden, moesten 

sowiesosowieso al naar het hoofdgebouw" (leraar Jacobuscollege, Enschede-Oost). De leraar van het 

Kottenparkcollegee bevestigt dit beeld van de andere kant: "Ons leerlingenaantal neemt iets 

toe.toe. Daar zijn twee redenen voor te geven. Ten eerste hebben wij in onze wijk vrij  grote 

allochtoneallochtone gezinnen met meerdere kinderen. Ten tweede merken wij dat mavo-leerlingen, die 

voorheenvoorheen naar het bijzonder onderwijs zouden gaan, nu ook wel bij ons terecht komen. Dit 

betekentbetekent overigens dat vooral de mavo-afdeling groeit. Daar moeten we wel voor oppassen " 

(leraarr Kottenparkcollege, Enschede-Noord). De sluiting van de locaties in Noord hangt nauw 

samenn met de fusie van zowel het Jacobuscollege als het Ichtuscollege. "Het aantal vierkante 

metersmeters van de totale school was te groot, dus moest één locatie verdwijnen. We hadden 9.000 

vierkantevierkante meter teveel. Uiteraard is het een ingrijpende verandering om een locatie te sluiten. 

WeWe zijn nu eigenlijk uit het noorden weggetrokken" (leraar Jacobuscollege, Enschede-

Oost).. "We hebben uiteraard gekeken naar waar de groei van Enschede zit. Die zit niet in het 

noorden.noorden. In de Zuidwijken wonen veel jonge gezinnen met opgroeiende kinderen, die (straks) 

naarnaar de middelbare school gaan. Ten oosten van de stad wordt de nieuwe wijk Eschmarke 

gebouwd,gebouwd, die ook weer voor nieuwe aanwas zal zorgen. Naar het noorden toe zijn de 

mogelijkhedenmogelijkheden beperkt, je zit met een vliegveld en landschappelijke waarden. Alleen in het 

binnenstedelijkbinnenstedelijk gebied zal er in Enschede-Noord nog nieuwbouw verrijzen" (leraar 

Ichtuscollege,, Enschede-West). 

Ookk in Enschede zijn upgrading en downgrading van de scholen door de fusies en sluitingen 

relevant.. Sommige locaties worden gekenmerkt door een stijging van het aantal leerlingen met 

22 Het Ichtuscollege heeft een derde locatie in Hengelo 

111 1 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

eenn hogere sociaal-economische achtergrond; andere locaties laten het omgekeerde beeld zien. 

Dee situatie is echter niet te vergelijken met die van Amsterdam. Daarvoor zijn de verschillen 

tussenn de locaties relatief te klein. "Ons hoofdgebouw stond van oudsher bekend als school 

voorvoor de middenklasse en daarboven. Nu de mavo daarbij gekomen is, komt daar wat 

veranderingverandering in. Aan de locatie op de Geessinkweg (Zuid, nu mavo/havo, PG) is het 

middenklassemiddenklasse en wat lager, maar door het afstoten van het vbo zie je daar juist een stijging 

vanvan het gemiddelde niveau. Er zijn ook ouders, die hun kind nu wel naar deze locatie sturen 

enen een paar jaar geleden niet, omdat er toen ook nog vbo was. We hebben ons vbo-onderwijs 

nunu geconcentreerd op de locatie Kuipersdijk (het vroegere Calscollege, PG). Dit is dan ook de 

schoolschool waar de jongeren gemiddeld de laagste sociaal-economische achtergrond hebben. De 

leerlingenleerlingen van deze locatie wonen wel het meest door de stad verspreid" (leraar 

Jacobuscollege). . 

5.3.33 Werving en selectie 

All ee drie de grote scholengemeenschappen proberen zo verspreid mogelijk door de stad te 

werken.. Daarbij wordt officieel alleen geworven op basisscholen van dezelfde signatuur. Een 

verschill  met Amsterdam is het feit dat in Enschede de leerlingen van de basisschool met de hele 

klass een open dag op de middelbare school van hun richting hebben. Tevens gaan de middelbare 

scholenn veel actiever zelf naar de basisscholen toe om voorlichting te geven aan de ouders. Er is 

duss in Enschede sprake van een veel sterkere en duidelijker relatie tussen basisscholen en 

middelbaree scholen dan in Amsterdam, georganiseerd naar grondslag. Men wijst echter niet 

zomaarr leerlingen van andere basisscholen van de hand. Daarvoor zijn leerlingenaantallen te 

belangrijk.. "Wij werven niet op niet-katholieke basisscholen, maar als er toch leerlingen van 

diedie scholen komen, dan nemen wij ze in principe natuurlijk wel aan. Andersom geldt dat net 

zozo goed. We krijgen bijvoorbeeld veel leerlingen van de vlakbij onze school gelegen openbare 

basisschool.basisschool. Maar van de katholieke basisscholen in andere delen van de stad, gaat dan weer 

eeneen groot deel naar het Ichtus of het Stedelijk Lyceum. Van de 185 brugklassers van dit jaar 

komenkomen zo'n 70 van niet-katholieke basisscholen. Dat is toch opvallend. In de praktijk doen we 

dandan ook niet zo moeilijk en de meeste basisscholen ook niet, al probeert iedereen zijn 

leerlingenleerlingen in de eigen zuil te houden. Slechts in enkele gevallen is er sprake van haat en nijd 

overover en weer. Soms heb je wel eens leerkrachten op openbare basisscholen die absoluut niet 

willenwillen dat kinderen naar het bijzonder onderwijs gaan of andersom. Het zou slecht zijn als 

kinderenkinderen en hun ouders zich echter daardoor laten weerhouden" (leraar Jacobuscollege, 

Enschede-Oost).. Met name het Stedelijk Lyceum kent het systeem van de eerder genoemde 

bredebrede instroompunten. Door de stad heen staan vijf onderbouwvestigingen (waarvan drie ook 

bovenbouww aanbieden). Het Stedelijk Lyceum is groot genoeg voor een dergelijk beleid. De 

anderee twee scholen proberen dit ook, maar zijn wat kleiner. Men wil proberen kinderen zo 

dichtt mogelijk bij hun huis in ieder geval de eerste twee jaar naar school te laten gaan, zodat 

zee niet naar de andere kant van de stad hoeven te fietsen en in een vertrouwde omgeving naar 

schooll  kunnen. Op een gegeven moment moeten ze toch vaak naar een ander gebouw, maar 

dann zijn ze natuurlijk al wat ouder. Naast werving op basis van grondslag van de school vindt er 

daaromm ook, vooral bij de locaties van het Stedelijk Lyceum, werving op basis van nabijheid 
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plaats.. Zo richt de voorlichting van Scholengemeenschap Zuid zich voornamelijk op de 

Zuidwijken.. "Meestal gaan we wel met de dichtstbijzijnde andere vestiging samen naar de 

basisschool.basisschool. Een locatie biedt bijvoorbeeld meer vernieuwingsonderwijs of biedt alleen 

onderbouw,onderbouw, dat voor sommige kinderen aantrekkelijk kan zijn, omdat het kleinschaliger en 

overzichtelijkeroverzichtelijker is. Aan de andere kant moeten die leerlingen dan na twee jaar toch naar het 

hoofdgebouw,hoofdgebouw, dus sommige ouders en leerlingen willen weer perse niet eerst naar een 

onderbouwvestiging.onderbouwvestiging. Kijk, als blijkt dat de meeste ouders hun kind eerst op een kleinschalige 

onderbouwvestigingonderbouwvestiging willen doen, dan is dat voor onze locatie natuurlijk niet zo gunstig. Dus als 

datdat het geval zou zijn, dan zouden we daar ook veranderingen in doorvoeren" (leraar 

Scholengemeenschapp Zuid). Hoewel officieel de grondslag van de school het belangrijkste 

criteriumm voor de werving van nieuwe leerlingen is, speelt in de praktijk de afstand tot de school 

eenn belangrijke reden. De fusies hebben in tegenstelling tot Amsterdam geleid tot het creëren 

vann scholengemeenschappen met ongeveer hetzelfde programma. Dit zal vooral verklaard 

wordenn door het feit dat de verschillende groepen (1,0 leerlingen, 1,25 leerlingen en 1,9 

leerlingen)) getalsmatig te klein zijn om elk hun eigen scholencircuit te vormen. Er zijn daarom 

weinigg eigen punten waar de locaties zich echt duidelijk mee kunnen profileren. "In die zin is er 

geengeen concurrentie, want we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde te bieden. Eerst had het 

StedelijkStedelijk geen echt gymnasium, maar dat hebben ze nu ook. Ons gymnasium is echter meer 

gesetteldgesetteld en heeft een goede reputatie. Je ziet dan ook dat de gymnasiumleerlingen uit de hele 

stadstad komen, omdat ze hier het gym willen doen. Die ouders en leerlingen hebben de minste 

moeitemoeite met afstand. Aspiratie en ambitie zijn bij hen belangrijker dan afstand" (leraar 

Jacobuscollege,, Enschede-Oost). 

Hett redelijk gelijkmatige aanbod wil natuurlijk niet zeggen dat de deelname aan de 

verschillendee onderwijsniveaus ook gelijkmatig is. In Enschede sorteren de verschillende 

groepenn zich over de verschillende niveaus binnen de school uit, een soort interne segregatie. 

Want,, net als in Amsterdam, gaan kinderen van laag opgeleide allochtone én autochtone 

ouderss vaak naar het vbo en de mavo en kinderen van hoog opgeleide ouders naar de havo en 

hett vwo. Daarom bieden de meeste scholen gedifferentieerde brugklassen aan (bijvoorbeeld 

mavo/havoo of havo/vwo) om zo de aantrekkelijkheid van de scholen voor met name havo/vwo 

leerlingenn te vergroten. "Leerlingen met een duidelijk havo/vwo advies gaan liever gelijk naar 

eeneen avo-school en niet naar een locatie waar ook veel vbo en mavo leerlingen zijn. Daar wordt 

tochtoch een lagere kwaliteit van verwacht. Bij ons zijn de brugklassen overigens gemengd: mavo, 

havohavo en vwo door elkaar heen. Wij willen niet van tevoren teveel op niveau indelen. Bij veel 

leerlingenleerlingen is in de brugklas niet duidelijk wat hun uiteindelijke niveau zal worden. Vooral het 

verschilverschil tussen een havo- en een atheneumleerling is bij aankomst vaak niet duidelijk. Het kan 

bestbest zo zijn dat een leerling meer in zijn mars heeft dan aanvankelijk het geval lijkt"  (leraar 

Scholengemeenschapp Zuid). "Vroeger gingen de meeste leerlingen van deze school eerst naar 

dede dependance van het Kottenpark. Daar is nu een breed instroompunt van gemaakt, waar 

ookook vbo en mavo zitten. Je ziet nu dat de meeste leerlingen direct naar het hoofdgebouw gaan, 

omdatomdat de dependance voor hen onaantrekkelijker is geworden " (leraar basisschool Stokhorst). 

113 3 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

5.44 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre het aanbod en karakter van het middelbaar onderwijs 

inn Amsterdam en Enschede van elkaar verschilt en hoe dit verklaard kan worden door 

demografische,, economische en culturele kenmerken van de beide regio's. Het 

onderwijsaanbodd ontloopt elkaar niet zo veel. In beide steden zijn voldoende mogelijkheden 

voorr vbo, mavo, havo en vwo te vinden. De deelname aan deze opleidingen verschilt echter 

well  aanzienlijk tussen beide steden. In Enschede gaat een veel groter deel van de leerlingen 

naarr de mavo dan in Amsterdam. Voor havo en vwo geldt het omgekeerde beeld. Het vbo 

trektt in beide steden ongeveer dertig procent van de leerlingen. Het middelbaar onderwijs is, 

inn tegenstelling tot het basisonderwijs, wel vrij onevenwichtig verspreid. Zo zijn in 

Amsterdamm de havo/vwo scholen sterk geconcentreerd in het stadsdeel Zuid en zijn vbo-

opleidingenn in hetzelfde stadsdeel vrijwel afwezig. In Enschede is de laatste jaren sprake van 

eenn achteruitgang van het aanbod in Enschede-Noord. 

Naastt een inventarisatie van het totaal beschikbare aanbod is bekeken in hoeverre dit aanbod 

ookk toegankelijk en bereikbaar is voor alle jongeren in de twee steden. Dat louter fysieke 

afstandd zou leiden tot het niet bereikbaar zijn van bepaalde schooltypen is moeilijk hard te 

maken.. Daarvoor zijn de afstanden te klein en is het wervingsbeleid van de scholen teveel 

gerichtt op de hele stad. In Enschede is daarbij de signatuur van de school belangrijker dan 

Amsterdam.. Het beleid is om zoveel mogelijk jongeren in de eigen zuil te houden, maar 

tegelijkertijdd realiseren scholen zich dat ouders en leerlingen vooral ook op andere aspecten 

letten.. In Amsterdam is grondslag zelden genoemd als belangrijkste recruteringsgrond, 

hoewell  de scholen in Amsterdam-Noord ook veelal in de eigen zuil werven. 

Opp basis van de gesprekken met docenten kan niet geconcludeerd worden dat er 

systematischh bepaalde soorten leerlingen van hun scholen geweerd worden. Openbare scholen 

mogenn dat overigens niet eens, bijzondere scholen in principe wel. De meeste scholen kunnen 

zichh dat ook uit concurrentieoverwegingen niet permitteren. Tevens verschillen financiële 

aspectenn (schoolgeld, ouderbijdrage, boeken) weinig van elkaar. Wel worden er in beide 

stedenn pogingen ondernomen om bijvoorbeeld door het invoeren van gymnasiumbrugklassen, 

specialee sport- of kunstprojecten of gedifferentieerde brugklassen de "bovenkant" van de 

marktt binnen de poorten te krijgen. Veel scholen richten zich dus op een groep, die het toch al 

relatieff  makkelijk heeft in onderwijsland. Of dit beleid succes heeft is overigens een tweede. 

Dee scholen realiseren zich ook dat leerlingen en hun ouders zich in hun keuzegedrag vooral 

latenn leiden door mond-op-mond reclame, het imago van de school, het feit of er vriendjes en 

vriendinnetjess heen gaan en of de school in het eigen circuit past. Er zijn daarentegen ook 

scholenn die zich nadrukkelijk richten op de "onderkant" van de markt. Zij proberen het zwarte 

karakterr juist als sterk punt naar voren te brengen en bieden veel ondersteunende en 

mobiliserendee activiteiten aan (met name op het gebied van taalverwerving). Bij deze scholen 

speeltt heel nadrukkelijk de gedachte dat onderwijs in de eerste plaats moet leiden tot werk: 

"Op"Op de Espnt-scholengroep kun je, als je goed werkt, altijd een diploma halen. Maar dat 

diplomadiploma moet je wel gebruiken. Je moet ook een goede baan vinden. Wij bereiden je voor op 

hethet verkrijgen van die baan " (Esprit scholengroep, 1995). 
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Naastt een feitelijke beschrijving van het aanbod is ook getracht te bekijken in hoeverre het 
onderwijsbeleidd in Amsterdam en Enschede mobiliserend of juist reproducerend van aard is. 
Hett is moeilijk om hier een objectief beeld van te krijgen en om hier algemene criteria voor op 
tee stellen. Wel blijkt uit een meer in Amsterdam optredend verschijnsel als overadvisering dat 
leerlingenn op de basisschool vaak (te) hoge adviezen krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat 
scholenn in Amsterdam eerder gericht zijn op mobilisering. De opvatting zou kunnen zijn dat -
hoewell  een deel van deze leerlingen terugvalt en soms zelfs helemaal uit het onderwijs 
verdwijntt - er dan altijd wel een deel in de hogere regionen blijf t hangen. De scholen in 
Enschedee worden gekenmerkt door een minder mobiliserend klimaat, dat eerder gericht is op 
hett bevestigen van bestaande structuren. Men zet niet te hoog in en adviseert voorzichtiger. 
Hett in verhouding tot Amsterdam grote aantal leerlingen dat naar de mavo gaat (terwijl het 
aandeell  van het vbo even groot is) en ook de goede resultaten die deze mavo-scholieren halen, 
zouu daarvan een gevolg kunnen zijn. Goede mavo leerlingen in Enschede zijn wellicht slechte 
havoo leerlingen in Amsterdam. 

Err zijn echter tegenkrachten van mobilisering geconstateerd. Zo is de gemengde brugklas 
opp de meeste scholen van het toneel verdwenen. Leerlingen worden nu vaak bij voorbaat op 
adviesniveauu bij elkaar in de klas gezet. Ook biedt de invoering van zogenaamd brede 
scholengemeenschappenn juist de mogelijkheid om gymnasiumbrugklassen in te stellen en de 
niveauss over verschillende locaties te verdelen. Soms leidt dit zelfs tot het (dreigend) vertrek 
vann de hogere niveaus uit achterstandsbuurten. Volgens de scholen is dit noodzakelijk om de 
havoo en het vwo in stand te houden. Hoewel het totale aandeel van de havo en het vwo niet 
veranderdd is, is er in Amsterdam namelijk sprake van een concentratie van havo/vwo 
leerlingenn op de zelfstandige (havo)/vwo scholen ten koste van deze afdelingen op 
scholengemeenchappen.. De sterke groei van de categoriale gymnasia spreekt wat dit betreft 
duidelijkee taal. 
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