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Dee school als spiegel van de omgeving 
EenEen geografische kijk op onderwijs 

Opgroeienn in een Nederlandse achterstandsbuurt, is dat erg of 
niet?? Volgens sommigen komt het spookbeeld van het getto 
angstigg naderbij. Wonen in een dergelijke buurt zou nadelig zijn 
voorr deelname aan de maatschappij, ook op het gebied van onder-
wijs.. De kwaliteit van de scholen verslechtert, er heerst chaos en 
wanordee en hogere niveaus sluiten bij gebrek aan leerlingen hun 
deuren.. Bewoners van deze buurten zouden een afkeer hebben van 
onderwijs.. In het boek 'De school als spiegel van de omgeving' laat 
Peterr Gramberg zien hoe schoolloopbanen beïnvloed worden door 
dee ruimtelijke omgeving. Niet alleen op buurtniveau, maar ook op 
regionaall  niveau. Vele jongeren in de steden Amsterdam en 
Enschedee zijn uitvoerig ondervraagd over hun schoolcarrière. 
Hierbijj  komt goed naar voren hoe jongeren hun schoolkeuze bepa-
lenn en welke verschillen tussen groepen bestaan. Tevens is met 
behulpp van een groot aantal interviews met directies en leerkrach-
tenn onderzocht hoe de bevolkingssamenstelling doorwerkt in het 
beleidd van hun scholen. Het verschijnsel schoolsegregatie passeert 
dee revue. Is het wenselijk en reëel om het bestaan van zwarte en 
wittee scholen te bestrijden? 

Peterr Gramberg (1970) studeerde sociale geografie aan de Univer-
siteitt van Amsterdam. Dit boek is het resultaat van een promotie-
onderzoek,, dat werd uitgevoerd aan het Amsterdam Study Centre 
forr the Metropolitan Environment (AME) van dezelfde universi-
teit.. Thans is de auteur werkzaam bij de Vereniging Besturen-
organisatiess Katholiek Onderwijs (VBKO) in Den Haag. 
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