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Bubbelscholen
TEKST LOUISE ELFFERS GEPUBLICEERD OP 09-12-2020

Onderwijssegregatie is een klassiek voorbeeld van een collectief actieprobleem.
Het maatschappelijke ideaal overstijgt individuele belangen van leerlingen,
ouders en schoolorganisaties.

Het is na het nijpende lerarentekort misschien wel de grootste uitdaging voor het grootstedelijke
onderwijs: de toenemende onderwijssegregatie. De gemeente Amsterdam publiceerde eind
november De eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs, een rapport dat toont dat de –
groeiende – groep leerlingen met hogeropgeleide ouders zich in het basisonderwijs steeds meer
concentreert. Het aantal scholen waar meer dan 80% van de leerlingen hogeropgeleide ouders heeft,
nam de afgelopen jaren aanzienlijk toe. En een steeds groter deel van de Amsterdamse leerlingen
bezoekt zo’n school.

Vaak wordt gedacht dat onderwijssegregatie rechtstreeks voortvloeit uit woonsegregatie: wanneer
wijken niet gemengd zijn, zijn de scholen in die wijken ook niet gemengd. Maar zo eenvoudig ligt het
niet. Als alle leerlingen in Amsterdam naar hun dichtstbijzijnde school zouden gaan, zou de
onderwijssegregatie aanzienlijk lager zijn. De segregatie komt voor een belangrijk deel voort uit een
verschil in schoolkeuze. Hogeropgeleide ouders zonder migratieachtergrond kiezen vaker voor een
zogeheten conceptschool.

Interessant is de vraag in hoeverre die keuze wordt ingegeven door het onderwijsconcept of door de
leerlingpopulatie van zo’n school. Een rapport van de voormalige Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling uit 2010 licht een tipje van de sluier. In een gemengde wijk in Amsterdam motiveerden
ouders hun keuze voor een school door te verwijzen naar de schoolpopulatie. Het profiel van de
school bleek van ondergeschikt belang. Zo zegt een geïnterviewde ouder: ‘Het is zeker niet zo dat we
allemaal blij zijn met Jenaplan (…). [Deze school] is gewoon de enige fatsoenlijke school in de buurt,
waar je jezelf en je kinderen tenminste contact ziet maken met de andere mensen in de school.’
Juist in een gemengde wijk vormt de schoolkeuze een doelbewuste strategie van ouders om een
groep te vormen met mensen met wie ze veel gemeen hebben, en om zichzelf en hun kinderen af te
schermen van andere groepen. Een geïnterviewde ouder windt er geen doekjes om: ‘Er wonen hier
veel mensen die toch een beetje zielig zijn. Dus wat je doet is dat je gewoon samen een groep
probeert te vormen met wat leuke mensen uit de buurt.’

De hogeropgeleide ouders in het onderzoek uit 2010 noemen de segregatie maatschappelijk gezien
onwenselijk. Maar ze ervaren ook dat die voor hen persoonlijk gunstig
uitpakt. Ze zijn bang dat als ze zelf bijdragen aan een betere sociale mix,
door te kiezen voor een school met een meer gemengde populatie, dit
ongunstig zal uitpakken voor het eigen kind.
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Het zojuist verschenen rapport van de gemeente Amsterdam laat zien dat
ook scholen weinig ruimte zien om het tij te keren. De meeste bevraagde
scholen blijken geen enkel beleid te voeren om ook andere leerlingen aan
te trekken dan hun huidige populatie. Scholen met veel hogeropgeleide
ouders vinden het belangrijker dat hun onderwijs aansluit bij hun huidige
populatie, dan dat ze een gemengdere populatie nastreven.

 

Juist in gemengde wijk is schoolkeuze een doelbewuste strategie

Onderwijssegregatie is daarmee een klassiek voorbeeld van een collectief
actieprobleem. Het overstijgt de individuele belangen van leerlingen,
ouders en schoolorganisaties. En het vraagt van alle partijen een inzet die
niet altijd direct in hun eigen belang is. Kenmerkend voor collectieve
actieproblemen is dat betrokkenen geneigd zijn te denken en handelen
vanuit hun individuele belang op de korte termijn. Daardoor faalt niet alleen
de structurele aanpak van het probleem op de langere termijn, maar pakt
het resultaat uiteindelijk negatief uit voor alle betrokkenen.

Het resultaat tekent zich af: bubbelscholen, waar leerlingen onderwijs
volgen binnen de eigen sociaaleconomische bubbel. Dit staat haaks op een
breed gedragen onderwijsideaal: het voorbereiden van leerlingen op het
leren, leven en werken in een pluriforme samenleving. Het individuele gedrag strookt dus niet met het
maatschappelijke ideaal. Alleen met collectieve actie prikken we de bubbels misschien nog lek.

Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker bij
Onderwijswetenschappen (UvA) en directeur van Kenniscentrum Ongelijkheid. Ook schreef ze De
bijlesgeneratie. Lees hier al haar columns.

Kijktip: Louise Elffers sprak in Nablijven over de documentaireserie Klassen van omroep Human.
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Louise Elffers
Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker
bij Onderwijswetenschappen (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Ze
schreef De bijlesgeneratie.
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