
OOnnss--ssoooorrtt--oouuddeerrsssscchhoolleenn  
 

Een onderzoek naar schoolkeuzemotieven als verklaring 

voor de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen 

 

|Eindrapportage| 

 

 

 

 
 

 

Bachelorthesis Planologie 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Faculteit der Managementwetenschappen 

Juni 2010 

 
Ronald van Leeuwen 



ii 

 



iii 

 

Ons-soort-oudersscholen 
 

Een onderzoek naar schoolkeuzemotieven als verklaring 

voor de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen  

 

|Eindrapportage| 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Bachelorthesis Planologie 

Radboud Universiteit Nijmegen  

Faculteit der Managementwetenschappen 

Juni, 2010 

 

Auteur:   R.F.J. van Leeuwen 

Studentnummer: 0709204 

Begeleider:  Drs. J.M. van de Walle 
 



iv 

 



v 

 

Voorwoord 
 

 

Het doen van een iets minder ambitieus onderzoek dat echter wel haalbaar en goed ingeperkt is,  

is een teken van professionaliteit en niet van onkunde. 

 

De bovenstaande uitspraak werd ons zo’n vijf maanden geleden op het hart gedrukt. Sindsdien 

heb ik eigenlijk gedurende het gehele bachelorthesis traject met deze uitspraak geworsteld. Vaak 

had ik het idee met iets bezig te zijn waarvan je de conclusies eigenlijk al wist of waarvan de 

zeggingskracht toch maar heel beperkt was. Aan de andere kant was het echter nog een flinke 

klus om het onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Bij het 

eindresultaat dat voor u ligt heb ik dan ook een dubbel gevoel. Enerzijds vind ik het jammer dat 

vijf maanden werk geen heel vernieuwende inzichten heeft kunnen opleveren. Anderzijds denk ik 

dat ik er wel redelijk in geslaagd ben een verantwoord onderzoek te doen en ik ben dan ook trots 

op het eindresultaat, mede omdat ik hiermee de Bacheloropleiding Planologie, aan de Faculteit 

der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen, met een goed gevoel 

afgesloten heb. 

 

Bij dit onderzoek heb ik aan veel mensen steun gehad en langs deze weg wil ik hen nogmaals 

bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleidster, Jackie van de Walle, bedanken voor haar tips en 

feedback, maar vooral voor haar enthousiasme en haar vermogen om goed met studenten mee te 

kunnen denken. Daarnaast wil ik mijn medestudent Wirish Ganesh bedanken voor zijn kritische 

reflecties. Speciale dank gaat uit naar mijn pa, die de ondankbare taak op zich had genomen om 

driehonderdzestig enquêtes uit te printen. Verder dienen ook Casper Coert en Jenny Zonneveld 

van de gemeente Nijmegen genoemd te worden, aangezien zij mij van veel informatie voorzien 

hebben. Ten slotte gaat mijn dank vooral uit naar de vijf basisscholen en alle ouders/verzorgers, 

die aan dit onderzoek meegewerkt hebben. Zonder hen was dit onderzoek namelijk niet mogelijk 

geweest. 

 

 

Nijmegen, juni 2010 

Ronald van Leeuwen 

 



vi 

 

Samenvatting 
 

 

Aanleiding 

 

Nederland heeft een lange geschiedenis van verzuild onderwijs, waarin scholen gescheiden waren 

naar religie. Ondanks de secularisatie van de maatschappij vormen veel scholen in Nederland 

echter nog steeds geen adequate afspiegeling van de maatschappij. De scholen zijn niet langer 

gescheiden naar religie, maar vaak wel naar sociaal-economische positie en/of etnische afkomst. 

Vaak wordt er in deze context gesproken van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Deze termen wekken 

echter de indruk dat het louter om een etnische scheiding van leerlingen gaat, terwijl het tevens 

een sociaal-economisch verschijnsel is. De segregatie in het onderwijs wordt veelal als een 

ongewenste ontwikkeling gezien. De twee hoofdargumenten hiervoor zijn ten eerste dat de 

segregatie in het onderwijs een negatief effect op de onderwijsprestaties kan hebben en ten 

tweede dat het belemmerend kan werken op de integratie van diverse bevolkingsgroepen.  

 

Wetenschappers en beleidsmakers duiden over het algemeen op twee hoofdoorzaken van de 

onderwijssegregatie. Ten eerste wordt de segregatie in het onderwijs voor een groot deel 

veroorzaakt door de woonsegregatie, oftewel doordat groepen gescheiden van elkaar wonen 

gaan zij ook gescheiden van elkaar naar school. Echter, de relatie tussen de onderwijssegregatie 

en de woonsegregatie betreft geen simpele één op één relatie. De segregatie in het onderwijs 

vloeit namelijk niet naadloos voort uit de woonsegregatie. Als tweede oorzaak van onderwijs-

segregatie worden vervolgens vaak de schoolkeuzemotieven van ouders/verzorgers genoemd. De 

aanname daarbij is dat ouders de samenstelling van een school (in etnisch en sociaal-economisch 

opzicht) meewegen bij de keuze voor het basisonderwijs. Voorheen was de keuze voor een 

basisschool veelal in het ‘drie motievenmodel’ te vatten. Met andere woorden: voorheen waren 

er in feite drie criteria op basis waarvan ouders hun schoolkeuze maakten, de bereikbaarheid van 

de school, de richting/levensbeschouwing van de school en de kwaliteit ervan. In dit onderzoek is 

de sociaal/etnische leerlingensamenstelling echter als een vierde keuzecriterium verondersteld. 

 

Onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen 

 

In deze bachelorthesis is onderzocht in hoeverre er in het basisonderwijs in Nijmegen sprake is 

van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes en in hoeverre de onderwijssegregatie hierdoor 

verklaard kan worden. Onder sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes wordt in dit onderzoek 

het volgende verstaan: een verschijnsel dat zich voordoet wanneer ouders de schoolkeuze (mede) 

baseren op basis van de sociaal-economische en/of etnische kenmerken van de leerlingen-

samenstelling van een basisschool. Bestaande wetenschappelijke inzichten stellen dat ouders  

de leerlingensamenstelling van een school meewegen bij de keuze voor het basisonderwijs. 

Onderwijssegregatie is echter bij uitstek een lokaalspecifiek verschijnsel en dit onderzoek had als 

doel te toetsen in hoeverre dit voor de casus Nijmegen op gaat. Daarbij was de volgende centrale 

onderzoeksvraag leidend:  

 

In hoeverre is de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen te verklaren door de schoolkeuzes 

van ouders/verzorgers? 
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Methodologie 

 

Dit onderzoek betreft een enkelvoudige case study, waarbij de betreffende casus het 

basisonderwijs in Nijmegen is. Hiermee is bewust voor een dieptestudie in plaats van een 

breedtestudie gekozen en de uitspraken in dit onderzoek hebben dan ook hoofdzakelijk op deze 

specifieke casus betrekking. De data in dit onderzoek is met behulp van een drietal methoden 

verzameld: ten eerste is er een literatuurstudie uitgevoerd, ten tweede zijn er secundaire 

gegevens van de gemeente Nijmegen verzameld en ten derde is er een schriftelijke enquête 

onder ouders verspreid. Via de schriftelijke enquête zijn ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 

gevraagd naar het schoolkeuzeproces en langs deze weg is getracht te achterhalen in hoeverre 

ouders/verzorgers de leerlingensamenstelling van een school meewegen bij de keuze voor het 

basisonderwijs. De enquête is op vijf scholen in Nijmegen Centrum-West uitgereikt, omdat de 

leerlingensamenstellingen van deze scholen deden vermoeden dat er sprake van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes was. Het casusgebied Nijmegen Centrum-West bestaat daarbij uit de 

wijken Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost en Benedenstad. 

 

Omvang van de onderwijssegregatie 

 

Allereerst is de omvang van de onderwijssegregatie in heel Nijmegen in kaart gebracht. In dit 

onderzoek is er sprake van onderwijssegregatie wanneer de leerlingensamenstelling van een 

school - in etnisch en/of sociaal-economisch opzicht - significant afwijkt van het gemeentelijk 

gemiddelde. In dit onderzoek zijn dus zowel de etnische als de sociaal-economische dimensie van 

onderwijssegregatie meegenomen. De leerlingensamenstellingen van de Nijmeegse basisscholen 

zijn daarbij op basis van twee indicatoren gemeten. Ten eerste het percentage niet-westerse 

allochtone leerlingen per school (etnische dimensie) en ten tweede het percentage gewichts-

leerlingen per school (sociaal-economische dimensie). Hierbij werden zowel scholen met een 

‘oververtegenwoordiging’ (meer dan anderhalf keer het gemiddelde) als scholen met een ‘onder-

vertegenwoordiging’ (minder dan de helft van het gemiddelde) aan gewichtsleerlingen en/of niet-

westerse allochtone leerlingen als gesegregeerd beschouwd. In dit onderzoek is naar voren 

gekomen dat in etnisch opzicht 68% van de Nijmeegse basisscholen gesegregeerd is en in sociaal-

economisch opzicht is dat 80%. Verder bleek dat de basisscholen niet altijd een afspiegeling 

vormen van de wijk waarin ze gevestigd zijn. Daarbij gaat ongeveer 40% van de Nijmeegse 

basisschoolleerlingen niet in de eigen wijk naar school en blijkt circa 30% van het totaal aantal 

leerlingen meer dan 300 meter verder dan de dichtstbijzijnde school te reizen. Deze leerlingen zijn 

in dit onderzoek met de term voorbijlopers aangeduid. 

 

De data met betrekking tot de samenstellingen van de scholen en de wijken doen vermoeden dat 

er in Nijmegen Centrum-West sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Het 

gebied bestaat namelijk uit vijf scholen met een relatieve ‘oververtegenwoordiging’ aan zowel 

gewichtsleerlingen als niet-westerse allochtone leerlingen. Bovendien heeft een aantal van deze 

scholen een relatief hoog percentage ‘voorbijlopers’ en zijn er twee relatief ‘witte’/‘kansrijke’ 

scholen, die juist opvallend weinig leerlingen uit de eigen wijk hebben. 
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Schoolkeuzemotieven 

 

Met behulp van de schriftelijke enquête is getracht te achterhalen in hoeverre er in Nijmegen 

Centrum-West daadwerkelijk sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. De 

respons op deze enquête was helaas relatief klein (n=79). Het gevolg van deze relatief kleine 

steekproef is dat er kanttekeningen geplaatst dienen te worden bij de geldigheid (interne 

validiteit) van de enquêteresultaten en dat er op basis van deze resultaten slechts voorzichtige 

conclusies en vermoedens uitgesproken kunnen worden. Nadat de respondenten ingedeeld 

waren op basis van de achtergrondkenmerken etnische afkomst en opleidingsniveau, bleek de 

steekproef overigens wel een adequate afspiegeling van de onderzoekspopulatie te vormen. 

 

Uit de enquêteresultaten kan opgemaakt worden dat autochtone en hoogopgeleide ouders zich 

relatief vroeger oriënteren op en aanmelden bij het basisonderwijs dan niet-westerse allochtonen 

en laagopgeleiden dat doen. Bovendien bleken autochtonen en hoogopgeleiden tijdens het 

schoolkeuzeproces gemiddeld meer informatiebronnen te raadplegen dan respectievelijk niet-

westerse allochtonen en laagopgeleiden. De bevinding dat autochtonen en hoogopgeleiden over 

het algemeen eerder beginnen met het schoolkeuzeproces en gedurende dat proces actiever 

lijken te zijn kan bevorderend op de onderwijssegregatie werken. Hierdoor kan het namelijk 

voorkomen dat verschillende scholen al vol zijn op het moment dat niet-westerse allochtone of 

laagopgeleide ouders pas beginnen met het zoeken naar een basisschool, waardoor hun 

schoolkeuze beperkt wordt. Echter, in april 2009 is in Nijmegen een centraal aanmeldpunt voor 

het basisonderwijs ingevoerd. Dit meldpunt stelt dat ouders hun kind niet eerder dan de leeftijd 

van twee jaar en negen maanden kunnen aanmelden en dat de inschrijfduur niet bepalend is bij 

de toelating tot een basisschool. 

 

In de schriftelijke enquête zijn de respondenten gevraagd om voor verschillende keuzecriteria aan 

te geven hoe belangrijk deze voor hen waren bij de keuze voor het basisonderwijs. Ouders bleken 

de bereikbaarheid van een school het meest belangrijke schoolkeuzemotief te vinden. Ook de 

kleinschaligheid van het onderwijs en de mate van differentiatie (bijvoorbeeld of er veel aandacht 

voor moeilijk lerende leerlingen en voor zelfstandig werken is) worden belangrijk gevonden. De 

richting/levensbeschouwing van de school bleek daarentegen juist minder van belang te zijn. 

Verder bleek dat verschillende respondentengroepen verschillende criteria belangrijk vinden. 

Niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden hechten met name veel belang aan de criteria 

differentiatie, niveau en aanbod en voorzieningen, terwijl autochtonen en hoogopgeleiden 

opvallend veel waarde aan de kleinschaligheid van het onderwijs blijken te hechten. Dit verschil in 

voorkeur aan schoolkeuzemotieven kan bevorderend werken op de onderwijssegregatie, omdat 

het kan betekenen dat verschillende groepen hierdoor verschillende scholen verkiezen, waardoor 

leerlingen niet gemengd naar school gaan. 

 

Hoewel de respondenten in eerste instantie aangaven de sociale/etnische samenstelling van de 

school een relatief onbelangrijk keuzemotief te vinden, bleek uit verdere bevindingen dat deze 

wel degelijk een belangrijke rol speelt bij de keuze voor het basisonderwijs. Het hebben van een 

‘gemengd publiek’ en een ‘niet te groot aantal niet-Nederlandse kinderen’ blijken namelijk voor 

veel respondenten (respectievelijk 20,25% en 17,72%) doorslaggevende redenen te zijn om voor 

een bepaalde school te kiezen. Daarnaast bleek het ontbreken van een van deze zaken (oftewel: 
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een eenzijdig publiek of een te groot aantal niet-Nederlandse kinderen hebben) ook belangrijke 

redenen te zijn voor ouders om juist niet voor een bepaalde school te kiezen. Respectievelijk 

25,32% en 20,25% van de respondenten gaven deze namelijk als reden om een school niet 

geschikt te vinden voor hun kind(eren). Op basis van de enquêteresultaten kan dus voorzichtig 

gesteld worden dat er in Nijmegen sprake van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes is. 

 

Ten slotte zijn de respondenten gevraagd verschillende scholen uit de buurt op hun kwaliteit te 

beoordelen. Hoewel daarmee geen objectief inzicht in de kwaliteit van de scholen verkregen 

werd, gaf het wel inzicht in de beeldvorming van de ouders ten aanzien van de verschillende 

basisscholen. De twee relatief ‘witte’/‘kansrijke’ scholen uit het casusgebied werden aanzienlijk 

beter beoordeeld dan de overige vijf scholen, die allen relatief ‘zwart’/‘kansarm’ zijn. Omdat er op 

basis van de oordelen van de Onderwijsinspectie niet aangetoond kon worden dat deze twee 

scholen kwalitatief daadwerkelijk beter zijn dan de overige scholen, is er redelijke aanleiding om 

te vermoeden dat de sociale/etnische samenstelling van een school als maatstaf fungeert bij de 

beeldvorming over de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan bevorderend werken op de segregatie 

omdat het gevolg kan zijn dat men ‘zwarte’/‘kansarme’ scholen gaat mijden in de vrees voor 

kwalitatief slecht onderwijs en/of dat men de dichtstbijzijnde school voorbijloopt voor ‘beter’ 

onderwijs op een ‘witte’/‘kansrijke’ school. 

 

Conclusie 

 

Geconcludeerd kan worden dat het basisonderwijs in Nijmegen (zowel in etnisch als sociaal-

economisch opzicht) relatief sterk gesegregeerd is en dat de woonsegregatie als de belangrijkste 

verklaring voor de segregatie in het onderwijs dient. Het merendeel van de leerlingen gaat 

namelijk dicht bij huis naar school en ouders noemen de bereikbaarheid van het basisonderwijs 

als het belangrijkste criterium bij de schoolkeuze. De scholen vormen echter niet altijd een 

afspiegeling van de wijk waarin ze gevestigd zijn en dertig procent loopt de dichtstbijzijnde school 

voorbij, waardoor de segregatie in het basisonderwijs niet geheel toegeschreven kan worden aan 

de woonsegregatie. Het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven van ouders blijken in 

verdere verklaringen voor de onderwijssegregatie te voorzien. Aangezien ook de schoolkeuzes 

van ouders van invloed blijken te zijn op de samenstelling van de scholen, kan de invoering van 

het centraal aanmeldpunt voor het Nijmeegse basisonderwijs gerechtvaardigheid worden als 

middel ter bestrijding van de onderwijssegregatie. 



x 

 

Inhoudsopgave 

Pagina 

 

Voorwoord ...................................................................................................................................... v 

Samenvatting ................................................................................................................................. vi 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding ................................................................................................................... 1 

1.1 Projectkader .................................................................................................................. 1 

1.2 Doel- en vraagstelling .................................................................................................... 2 

1.3 Relevantie...................................................................................................................... 3 

       1.3.1 Maatschappelijke relevantie ................................................................................ 3 

       1.3.2 Wetenschappelijke relevantie .............................................................................. 4 

1.4 Opbouw ......................................................................................................................... 4 

 

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader .................................................................................................. 5 

2.1 Segregatie in brede zin: een complex fenomeen .......................................................... 5 

       2.1.1 Definities van segregatie ...................................................................................... 5 

       2.1.2 Gevolgen van segregatie ...................................................................................... 6 

2.2 Onderwijssegregatie: een inleiding ............................................................................... 7 

       2.2.1 Een etnisch of sociaal-economisch verschijnsel? ................................................. 8 

2.3 Veronderstelde negatieve effecten van onderwijssegregatie ...................................... 9 

       2.3.1 Effecten op de onderwijsprestaties ...................................................................... 9 

       2.3.2 Effecten op de integratie .................................................................................... 11 

       2.3.3 Onderwijssegregatie: wel of geen probleem? .................................................... 12 

2.4 Oorzaken van onderwijssegregatie ............................................................................. 12 

       2.4.1 Woonsegregatie ................................................................................................. 12 

       2.4.2 Sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes van ouders ................................... 13 

       2.4.3 Herziening van het drie-motievenmodel ............................................................ 14 

       2.4.4 Beleid scholen en bijzonder onderwijs ............................................................... 16 

2.5 Oplossingen in het tegengaan van onderwijssegregatie ............................................. 17 

       2.5.1 Beperkingen ten aanzien van spreidingsbeleid .................................................. 18 

       2.5.2 Het centrale aanmeldpunt in Nijmegen ............................................................. 19 

2.6 Conclusies en conceptueel model ............................................................................... 20 

       2.6.1 Conclusies ........................................................................................................... 20 

       2.6.2 Conceptueel model............................................................................................. 21 

 

Hoofdstuk 3: Methodologie ....................................................................................................... 23 

3.1 Onderzoeksstrategie: case study onderzoek .............................................................. 23 

       3.1.1 Keuze basisonderwijs ......................................................................................... 24 

       3.1.2 Keuze gemeente Nijmegen ................................................................................ 24 

       3.1.3 Keuze inperking naar Nijmegen Centrum-West ................................................. 24 

3.2 Operationalisatie van kernbegrippen.......................................................................... 26 

3.3 Dataverzameling ......................................................................................................... 30 

       3.3.1 Literatuurstudie.................................................................................................. 30 

       3.3.2 Omvang onderwijs- woonsegregatie op basis van secundaire gegevens .......... 30 

       3.3.3 Schoolkeuzemotieven met behulp van schriftelijke enquête ............................. 30 

3.4 Data-analyse ................................................................................................................ 32  

3.5 Conclusies .................................................................................................................... 33 



xi 

 

 
Pagina 

 

Hoofdstuk 4: Omvang van de onderwijssegregatie in Nijmegen ........................................ 34 

4.1 Een inleiding in het basisonderwijs in Nijmegen ......................................................... 34 

4.2 Leerlingensamenstellingen basisscholen in Nijmegen ................................................ 35 

4.3 Scholen als afspiegeling van de buurt? ....................................................................... 37 

4.4 Inperking naar wijken .................................................................................................. 40 

4.5 Conclusies .................................................................................................................... 40 

 

Hoofdstuk 5: Schoolkeuzemotieven vanuit het perspectief van onderwijssegregatie... 41 

5.1 Inleiding ....................................................................................................................... 41 

5.2 Respons ....................................................................................................................... 41  

       5.2.1 Achtergrondkenmerken respondenten .............................................................. 42 

5.3 Schoolkeuzeproces ...................................................................................................... 43 

       5.3.1 Het zoeken naar en het aanmelden bij een school ............................................ 43 

       5.3.2 Gebruik informatiebronnen tijdens schoolkeuzeproces ..................................... 44 

       5.3.3 Afstand thuis en school ...................................................................................... 46 

5.4 Positieve schoolkeuzemotieven .................................................................................. 48 

       5.3.1 Factoranalyse ..................................................................................................... 48 

       5.3.2 Positieve schoolkeuzemotieven .......................................................................... 49 

       5.3.3 Doorslaggevende positieve schoolkeuzemotieven ............................................. 50 

5.5 Negatieve schoolkeuzemotieven ................................................................................ 51 

5.6 Subjectieve beoordeling kwaliteit basisscholen.......................................................... 53 

5.7 Conclusies .................................................................................................................... 55 

 

Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen ............................................................................ 57 

6.1 Conclusies .................................................................................................................... 57 

6.2 Aanbevelingen ............................................................................................................. 59 

6.3 Kritische reflectie ........................................................................................................ 59 

 

Referenties .................................................................................................................................... 61 

Begripsdefinities .......................................................................................................................... 67 

 

Bijlagen .......................................................................................................................................... 69 

Bijlage 1: Enquête schoolkeuzemotieven ......................................................................... 69 

Bijlage 2: Leerlingensamenstellingen basisscholen Nijmegen .......................................... 74 

Bijlage 3: Aanvullende tabellen schoolkeuzemotieven ..................................................... 75 

Bijlage 4: Factoranalyse ..................................................................................................... 76 

 



1 

 

1. Inleiding 

  

 

1.1 Projectkader 

 

Nederland heeft een lange geschiedenis van verzuild onderwijs, waarin scholen gescheiden waren 

naar religie. Ondanks de secularisatie van de maatschappij vormen veel scholen in Nederland 

echter nog steeds geen adequate afspiegeling van de maatschappij. De scholen zijn niet langer 

gescheiden naar religie, maar vaak wel naar sociaal-economische positie en/of etnische afkomst. 

Veelal wordt er in deze context gesproken van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Deze termen wekken 

echter de indruk dat het louter om een etnische scheiding van leerlingen gaat, terwijl het tevens 

een sociaal-economisch verschijnsel is. De segregatie in het onderwijs wordt door de huidige 

politiek als onwenselijk gezien en dient volgens hen bestreden te worden: “Segregatie kan een 

tweedeling van de samenleving in de hand werken. Voor een stabiele samenleving is dit een 

ongewenste ontwikkeling. Aan het tegengaan van segregatie kan het onderwijs een belangrijke 

bijdrage leveren,” aldus het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2008, p.2). 

Omdat het spreiden van leerlingen hoofdzakelijk een lokale afweging is, neemt de Rijksoverheid 

hier vooral een faciliterende rol in en ligt deze verantwoordelijkheid grotendeels bij gemeenten. 

 

In de zoektocht naar effectieve maatregelen om onderwijssegregatie te bestrijden, voorziet het 

Ministerie van OCW een aantal pilotprojecten van subsidies: “De bedoeling van de pilots is in de 

praktijk te onderzoeken welke segregatiemaatregelen het beste werken” (p.8). Een van die pilots 

vindt op dit moment in Nijmegen plaats, waar sinds april 2009 een centraal aanmeldpunt  

voor het basisonderwijs van kracht is. Met behulp van deze centrale aanmelding trachten de 

schoolbesturen in Nijmegen tot een meer evenwichtige samenstelling van de scholen te komen 

en deze meer een afspiegeling van de buurt te laten zijn. Via het centraal aanmeldpunt kan 

namelijk (tot op zekere hoogte) op de schoolkeuze van ouders gestuurd worden. Bij aanmelding 

kunnen ouders maximaal zes voorkeursscholen voor hun kind opgeven en op basis van een aantal 

‘spelregels’ kan het zijn dat kinderen niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kunnen 

worden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in 2009 92% van de kinderen op de school van 

eerste voorkeur aangemeld kon worden (Gemeente Nijmegen, 2009b).  

 

Hoewel ouders na de invoering van het centraal aanmeldpunt in Nijmegen in feite nog steeds een 

vrije keuze hebben om voorkeursscholen op te geven, zijn er wel een aantal beperkingen 

gekomen waardoor die keuze wel/niet gehonoreerd kan worden. In Nederland zijn ouders 

volgens Artikel 23 van de Grondwet geheel vrij een school voor hun kind(eren) te kiezen 

(Onderwijsraad, 2002). Ondanks dat het centraal aanmeldpunt op dit moment niet in strijd met 

de vrijheid van onderwijs lijkt te zijn, ligt het centraal aanmeldpunt bij veel mensen wel politiek en 

moreel gevoelig. Buiten de discussie of het centraal aanmeldpunt wel of geen goed middel is om 

de segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan, kan er ook een discussie gevoerd worden over 

de nut en noodzaak van het tegengaan van de onderwijssegregatie. Daarbij kunnen vragen 

gesteld worden als: Wat is de omvang van de onderwijssegregatie in Nijmegen? Is het wel een 

probleem en waarom? En: waardoor wordt deze onderwijssegregatie veroorzaakt? 
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Wetenschappers en beleidsmakers duiden over het algemeen op twee hoofdoorzaken van de 

onderwijssegregatie. Ten eerste wordt de segregatie in het onderwijs voor een groot deel 

veroorzaakt door de woonsegregatie, oftewel doordat groepen gescheiden van elkaar wonen 

gaan zij ook gescheiden van elkaar naar school. Echter, de relatie tussen de onderwijssegregatie 

en de woonsegregatie betreft geen simpele één op één relatie (Karsten, Roeleveld, Ledoux, Felix 

& Elshof, 2002; Karsten, 2005; Pas & Peters, 2004; Rangvid, 2007). Als tweede oorzaak van 

onderwijssegregatie worden vervolgens vaak de schoolkeuzes van ouders1 genoemd. 

Verschillende auteurs (Ledoux, Koopman & Schaap, 1999; Karsten et al., 2002) hebben 

gesuggereerd dat ouders de leerlingensamenstellingen van scholen (in etnisch en sociaal-

economisch opzicht) bij de basisschoolkeuze meewegen. Voorheen was de keuze voor een 

basisschool veelal in het ‘drie motievenmodel’ te vatten. Met andere woorden: voorheen waren 

er in feite drie criteria op basis waarvan ouders hun schoolkeuze maakten, de bereikbaarheid van 

de school, de richting/levensbeschouwing van de school en de kwaliteit ervan (Herweijer & 

Vogels, 2004; Van der Wouw, 1994; Versloot, 1990). Op basis van het werk van Ledoux, Koopman 

& Schaap en Karsten et al. kan echter beargumenteerd worden dat ook de sociale en etnische 

samenstelling van de school een belangrijk criterium tijdens het schoolkeuzeproces is.  

 

De vraag is echter in hoeverre deze sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes altijd en overal 

opgaan en in hoeverre dat de onderwijssegregatie door de schoolkeuzes van ouders te verklaren 

is. Onderwijssegregatie is ten slotte een zeer lokaalspecifiek verschijnsel (Ministerie van OCW, 

2008; Onderwijsraad, 2005). Teneinde de achterliggende mechanismen met betrekking tot de 

segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen beter te begrijpen tracht dit onderzoek te 

achterhalen in hoeverre de onderwijssegregatie in Nijmegen door de schoolkeuzes van ouders te 

verklaren is. 

 

1.2 Doel- en vraagstelling 

 

Deze bachelorthesis is een kwantitatief en praktijkgericht onderzoek naar de omvang en oorzaken 

van de segregatie van het basisonderwijs in Nijmegen. Hoewel het een praktijkgericht onderzoek 

betreft, heeft dit onderzoek tevens een hoge theoretische relevantie. Er zal namelijk getoetst 

worden of de huidige theorieën over schoolkeuzemotieven (in het bijzonder met betrekking tot  

sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes) en over het ontstaan van onderwijssegregatie ook in 

de casus Nijmegen van toepassing zijn. 

 

Het doel van dit onderzoek is bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van 

onderwijssegregatie in de gemeente Nijmegen, door te analyseren in hoeverre de segregatie in 

het basisonderwijs door de schoolkeuzes van ouders te verklaren is. 

 

Deze onderzoeksdoelstelling is in feite op te splitsen in een extern doel en een intern doel. Het 

externe doel van dit onderzoek is bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van de 

segregatie in het basisonderwijs in de gemeente Nijmegen. Vooralsnog is er onvoldoende inzicht 

in hoeverre de segregatie in het basisonderwijs door de schoolkeuzes van ouders te verklaren is. 

                                                           
1
 In dit onderzoek wordt de term ‘ouders’ breed opgevat. Met andere woorden: wanneer er in dit onderzoek over 

ouders gesproken wordt, worden daarmee tevens verzorgers, die niet de biologische ouders zijn, bedoeld. 
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Hier ligt dus een kennisprobleem en het oplossen van dit kennisprobleem is het interne doel van 

dit onderzoek. Uit deze onderzoeksdoelstelling vloeit de volgende centrale onderzoeksvraag 

voort: 

 

In hoeverre is de segregatie in het basisonderwijs in de gemeente Nijmegen te verklaren door de 

schoolkeuzes van ouders/verzorgers? 

 

Deze centrale onderzoeksvraag is vervolgens onderverdeeld in een aantal deelvragen: 

 

1. In welke mate is het basisonderwijs in de gemeente Nijmegen gesegregeerd? 

2. In hoeverre vormen de leerlingensamenstellingen van de basisscholen in de gemeente 

Nijmegen een afspiegeling van de wijk waarin ze gevestigd zijn? 

3. In hoeverre is er onder ouders/verzorgers in Nijmegen sprake van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes? 

 

Met behulp van de eerste deelvraag tracht dit onderzoek inzicht te verwerven in de aard en 

omvang van de onderwijssegregatie in de gemeente Nijmegen. De tweede deelvraag is bedoeld 

om na te gaan in hoeverre dat de onderwijssegregatie wellicht het gevolg van de hieraan 

gerelateerde woonsegregatie is. Ten slotte toetst de derde deelvraag in hoeverre dat ouders de 

leerlingensamenstellingen van scholen (in etnisch en sociaal-economisch opzicht) meewegen bij 

de keuze voor een basisschool. 

 

1.3 Relevantie 

 

1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

De segregatie in het onderwijs draagt mogelijke negatieve effecten met zich mee (paragraaf 2.3). 

Over het algemeen worden er twee negatieve effecten van onderwijssegregatie verondersteld, 

enerzijds een negatief effect op de onderwijsprestaties en anderzijds een negatief effect op de 

integratie. Recent onderzoek van Jaap Dronkers (2010) heeft de discussie of scholen wel of niet 

gemengd zouden moeten zijn onlangs weer aangezwengeld. Dronkers stelde namelijk dat zowel 

allochtone als autochtone leerlingen beter presteren op etnisch homogene dan etnisch gemengde 

scholen. Hoewel zijn onderzoek betrekking op het voortgezet onderwijs heeft en aan felle kritiek 

onderhevig is, blijkt hieruit wel dat er discussie is over de wenselijkheid om onderwijssegregatie 

te bestrijden. Gesteld kan dus worden dat indien men effectief beleid wenst te ontwikkelen 

teneinde de onderwijssegregatie te bestrijden, men eerst een adequaat inzicht dient te hebben in 

de aard en omvang van de onderwijssegregatie en de achterliggende mechanismen. Deze 

gedachte kan als een tegengeluid beschouwd worden van beleid waarbij men reeds in 

oplossingen begint te denken voordat men een helder inzicht in het probleem heeft (Enserink  

et al., 2004). Risico’s hiervan zijn bijvoorbeeld dat het probleem op de lange termijn niet opgelost 

wordt, dat het verkeerde probleem opgelost wordt of dat het gekozen beleid negatieve 

neveneffecten met zich brengt. In dit onderzoek wordt geanalyseerd in hoeverre de segregatie in 

het basisonderwijs in Nijmegen te verklaren is door de schoolkeuzes van ouders. Op deze wijze 

tracht deze bachelorthesis bij te dragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van de 

onderwijssegregatie in de gemeente Nijmegen.  
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Verder kunnen ook de individuele basisscholen baat bij dit onderzoek hebben. Dit onderzoek 

verschaft namelijk inzicht in de schoolkeuzemotieven van ouders en het achterliggende school-

keuzeproces. Dit onderzoek toont de scholen niet alleen waarom ouders wel voor een bepaalde 

school kiezen, maar tevens waarom ouders niet voor een bepaalde school kiezen. Op basis van dit 

onderzoek kunnen scholen eventueel bijsturen op hun strategie en visie ten aanzien van het 

werven van leerlingen. Daarnaast is het eerder genoemde centrale aanmeldpunt in Nijmegen op 

initiatief van de Nijmeegse schoolbesturen ontwikkeld en dit onderzoek sluit sterk aan bij de 

eerdere inspanningen van de scholen zelf met betrekking tot de bestrijding van de onderwijs-

segregatie. 

 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek tracht te achterhalen in hoeverre de onderwijssegregatie in Nijmegen te verklaren 

is door de schoolkeuzes van ouders. Verscheidene bestaande wetenschappelijke inzichten hebben 

gesteld dat ouders de leerlingensamenstelling van een school bij de schoolkeuze meewegen 

(Ledoux, Koopman & Schaap, 1999; Karsten et al., 2002). Onderwijssegregatie is echter bij uitstek 

een lokaalspecifiek verschijnsel en dit onderzoek heeft als doel te toetsen in hoeverre dit voor de 

casus Nijmegen op gaat. Door aan de hand van de empirie te toetsen of er in de gemeente 

Nijmegen sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes, tracht dit onderzoek bij te 

dragen aan de verdere ontwikkeling van de theorie op het gebied van schoolkeuzemotieven, 

bijvoorbeeld door nuanceringen of aanvullende inzichten ten aanzien van de bestaande theorie te 

verschaffen. 

 

Daarnaast worden de schoolkeuzemotieven van ouders in dit onderzoek in de context van de 

segregatie in het onderwijs bekeken. Naast het toetsen van bestaande theorie over schoolkeuze-

motieven draagt dit onderzoek tevens bij aan de wetenschappelijke inzichten over de oorzaken 

van onderwijssegregatie en verschaft het inzicht in hoeverre dat schoolkeuzemotieven de 

onderwijssegregatie vervorderen. 

 

1.4 Opbouw 

 

Deze inleiding van deze bachelorthesis wordt opgevolgd door het theoretisch kader (hoofdstuk 2). 

In het theoretisch kader wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de diverse inzichten op het 

gebied van onderwijssegregatie. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op vragen als: Wat is 

onderwijssegregatie? Is onderwijssegregatie een probleem? En: Hoe wordt onderwijssegregatie 

veroorzaakt? In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de methodologie van dit onderzoek.  

In dit hoofdstuk worden onder andere de kernbegrippen uit het onderzoek geoperationaliseerd 

en wordt er ingegaan op de gebruikte methoden van dataverzameling en -analyse. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 4 en 5 de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 4 staat de 

omvang van de onderwijssegregatie in Nijmegen centraal, terwijl de resultaten van een 

schriftelijke enquête naar schoolkeuzemotieven en het achterliggende schoolkeuzeproces in 

hoofdstuk 5 aan bod komen. Afsluitend worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek in 

hoofdstuk 6 op een rijtje gezet en wordt er tevens kritisch op dit onderzoek gereflecteerd. 
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2. Theoretisch kader 
 

 

In dit hoofdstuk passeren verschillende theoretische inzichten uit de literatuur de revue. 

Allereerst wordt er aandacht geschonken aan het brede begrip segregatie, dat meer inhoudt dan 

alleen de segregatie in het onderwijs. Vervolgens wordt er verder ingezoomd op het verschijnsel 

onderwijssegregatie en de (veronderstelde) effecten ervan. Centraal in dit onderzoek staan de 

oorzaken van onderwijssegregatie, die in paragraaf 2.4 aan bod komen. Op basis van de 

wetenschappelijke literatuur is er bovendien een eenvoudig theoretisch model met betrekking tot 

de schoolkeuzemotieven van ouders geformuleerd. Ook wordt er kort ingegaan op enkele 

mogelijke oplossingen bij het tegengaan van onderwijssegregatie. Ten slotte wordt het hoofdstuk 

afgesloten met een conclusie, waarin de kernpunten uit dit hoofdstuk naar een conceptueel 

model vertaald worden. 

 

2.1 Segregatie in brede zin: een complex fenomeen 

 

2.1.1 Definities van segregatie 

Alvorens er specifiek ingegaan wordt op het fenomeen onderwijssegregatie, wordt er hieronder 

eerst stil gestaan bij het bredere begrip segregatie2. Segregatie kent veel verschillende definities. 

Lindner (2002) bijvoorbeeld, definieerde segregatie als “het niet bijeenwonen van mensen uit 

verschillende groepen” (p.3). Een andere definitie is die van Van Kempen et al. (2000), die 

segregatie definieerden als “de mate van groepering op een bepaalde plaats van personen met 

gelijke kenmerken” (p.10). Het begrip segregatie wordt vaak verward met het verwante begrip 

concentratie. Concentratie duidt op het aandeel van een bevolkingscategorie op de gehele 

bevolking van een stad, buurt of school. “Segregatie daarentegen geeft de ongelijkmatige 

verdeling van een bevolkingsgroep over een ruimte weer” (Brassé & Krijnen, 2005, p.7). 

Nieuwenhuizen (2006) trachtte dit verschil te verduidelijken met behulp van een eenvoudig 

voorbeeld: “als in de gehele stad het aantal migranten met 40 procent stijgt en in alle wijken stijgt 

het aantal migranten met 40 procent dan neemt de segregatie niet toe maar de concentratie 

wel”. Ten slotte nog twee definities van segregatie uit de buitenlandse literatuur, waarbij 

opgemerkt dient te worden dat deze de genoemde definities niet tegenspreken. 

 

The spatial separation of specific subgroups within a wider population. (Knox & Marston, 

2007, p.429) 
 

A concept that refers both to processes of social differentiation and to the spatial patterns that 

result from such processes, seen most visibly in the ghetto. (Pacione, 2005, p.674) 

 

Hoewel de bovenstaande definities van segregatie onderling enigszins verschillen, kan hieruit 

opgemaakt worden dat segregatie in ieder geval duidt op een ongelijkmatige spreiding van 

groeperingen over de ruimte. Deze ongelijkmatige spreiding kan zich echter op verschillende 

                                                           
2
 In de volksmond, maar ook in bepaalde literatuur, wordt ook vaak het begrip ruimtelijke segregatie gebruikt. 

Domburg-De Rooij (2005) merkt in dit verband echter op dat segregatie per definitie ruimtelijk is en dat de term 

ruimtelijke segregatie beschouwd kan worden als een pleonasme; oftewel het woord ‘ruimtelijke’ voegt feitelijk niets 

toe aan het woord ‘segregatie’. 
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manieren manifesteren, bijvoorbeeld doordat etnische groepen ongelijkmatige gespreid wonen in 

een stad of dat dit voor verschillende inkomensgroepen geldt. In dit verband onderscheidde 

Musterd (1996) drie dimensies op basis waarvan segregatie plaats kan vinden: “ten eerste de 

sociaal-economische positie die men heeft, ten tweede de etniciteit van de betrokkene en ten 

derde de positie die men in de huishoudencyclus inneemt” (p.7). Daarbij komt de segregatie op 

basis van de huishoudencyclus zelden ter sprake en deze wordt over het algemeen niet als een 

probleem beschouwd (Musterd, 1996). Etnische en sociaal-economische segregatie (ook vaak 

aangeduid als ‘inkomenssegregatie’) worden daarentegen vaak wel als problematisch ervaren. 

Deze twee dimensies van segregatie sluiten elkaar echter niet uit: wanneer een bepaald gebied 

etnisch gesegregeerd is, kan er daarbij tevens sprake zijn van sociaal-economische segregatie. 

Sterker nog, de dimensies van segregatie blijken elkaar in de praktijk vaak te overlappen (Bolt, 

2001; Pacione, 2005; Van Kempen et al., 2000). Deze overlap is onder andere bevestigd door 

Lindner (2002), die onderzoek deed naar de segregatie van afkomstgroepen in Den Haag. Een 

hoge etnische segregatie bleek daar gepaard te gaan met een hoge inkomenssegregatie. Deze 

overlap geldt echter niet altijd en overal en daarom dient men voorzichtig te zijn in het 

veronderstellen van (causale) samenhang tussen deze twee dimensies. Musterd (1996) stelde 

bovendien dat de samenhang tussen etnische segregatie en inkomenssegregatie niet sterk en niet 

systematisch is. 

 

In het vervolg van deze bachelorthesis zal de definitie van Van Kempen et al. (2000, p.10) 

aangehouden worden, wanneer er over (woon)segregatie gesproken wordt. Deze definitie biedt 

namelijk voldoende ruimte voor de drie dimensies van het verschijnsel. Aangezien de 

bovenstaande definities veel overeenkomen, sluit het gebruik van deze definitie de andere 

definities niet uit. 

 

Segregatie betreft de mate van groepering op een bepaalde plaats van personen  

met gelijke kenmerken. 

 

2.1.2 Gevolgen van segregatie 

Segregatie wordt veelal als een probleem gezien. Of beter geformuleerd: de veronderstelde 

negatieve gevolgen van segregatie worden als ongewenst beschouwd. Er wordt dan 

verondersteld dat segregatie een belemmering vormt voor de maatschappelijke kansen enerzijds 

en de integratie van bevolkingsgroepen anderzijds (Nieuwenhuizen, 2006). Voor deze 

veronderstelde negatieve gevolgen geldt echter dat hier slechts geringe empirische bewijsvoering 

voor is (Nieuwenhuizen, 2006). Bovendien zijn er ook stromingen die stellen dat segregatie 

helemaal geen probleem is. Een voorbeeld hiervan is de Chicago School (in Snel & Burgers, 2000). 

Hoewel de sociologen van de Chicago School geenszins de ogen sloten voor de problemen in de 

etnische buurten in de stad, stelden zij dat segregatie een ‘natuurlijk’ verschijnsel is. Zij zagen de 

ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepen als een fase in een natuurlijk integratieproces: 

 

Etnische en sociale segregatie zijn in het perspectief van de Chicago School een noodzakelijke stap 

in het proces van integratie en assimilatie. Indien het proces van integratie en assimilatie  

is voltooid, volgt tenslotte ook ruimtelijke spreiding van de migrantengroepen. (Snel & Burgers,  

2000, p.52) 

 



7 

 

Bij de bovenstaande definitie dient opgemerkt te worden dat de begrippen assimilatie en 

integratie niet exact hetzelfde inhouden. Wanneer men over assimilatie spreekt, wordt hiermee 

in het hedendaagse taalgebruik doorgaans een volledige aanpassing van etnische minderheden 

aan de dominante cultuur bedoeld, zoals onder andere uit de volgende definitie van Poulsen 

(2009) blijkt: “the policy of transforming all racial/ethnic groups to the cultural norms of the 

majority group” (p.63). Hoewel ook het begrip integratie op aanpassing van etnische 

minderheden aan de dominante cultuur duidt, blijft in het geval van integratie de eigen identiteit 

(gedeeltelijk) behouden (Prins, 1996). De Chicago School hanteerde de termen integratie en 

assimilatie echter minder strikt als twee verschillende begrippen zoals dat in het hedendaagse 

taalgebruik gedaan wordt. Richard Alba en Victor Nee (in Portes, 2005) hebben dit trachten te 

verduidelijken en in navolging van de Chicago School claimen zij dat in het proces van assimilatie 

niet alleen de etnische minderheden zich aanpassen, maar dat ook de dominante cultuur aan 

verandering onderhevig is: 

 
Alba and Nee view Robert Park and his collaborators at Chicago as precursors of the idea that 

assimilation did not mean Americanization or Anglo conformity, but rather a gradual meshing of 

values, lifestyles, and patterns permitting the civilized co-existence of different groups and their 

eventual coalescing into a national social body with a sense of we-ness. The pace of this process of 

inter-penetration is gradual and, in the interim, there is value in the emergence of ethnic enclaves 

and the reassertion of ethnic cultures as way stations to ease the transition of newcomers into the 

national mainstream. In that process the character of that mainstream is also subject to change. 

(Portes, 2005, p.3) 

 
In een samengesteld werk over segregatie en concentratie in Nederlandse steden (Van Kempen et 

al., 2000) wordt uitgebreid ingegaan op zowel de mogelijke voor- als de mogelijke nadelen van 

segregatie. Dit werk geeft een helder overzicht van de diverse argumenten die er voor, dan wel 

tegen, de bestrijding van segregatie zijn. Daarbij komt men tevens in aanraking met de 

complexiteit van de discussie en blijkt dat segregatie niet zomaar bestempeld kan worden als ‘wel 

problematisch’ of ‘niet problematisch’. 

 

Gesteld kan worden dat de gevolgen van segregatie nog altijd onderwerp van het maatschappelijk 

en wetenschappelijk debat zijn. Gezien de doelstelling van dit onderzoek zal er hier echter niet 

nader op deze complexe discussie ingegaan worden. Tot nu toe is de aandacht in dit hoofdstuk in 

feite alleen nog maar uitgegaan naar het verschijnsel woonsegregatie, waarbij de ongelijkmatige 

spreiding van bevolkingsgroepen tot uiting komt in waar mensen wonen. Een ander 

maatschappelijk terrein waar zich segregatie voor kan doen is het onderwijs, dat in dit onderzoek 

centraal staat. Deze onderwijssegregatie hangt sterk met de woonsegregatie samen (paragraaf 

2.4.1), maar desondanks is het een speciale vorm van segregatie, zoals uit de rest van dit 

hoofdstuk zal blijken. 

 

2.2 Onderwijssegregatie: een inleiding 

 

Wanneer er gesproken wordt van segregatie in het onderwijs, heeft dit betrekking op het 

verschijnsel dat bevolkingsgroepen ongelijkmatig over scholen verdeeld zijn. In de praktijk mondt 

dit vaak uit in wat ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen genoemd worden (Pas & Peters, 2004). Zwarte 

scholen zijn daarbij scholen met een relatief groot aantal niet-westerse allochtone leerlingen. 
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Dit in verhouding tot de etnische samenstelling van de gemeente waar de school gevestigd is. 

Witte scholen daarentegen hebben in verhouding tot de rest van de gemeente juist een relatieve 

‘ondervertegenwoordiging’ aan niet-westerse allochtone leerlingen3. De leerlingenpopulaties van 

‘zwarte’ en ‘witte’ scholen vormen dus geen afspiegeling van de populatie in de gemeente. 

 

2.2.1 Een etnisch of sociaal-economisch verschijnsel? 

De hierboven gebruikte termen ‘zwarte’ en ‘witte’ school verwijzen in feite naar de etnische 

dimensie van het verschijnsel onderwijssegregatie. Evenals bij de woonsegregatie het geval is 

(paragraaf 2.1.1), geldt voor de onderwijssegregatie dat deze naast de etnische ook een sociaal-

economische dimensie heeft. Waar voorheen in het kader van onderwijssegregatie vooral van 

etnische segregatie gesproken werd, wordt de laatste jaren steeds vaker de aandacht gevestigd 

op de sociaal-economische dimensie van het fenomeen4. Voor een groot deel vallen de etnische 

en sociaal-economische dimensie in de praktijk samen (zoals ook bij de woonsegregatie het geval 

is). Het meenemen van de sociaal-economische dimensie heeft onder andere als gevolg dat 

onderwijssegregatie hiermee niet alleen een fenomeen van de grote steden is, maar ook van het 

platteland en de kleinere steden (Paulle, 2007). 

 

Een van de basisargumenten om onderwijssegregatie te bestrijden is het veronderstelde 

negatieve effect van segregatie op onderwijsprestaties (paragraaf 2.3.1). Er zijn echter 

verschillende onderzoeken die aan hebben getoond dat sociaal-economische kenmerken van 

leerlingen een grotere invloed op de onderwijsprestaties hebben dan etnische kenmerken 

(Dronkers & Levels, 2005; Fiske, 2002; Gijsberts & Dagevos, 2005 ; Jungbluth, 2005; OECD, 2001).  

Deze bevindingen hebben bijvoorbeeld geleid tot de aanpassing van de gewichtenregeling in het 

kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (Ministerie van OCW, 2007). Deze gewichten-

regeling houdt in dat basisscholen voor ‘zwakkere’ leerlingen extra middelen toegewezen kunnen 

krijgen. Voorheen was het hoofdcriterium, op basis waarvan gewichtsleerlingen vastgesteld 

werden, de etnische afkomst van de leerlingen. Vanaf augustus 2006 is dit criterium echter 

vervangen en sindsdien wordt de gewichtenregeling geheel gebaseerd op een sociaal-

economische indicator, namelijk het opleidingsniveau van de ouder(s). 

 

Ook met het oog op beleid (ter bestrijding van onderwijssegregatie) zijn er argumenten om de 

sociaal-economische dimensie de voorkeur te geven. Ten eerste, wanneer gemeenten de 

spreiding van leerlingen trachten te reguleren dan is spreiding op basis van etnische afkomst 

juridisch onhoudbaar5 (Onderwijsraad, 2005; Tazelaar, Joachim-Ruis, Rutten & Teunissen, 1996; 

Vermeulen, 2001). Een tweede argument is dat wanneer de nadruk van het beleid op de etnische 

afkomst van leerlingen gevestigd wordt, dit juist averechts kan werken op het streven naar 

                                                           
3
 Hierboven zijn de begrippen ‘zwarte’ en ‘witte school’ volgens een relatief criterium benaderd. Daarbij wordt de 

schoolsamenstelling in verhouding tot de gemeente of wijk beoordeeld. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van 

een absoluut criterium, waarbij een school ‘zwart’ is als deze meer dan 50% allochtone leerlingen heeft. Een absoluut 

criterium geeft echter geen inzicht in het ontstaan van zwarte scholen (Pas & Peters, 2004). 
4 Overigens waren er ook in het verleden auteurs die reeds aandacht hadden voor de sociaal-economische dimensie 

van onderwijssegregatie. Voorbeelden hiervan zijn Dronkers & Meijnen (1997), Tesser, Van Praag, Van Dugteren, 

Herweije & Van der Wouden (1995) en Teunissen (1988). 
5
 Het paradoxale is echter dat de internationale wetgeving die spreiding op basis van etniciteit onmogelijk maakt, 

tegelijkertijd de opdracht geeft discriminatie en segregatie in het onderwijs tegen te gaan (Onderwijsraad, 2005). 
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integratie en sociale cohesie6 (Kahlenberg, 2006; Paulle, 2007). Of zoals Bowen Paulle het 

formuleerde: “Zo wordt kleur gemaakt” (p.138). 

 

Invoering van sociaal-economische desegregatie zal vooral in grootstedelijke contexten 

automatisch ook leiden tot etnische desegregatie. Maar dan zonder mensen aan te spreken en te 

categoriseren in termen van wat in het onderwijs niet van essentieel belang is: hun kleur.  

(Paulle, 2007, p.141) 

 

Op basis van de bovenstaande discussie acht ik het nodig om bij de bestudering van de 

onderwijssegregatie zowel de etnische als de sociaal-economische dimensie in acht te nemen.  

In dit onderzoek zal de volgende definitie van onderwijssegregatie gehanteerd worden: 

 

Onderwijssegregatie is een verschijnsel dat zich voordoet wanneer de leerlingensamenstellingen 

van basisscholen - in etnisch en/of sociaal-economisch opzicht - geen afspiegeling vormen van de 

gemeente waarin de school gevestigd is.  

 

2.3 Veronderstelde negatieve effecten van onderwijssegregatie 

 

In hoofdstuk 1 is reeds aangeduid dat het kabinetsstandpunt van Balkenende IV stelt dat 

segregatie in het onderwijs bestreden dient te worden (Ministerie van OCW, 2008). De vraag of 

onderwijssegregatie werkelijk een probleem is en of dit (overheids)interventie behoeft, blijft 

echter een punt van discussie. In paragraaf 2.1.2 is kort ingegaan op de discussie of 

woonsegregatie wel of geen probleem is. In deze paragraaf zal deze discussie gespecificeerd 

worden voor de segregatie in het onderwijs. 

 

Over het algemeen wordt er gewezen op twee ongewenste effecten van onderwijssegregatie,  

die het tot een probleem maken dat (overheids)interventie behoeft (Karsten et al., 2005; 

Nieuwenhuizen, 2007; Onderwijsraad, 2005; Pas & Peters, 2004; Rutten & Peters, 2005):  

Ten eerste zou segregatie in het onderwijs een negatief effect op de onderwijsprestaties hebben. 

Aanvankelijk was dit het meest onderzochte en bediscussieerde effect van segregatie in het 

onderwijs, maar de laatste jaren is het accent verschoven naar een tweede effect, namelijk dat 

segregatie in het onderwijs de integratie van verschillende groepen zou belemmeren. Beide 

effecten blijken echter niet eenduidig te zijn en verschillende onderzoeken spreken hierbij elkaar 

tegen. 

 

2.3.1 Effecten op de onderwijsprestaties 

Wanneer je veronderstelt dat segregatie in het onderwijs negatieve effecten op de onderwijs-

prestaties heeft, is het goed te verantwoorden dat onderwijssegregatie als een ongewenste 

ontwikkeling gezien wordt. Er bestaat echter geen consensus over of dit veronderstelde negatieve 

effect van segregatie op de onderwijsprestaties wel bestaat. Zo stelde Teunissen (1988) 

bijvoorbeeld dat er geen verband is tussen de etnische samenstelling van een basisschool en de 

leerprestaties van allochtone leerlingen, terwijl Penninx (1988) juist tot de conclusie kwam dat 

                                                           
6
 Bij het centraal aanmeldpunt in Nijmegen wordt gesproken van ‘kansarme’ en ‘kansrijke’ leerlingen. Ook bij deze 

manier van ‘labelen’ van leerlingen kun je je afvragen of dit geen ongewenste effecten met zich meebrengt. 
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een gesegregeerde samenstelling van de school wel een negatieve invloed op de leerprestaties 

kan hebben. Ook Tesser, Merens & Van Praag (1999) kwamen tot de conclusie dat de mate van 

concentratie van allochtone leerlingen een negatief effect op de schoolprestaties heeft. 

Vervolgens waren er echter weer studies die aantoonden dat allochtone leerlingen op ‘witte’ 

scholen niet per definitie beter presteren dan op ‘zwarte’ scholen (Dronkers & Levels, 2005; 

Gramberg, 2000; Jungbluth, 2003). Bovendien heerst vaak het beeld dat ‘zwarte’ scholen heel 

slecht zijn, maar Gijsberts (2006) en Pas & Peters (2004) hebben aangetoond dat dit beeld 

enigszins genuanceerd dient te worden. 

 

In het onderzoek naar de relatie tussen de samenstelling van de school en de schoolprestaties 

bestaan twee veelgenoemde hypotheses: de ‘niveauverlagingshypothese’ en de ‘specialisatie-

hypothese’. In een onderzoek van Ledoux, Van der Veen, Vergeer, Driessen & Doesborgh (2003) is 

onderzocht in hoeverre deze twee hypotheses empirisch te bewijzen zijn. De niveauverlagings-

hypothese stelt dat leerlingen en/of docenten zich (bewust, dan wel onbewust) aan het niveau 

van de klas aanpassen (Pas & Peters, 2004). Volgens Bowen Paulle (2007) betekent dit dat 

kinderen afkomstig uit de middenklasse erop achteruit gaan als ze les krijgen op scholen waar 

‘zwakke’ leerlingen sterk in de meerderheid zijn, terwijl deze ‘zwakke’ kinderen in een  

door middenklassenkinderen gedomineerde omgeving er juist op vooruit gaan. Volgens de 

niveauverlagingshypothese zorgen gesegregeerde scholen dus voor ongelijke kansen en een 

toenemende ongelijkheid. Hoewel Ledoux et al. de niveauverlagingshypothese niet geheel 

hebben kunnen bevestigen, waren er wel verschillende aanwijzingen die deze hypothese 

ondersteunen. Zo bleek bijvoorbeeld dat scholen met veel leerlingen uit achterstandsgroepen zich 

sterker op basisvaardigheden concentreren dan scholen met weinig leerlingen uit achterstands-

groepen. “Het lijkt er dus op dat hun inspanningen om de basisvaardigheden op peil te houden 

enigszins ten koste gaan van het werken aan moeilijkere vaardigheden” (in Karsten et al., 2005, 

p.71). Verder toonde Bowen Paulle (2005) in zijn proefschrift Anxiety and Intimidation in the 

Bronx and the Bijlmer: An Ethnographic Comparison of Two Schools aan dat scholen met een hoge 

concentratie probleemleerlingen de positie van achterstandskinderen verder omlaag trekken. In 

het onderzoek van Ledoux et al. (evenals in het onderzoek van Peetsma, Van der Veen, Koopman 

& Van Schooten, 2003) werd echter vooral bevestiging van de specialisatiehypothese gevonden: 

 

Deze [de specialisatiehypothese] houdt in dat scholen hun didactisch en/of pedagogisch beleid 

afstemmen op de dominante leerlingengroep. Scholen met meer leerlingen uit de achterstands-

groepen scoren op bijna alle onderzochte school- en klaskenmerken hoger dan andere scholen. Op 

scholen met veel allochtone leerlingen is bijvoorbeeld meer deskundigheid over allochtone 

leerlingen aanwezig, en er wordt een toegespitster taalbeleid gevoerd. Verder houden ze  

leerlingvorderingen in sterkere mate bij, geven ze minder klassikaal les en is er in sterkere mate 

sprake van niveaubewaking. (in Karsten et al., 2005, p.71) 

 

Al met al kan gesteld worden dat er geen consensus bestaat over de effecten van de 

schoolcompositie op de individuele schoolprestaties. Als er dan al een negatief effect is van een 

gesegregeerde school op de schoolprestaties dan geldt dit effect niet altijd en overal en is het 

effect in veel situaties slechts gering. In de beleidspraktijk vertaalt deze discussie zich vaak naar 

gemeenten die streven naar evenwichtige leerlingensamenstellingen, zonder dat zij het daarbij 

nodig vinden om radicaal in te grijpen (paragraaf 2.5). Onder een evenwichtige samenstelling 

verstaat men dan een zodanige mix van leerlingen, waarbij het niveau van ‘zwakkere’ leerlingen 
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omhoog gehaald wordt door de ‘sterkere’ leerlingen, zonder dat dit significant ten koste gaat van 

het niveau van deze laatste groep. Er zijn verschillende aanwijzingen dat deze ‘ideale’ verhouding 

op ongeveer dertig procent ‘zwakkere’ leerlingen en zeventig procent ‘sterkere’ leerlingen ligt 

(Paulle, 2007; Teunissen, 1988; WRR, 2009). Kanttekening hierbij is dat deze ‘30/70-verhouding’ 

door de betreffende auteurs uit de Amerikaanse literatuur overgenomen is. Hierbij is niet geheel 

duidelijk in hoeverre deze verhouding op de Nederlandse context toepasbaar is. 

 

2.3.2 Effecten op de integratie 

Naast de veronderstelde negatieve effecten op de onderwijsprestaties, wordt door verschillende 

wetenschappers en beleidsmakers beweerd dat onderwijssegregatie een negatief effect op de 

integratie heeft. De Onderwijsraad (2005) stelde dat integratie het hoofdargument zou moeten 

zijn om te streven naar meer gemengde schoolcomposities. Daarnaast stelde het Ministerie van 

OCW (2008) het volgende: “Segregatie kan een tweedeling van de samenleving in de hand 

werken. Voor een stabiele samenleving is dit een ongewenste ontwikkeling” (p.2). Als 

onderwijssegregatie inderdaad tot een tweedeling van de samenleving leidt, is het goed te 

verantwoorden dat dit als een ongewenste ontwikkeling gezien wordt. Echter, of onderwijs-

segregatie daadwerkelijk een belemmering voor de integratie van leerlingen vormt, blijft nog 

maar de vraag. Evenals voor de effecten op de onderwijsprestaties geldt, geldt ook voor de 

effecten op de integratie dat er geen consensus over de aard en omvang van deze effecten 

bestaat. 

 

Er zijn verschillende onderzoeken die aangetoond hebben dat gesegregeerde scholen een 

negatief effect op de integratie van leerlingen hebben. Dors, Karsten, Ledoux & Steen (1991) 

schreven bijvoorbeeld over de sociale risico’s die allochtone leerlingen op een ‘zwarte’ school 

lopen en duidden daarbij voornamelijk op de negatieve gevolgen voor de maatschappelijke 

positie van allochtone leerlingen op latere leeftijd. Ook Dronkers & Meijnen (1997) concludeerden 

dat de schoolcompositie van grote invloed kan zijn op de integratie van leerlingen. Het idee dat 

een gesegregeerde leerlingenpopulatie een negatief effect op de integratie heeft, vindt haar 

(theoretische) oorsprong in de ‘contacthypothese’ van Gordon Willard Allport (1954). De contact-

hypothese stelt dat intensief contact tussen verschillende bevolkingsgroepen wederzijds begrip 

en acceptatie bevordert. Geheel in lijn met dit gedachtegoed past het gezegde: ‘Onbekend maakt 

onbemind’.  

 

In de loop der jaren zijn er echter ook verschillende weerleggingen en nuanceringen ten aanzien 

van de contacthypothese geformuleerd. Bakker (2009) stelde bij het gezegde ‘onbekend maakt 

onbemind’, de vraag of ‘bekend’ daarbij automatisch ook ‘bemind’ maakt. Hoewel de contact-

hypothese stelt van wel, gaf Bakker aan dat de empirische bewijsvoering hiervan beperkt is. De 

effecten van gemengde scholen op de integratie zijn niet eenduidig. Uit onderzoek naar een groot 

aantal leerlingen op Rotterdamse en Nijmeegse scholen (Bakker, Denessen, Pelzer, Veneman & 

Lageweg, 2007) bleek dat direct contact tussen verschillende bevolkingsgroepen vooroordelen 

niet altijd weet te verminderen en dat deze hierdoor juist ook bevestigd en/of versterkt kunnen 

worden. Aansluitend bij deze sceptische visie van Bakker, stelde Lotte Vermeij (2006) in haar 

proefschrift dat het belang van de etnische samenstelling van een klas voor integratie niet 

overdreven dient te worden en dat het mengen van scholen geen garantie voor integratie is. Ook 



12 

 

in het onderzoek van Gramberg & Ledoux (2005) kon de veronderstelde negatieve relatie tussen 

onderwijssegregatie en integratie niet empirisch geverifieerd worden. 

 

2.3.3 Onderwijssegregatie: wel of geen probleem? 

In het bovenstaande is de wetenschappelijke discussie omtrent de twee basisargumenten voor 

het streven naar gemengde schoolcomposities aan bod gekomen. Daarbij was het effect op de 

onderwijsprestaties van oudsher het meest genoemde argument. Echter, heden ten dage is het 

meest genoemde argument het veronderstelde negatieve effect van onderwijssegregatie op de 

integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Geconcludeerd kan worden dat er noch 

consensus bestaat over de effecten van onderwijssegregatie op de onderwijsprestaties, noch over 

de effecten op de integratie van groepen. Hierdoor kan er geen eenduidig antwoord gegeven 

worden op de vraag of onderwijssegregatie wel of geen probleem is. Een feit is echter dat de 

onderwijssegregatie door het kabinet Balkenende IV wel als een probleem gezien wordt. 

 

2.4 Oorzaken van onderwijssegregatie 

 

In de literatuur worden de woonsegregatie en de schoolkeuzes van ouders veelal als oorzaken van 

de segregatie in het onderwijs aangeduid (Huisman, Gramberg & Waterreus, 2005; Karsten et al., 

2005; Pas & Peters, 2004). Daarnaast zijn er ook enkele auteurs die hier nog een aantal oorzaken 

aan toevoegen. In deze paragraaf zal eerst de relatie tussen de woon- en de onderwijssegregatie 

aan bod komen. Vervolgens zal er uitgebreid ingegaan worden op enkele theoretische inzichten 

op het gebied van schoolkeuzes. Ten slotte zullen ook kort het beleid van scholen en het bijzonder 

onderwijs aan bod komen. 

 

2.4.1 Woonsegregatie 

Eerder in dit hoofdstuk (paragraaf 2.1.2) is reeds aangeduid dat de woonsegregatie en de 

onderwijssegregatie samenhangen. Zowel in etnisch als sociaal-economisch opzicht heeft 

Nederland met woonsegregatie te maken. Ten eerste is er een ongelijke spreiding van (niet-

westerse) allochtonen over Nederland. Verhoudingsgewijs wonen de meeste (niet-westerse) 

allochtonen in de grote steden en voormalig industriegedreven steden. Ten tweede is er ook een 

ongelijke spreiding binnen gemeenten, die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de ongelijke 

spreiding van goedkope huurwoningen (Pas & Peters, 2004). Deze spreiding binnen gemeenten 

heeft dus ook een heel sterke sociaal-economische dimensie. Overigens kan deze spreiding ook 

het resultaat zijn van vrijwillige clustering van bevolkingsgroepen (Van Kempen et al., 2000).  

 

Als men spreekt van woonsegregatie als oorzaak van de onderwijssegregatie heeft men als 

aanname dat ouders hun kinderen bij voorkeur naar een basisschool op korte afstand van huis 

sturen en dat de leerlingensamenstelling van de school daarbij een afspiegeling van de wijk 

vormt. Hoewel er sterke aanwijzingen voor deze aanname zijn (Karsten et al., 2002; Van der 

Wouw, 1994), dient wel in ogenschouw genomen te worden dat de relatie tussen woon- en 

onderwijssegregatie niet zuiver causaal is. Dit bleek bijvoorbeeld uit een studie naar segregatie in 

Kopenhagen (Rangvid, 2007), waarin aangetoond werd dat het verschijnsel schoolsegregatie niet 

geheel door de woonsegregatie te verklaren is. Kopenhagen kent namelijk een zeer hoge 

segregatie in het onderwijs, terwijl de woonsegregatie relatief laag is. Eerder vergelijkbaar 

onderzoek in Amsterdam (Clark, Dieleman & De Klerk, 1992) leidde tot een vergelijkbare 
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conclusie. Hoewel de woonsegregatie in Amsterdam veel lager is dan in Amerikaanse steden, 

stelde dit onderzoek dat de Amsterdamse onderwijssegregatie zich daarentegen wel op een 

vergelijkbaar niveau als de Amerikaanse situatie bevindt. Clark, Dieleman & De Klerk wezen er op 

dat ook de schoolkeuzemotieven van ouders bij kunnen dragen aan de segregatie in het 

onderwijs. Hieronder zal er dieper op de schoolkeuzes van ouders ingegaan worden. 

 

2.4.2 Sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes van ouders 

In Artikel 23 van de Grondwet is de vrijheid van onderwijs vastgelegd, wat inhoudt dat iedereen in 

Nederland het recht heeft een school te stichten en dat ouders vrij zijn in de keuze van een school 

voor hun kind(eren). Deze vrije schoolkeuze kan de segregatie in het onderwijs echter in de hand 

werken. Zo concludeerden Karsten et al. (2002) dat de etnische samenstelling van de school een 

belangrijke rol speelt bij de keuze voor een bepaalde school. In dat verband wordt veelal 

gesproken van ‘witte’ en ‘zwarte’ vlucht (Karsten et al., 2002; Pas & Peters, 2004). Van witte 

vlucht7 is sprake wanneer autochtone ouders een school mijden of tussentijds verlaten, omdat 

deze in hun ogen teveel (niet-westerse) allochtone leerlingen heeft of ‘zwart’ dreigt te worden. 

Zwarte vlucht heeft daarentegen betrekking op allochtone ouders die deze scholen mijden of 

tussentijds verlaten, bijvoorbeeld omdat zij vrezen dat hun kinderen daar onvoldoende 

Nederlands zullen leren. Daarbij blijken hoogopgeleide allochtonen eerder bereid scholen te 

mijden dan laagopgeleide allochtonen (Pas & Peters, 2004). ‘Witte’ en ‘zwarte’ vlucht leiden dus 

niet alleen tot een etnische, maar juist ook tot een sociaal-economische segregatie in het 

onderwijs. Daarnaast kunnen ouders scholen ook mijden of vroegtijdig verlaten vanwege diens 

sociaal-economische in plaats van etnische kenmerken. Ouders ontwijken een school dan niet 

omdat zij bang zijn dat hun zoon of dochter ‘het enige blonde kindje in de klas is’, maar omdat zij 

het gevoel hebben uit een ander sociaal milieu te komen dan de overige ouders. Karsten et al. 

concludeerden dat naarmate ouders hoger opgeleid zijn, identificatie met de school en andere 

ouders (qua cultuur, levensbeschouwing en milieu) belangrijker wordt. Of zoals onderwijs-

journaliste Sikkes (in Pas & Peters, 2004) het verwoorde: 

 

De keuze voor de school maken ouders. Op het schoolplein. Door om zich heen te kijken. En te 

denken. Zijn dit ouders met wie ik iets heb? Met wie ik wat kan delen over wereldpolitiek, winkelen, 

literatuur, films, tennis of opvoedingsproblemen? Zijn dit vriendjes waar mijn kinderen mee 

overweg kunnen? Valt er met deze ouders iets af te spreken voor opvang als ik moet werken? 

Ouders, alle ouders, zoeken om het maar eens onaardig uit te drukken ons-soort-oudersscholen. 

(p.42) 

 

In het bovenstaande wordt impliciet al verwezen naar de rol van beeldvorming bij ouders. Bij de 

verschijnselen ‘witte’ en ‘zwarte’ vlucht mijden lang niet alle ouders ‘zwarte’ scholen omwille van 

bewuste etnisch gerelateerde motieven. Veelal worden ‘witte’ en ‘zwarte’ vlucht namelijk 

veroorzaakt doordat ouders denken dat er op zwarte scholen kwalitatief slecht onderwijs wordt 

geboden (Nieuwenhuizen, 2007). In paragraaf 2.3.1 werd reeds aangegeven dat het beeld, dat 

‘zwarte’ scholen slechter dan ‘witte’ scholen zijn, genuanceerd dient te worden. In dit verband 

                                                           
7
 Karsten et al. (2002, p.5) merken op dat de term ‘witte’ vlucht in de Nederlandse context een andere betekenis heeft 

dan ‘white flight’ uit de Amerikaanse literatuur: “In de VS slaat het begrip ‘white flight’ op het verschijnsel dat ouders de 

gevolgen van een desegregatiemaatregel (bijvoorbeeld gedwongen spreiding) proberen te ontlopen door naar andere 

districten of het privaat onderwijs te ‘vluchten’.” 
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vinden sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes indirect plaats via de slechte beeldvorming ten 

aanzien van ‘zwarte’ scholen. In dit onderzoek wordt daarbij de volgende definitie van een 

sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze gehanteerd: 

 

Een sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze is een verschijnsel dat zich voordoet wanneer 

ouders de schoolkeuze (mede) baseren op basis van de sociaal-economische en/of etnische 

kenmerken van de leerlingensamenstelling van een basisschool. 

 

Uit eerder onderzoek naar sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes zijn verschillende 

bevestigen van het bestaan van ‘witte’ en ‘zwarte’ vlucht gevonden. In een onderzoek van 

Teunissen (1992) bleek ongeveer een derde deel van de autochtone respondenten de etnische 

samenstelling van scholen duidelijk mee te wegen in het schoolkeuzeproces. Daarbij bleek echter 

ook dat dit slechts bij weinig ouders doorslaggevend voor de feitelijke keuze was. Ook Ledoux, 

Koopman & Schaap (1999) kwamen tot de conclusie dat de etnische samenstelling van de school 

als een onafhankelijk variabele in het schoolkeuzeproces meegewogen dient te worden. 

 

Een zeer toonaangevend onderzoek op het gebied van schoolkeuzemotieven is de studie 

Schoolkeuze in een multi-etnische samenleving van Karsten et al. (2002). In dit onderzoek zijn 

ouders zowel naar positieve als negatieve schoolkeuzemotieven gevraagd, oftewel de redenen 

om juist wel of juist niet voor een school te kiezen. Bij de peiling van de positieve schoolkeuze-

motieven kwam bij autochtone ouders de mate van ‘overeenstemming tussen school en thuis’ als 

belangrijkste motief naar voren. Allochtone ouders verwezen daarentegen het meest naar  

het niveau van het onderwijs en de aandacht die de school schenkt aan de behoeften van 

achterstandsleerlingen. Uit de peiling van negatieve schoolkeuzemotieven kon opgemaakt 

worden dat de etnische samenstelling van de school een belangrijke rol in de afweging van ouders 

speelt. Een grote meerderheid van autochtone ouders gaf namelijk aan de ‘zwarte’ scholen in de 

buurt als ‘beslist niet geschikt’ voor hun kind(eren) te zien. Als reden om ‘zwarte’ scholen als 

ongeschikt te bestempelen werd overwegend het ontbreken van ‘overeenstemming tussen school 

en thuis’ genoemd, waarbinnen de samenstelling van de leerlingenpopulatie een grote rol speelt. 

Uit het onderzoek bleek verder ook dat allochtone ouders over het algemeen bereid zijn minder 

ver te reizen voor een school dan autochtone ouders. Ten slotte bleken godsdienstige 

overwegingen geen grote rol te spelen bij de schoolkeuze, terwijl dit voorheen een van de 

belangrijkste motieven was op basis waarvan een school gekozen werd (Van der Wouw, 1994). 

 

2.4.3 Herziening van het drie-motievenmodel 

De bovenstaande onderzoeken die geduid hebben op sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes 

kunnen gekoppeld worden aan klassieke onderzoeken naar schoolkeuzemotieven. Lange tijd is in 

het schoolkeuzeonderzoek het ‘drie-motievenmodel’ heersend geweest. Het drie-motievenmodel 

stelt dat de motieven die ouders hanteren bij hun keuze voor een school kunnen worden 

samengevat onder drie globale keuzecriteria: ‘bereikbaarheid, ‘richting/levensbeschouwing’ en 

‘kwaliteit’  (Herweijer en Vogels, 2004; Van der Wouw, 1994; Versloot, 1990). 

 

Allereerst heeft bereikbaarheid betrekking tot de relatieve moeite die men moet doen om bij een 

school te komen. Ook in recent onderzoek blijkt het criterium bereikbaarheid nog steeds een 

doorslaggevende rol te spelen bij de keuze voor een basisschool (Ten Broeke et al., 2004; 
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Herweijer en Vogels, 2004). Herweijer en Vogels schrijven dit toe aan “de moeilijke 

waarneembaarheid van kwalitatieve verschillen tussen scholen, waardoor ouders bij de 

uiteindelijke afweging terugvallen op makkelijker waarneembare kenmerken, zoals de afstand 

tussen huis en school” (p.103-104). Bereikbaarheid betreft daarbij niet alleen de af te leggen 

afstand, maar is een combinatie van factoren als vervoermiddel, reistijd en veiligheid (Versloot, 

1990). Zo leidt de beschikbaarheid van een auto bijvoorbeeld tot meer keuzealternatieven. Van 

der Wouw (1994) noemde bereikbaarheid als een factor die bij de complexe keuze voor een 

basisschool gemakkelijk tot “complexiteitsreductie” (p.40) kan leiden. Bereikbaarheid kan dus 

gezien worden als een criterium dat de keuzealternatieven vooraf reeds afbakent en dat als een 

soort rem op de keuzemogelijkheden fungeert (Creten & Douterlungne, 2001). 

 

Het tweede keuzecriterium, richting/levensbeschouwing, is een traditioneel criterium uit de tijd 

van de verzuiling. De richting of levensbeschouwing van een basisschool was daarbij zeer 

doorslaggevend bij de schoolkeuze van ouders. Ten gevolge van de ontzuiling is dit keuzecriterium 

voor veel ouders dan ook relatief onbelangrijk geworden (Van der Wouw, 1994). Een groot deel 

van de basisscholen in Nederland is echter nog aan een specifieke richting/levensbeschouwing 

verbonden en daardoor wordt dit criterium nog steeds vaak in het keuzeproces meegenomen. 

Bovendien gaf Van der Wouw (1994) aan dat ouders, die een uitgesproken voorkeur voor een 

bepaalde pedagogische of levensbeschouwelijke richting hebben (e.g. Montessori of Islamitisch 

onderwijs), over het algemeen bereid zijn om hiervoor relatief grote afstanden te overbruggen. 

 

Ten derde speelt ook de kwaliteit van de basisscholen een doorslaggevende rol in het 

keuzeproces. Van der Wouw (1994) merkte echter op dat kwaliteit een soort restpost lijkt te zijn, 

waaronder “alles lijkt te vallen wat niet gevangen kan worden onder de kopjes afstand en 

richting” (p.36). Kwaliteit blijkt in dit verband een moeilijk te operationaliseren begrip te zijn en is 

in tegenstelling tot bereikbaarheid en richting/levensbeschouwing slecht te overzien voor ouders. 

Enkele factoren die onder kwaliteit geschaard kunnen worden zijn sfeer, contacten met leraren, 

gebouw/voorzieningen, reputatie en de leerlingensamenstelling van de school (Van der Wouw, 

1994). Kwaliteit wordt daarbij zelden objectief beoordeeld en de sociaal-economische en etnische 

samenstelling van de school fungeren daarbij vaak als maatstaven voor kwaliteit: “parents 

determine a school’s quality more on the visible social-economic mixture of students and less on 

academic performance” (Brown, 1992, p.178). Een groot deel van de oriëntatie op scholen is dus 

gebaseerd op de beeldvorming van mensen (paragraaf 2.4.2), in plaats van op basis van feiten. 

Versloot (1990) noemde het schoolkeuzeproces in dit verband dan ook een proces “waarbij 

subjectieve, intuïtieve voorkeuren en subjectieve, bevooroordeelde beelden een grotere rol 

spelen dan rationele werkwijzen en streven naar objectieve informatie” (p.68). 

 

Ten slotte verschillen de schoolkeuzemotieven ook per individu en zijn er verschillende 

onderzoeken die aan hebben getoond dat het opleidingsniveau en de etnische afkomst van 

ouders invloed op het schoolkeuzeproces uitoefenen. Karsten et al. (2002) kwamen bijvoorbeeld 

tot de conclusie dat laagopgeleiden meer belang hechten aan afstand en de kwaliteit van het 

onderwijs dan hoogopgeleiden. De ‘overeenstemming tussen school en thuis’ wordt echter 

belangrijker naarmate men hoger opgeleid is. Vergelijkbare resultaten waren er ook toen de 

schoolkeuzes van autochtone en allochtone ouders vergeleken werden. Onderzoek van de 

gemeente Amsterdam (Ten Broeke et al., 2004) wees uit dat autochtone en/of hoogopgeleide 
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ouders actiever tijdens het schoolkeuzeproces zijn dan allochtone en/of laagopgeleide ouders. Uit 

het onderzoek kwam naar voren dat autochtone/hoogopgeleiden ouders over het algemeen 

gebruik maken van meer diverse informatiebronnen bij het keuzeproces (e.g. open dagen, 

internet, gesprekken met docenten), terwijl allochtone/laagopgeleiden hier passiever in zijn en 

voornamelijk gebruik maken van adviezen uit de directe omgeving (e.g. familie, vrienden, buren). 

 

Verschillende auteurs (zie paragraaf 2.4.2) hebben - in het licht van het drie-motievenmodel - 

gesteld dat de sociale/etnische samenstelling van de school als een apart, onafhankelijk criterium 

fungeert bij de schoolkeuze. Waar de leerlingensamenstelling voorheen veelal onder het criterium 

kwaliteit geschaard werd, zal in dit onderzoek de leerlingensamenstelling van een school als een 

autonoom keuzemotief meegenomen worden. Dit resulteert in een theoretisch model voor de 

analyse van schoolkeuzemotieven (figuur 2.1), waarin vier hoofdcriteria onderscheiden worden. 

Ook zijn het opleidingsniveau en de etnische afkomst van ouders als achtergrondvariabelen 

meegenomen. Uit het voorgaande (paragraaf 2.4.2) blijkt dat de schoolkeuzemotieven van ouders 

de segregatie in het onderwijs in de hand kunnen werken. Zodoende is hieronder ook de 

leerlingensamenstelling van de school als afhankelijke variabele bij de basisschoolkeuze 

opgenomen. In feite drukt deze variabele hetzelfde uit als de onafhankelijke variabele 

‘sociale/etnische samenstelling school’. Wat met het onderstaande model echter uitgedrukt 

wordt, is dat de samenstelling van de school enerzijds een criterium is dat meegenomen wordt in 

de keuze voor een basisschool (onafhankelijke variabele) en anderzijds dat een gesegregeerde 

leerlingensamenstelling tegelijkertijd ook een gevolg kan zijn van de schoolkeuzes van ouders 

(afhankelijke variabele). In die zin kan het proces zichzelf versterkend zijn. 

 
Figuur 2.1: Theoretisch model schoolkeuzemotieven 

 

 
 

2.4.4 Beleid scholen en bijzonder onderwijs 

Hoewel de hierboven behandelde woonsegregatie en schoolkeuzemotieven als de belangrijkste 

oorzaken van de onderwijssegregatie gezien kunnen worden, zijn ook het beleid van scholen en 

het bijzonder onderwijs8 noemenswaardige factoren: 

                                                           
8
 In Nederland bestaat een onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Bijzonder onderwijs is ofwel 

godsdienstig/levensbeschouwelijk ‘gekleurd’, ofwel gebaseerd op een bepaalde pedagogische visie. Het openbaar 

onderwijs heeft daarentegen geen uitgesproken godsdienstig/levensbeschouwelijke of pedagogische visie. 
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Scholen staan vaak in een concurrentiepositie ten opzichte van elkaar en hebben de neiging zich te 

profileren om bepaalde groepen ouders aan te trekken. Bedoeld of onbedoeld beïnvloedt dit de 

etnische samenstelling van de schoolpopulatie. Scholen kunnen zich bijvoorbeeld presenteren als 

een multiculturele school of zich op een bepaald sociaal milieu richten. (Pas & Peters, 2004, p.43) 

 

In het bovenstaande citaat klinkt tevens de eerdergenoemde specialisatiehypothese door 

(paragraaf 2.3.1): wanneer scholen zich (bewust, dan wel onbewust) specialiseren, kan dit een 

versterkend effect hebben op de segregatie in het onderwijs. Onder het beleid van scholen speelt 

het toelatingsbeleid van het bijzonder onderwijs een speciale rol. Openbare scholen hebben 

namelijk een wettelijke acceptatieplicht, terwijl bijzondere scholen eisen aan leerlingen mogen 

stellen, “die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de instelling” (Onderwijsraad, 

2005, p.30). In dit verband worden bijzondere scholen weleens verweten dat zij misbruik van deze 

toelatingsrechten maken (Lambrechts, 2000). De Onderwijsraad (2002) kwam echter tot de 

conclusie dat de schoolcomposities in bijzonder onderwijs nauwelijks verschillen met het 

openbaar onderwijs. Er wordt dan ook gesteld dat een acceptatieplicht voor het bijzonder 

onderwijs nauwelijks bij zou dragen aan het terugdringen van de onderwijssegregatie. Ten slotte 

vallen ook Islamitische basisscholen onder het bijzonder onderwijs. Wanneer ouders hun kind bij 

een Islamitische school aanmelden, kiezen zij in feite zelf voor segregatie.9 Wegens de geringe 

omvang van het Islamitisch onderwijs is het als oorzaak van de onderwijssegregatie echter een te 

verwaarlozen factor (Nieuwenhuizen, 2007). Overigens heeft het Islamitisch onderwijs in 

Nederland (evenals in bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland) met het oog op de integratie wel tot 

zeer veel discussie geleid (Karsten et al., 2005). 

 

2.5 Oplossingen in het tegengaan van onderwijssegregatie 

 

Hoewel het discutabel blijft of onderwijssegregatie als een probleem gezien dient te worden 

(paragraaf 2.3.3), richten beleidsmakers zich al jaren op manieren om onderwijssegregatie tegen 

te gaan. In het verleden hebben verschillende Nederlandse gemeenten een beleid ter bestrijding 

van onderwijssegregatie gevoerd (Pas & Peters, 2004; Rutten & Peters, 2005). Zo heeft de 

gemeente Gouda in de jaren ’80 bijvoorbeeld geprobeerd leerlingen beter te spreiden via 

afspraken met scholen over de aanname van leerlingen en via schoolvervoer voor leerlingen naar 

andere wijken toe. De gemeente Tiel zette daarentegen vooral in op schoolkeuzebegeleiding, 

waarbij onder andere voorlichting en (niet-bindend) advies aan ouders werd gegeven. Ook een 

groot aantal andere gemeenten heeft inmiddels ervaring opgedaan met initiatieven gericht op het 

bestrijden van de onderwijssegregatie. Echter, de meerderheid van de Nederlandse gemeenten 

voert geen beleid op dit terrein (Haest, Peters & Walraven, 2007; Rutten & Peters, 2005). Voor 

bijna alle initiatieven geldt overigens dat deze gebaseerd waren op vrijwilligheid en tot wisselende 

resultaten geleid hebben. Daarnaast bestaat ook vaak de ambitie voor een dwingend 

spreidingsbeleid, waarbij gemeenten de leerlingenpopulaties via dwingende middelen kunnen 

reguleren. In navolging van Rutten & Peters (2005, p.16) zal in dit onderzoek de volgende brede 

definitie van spreidingsbeleid gehanteerd worden: 

 

                                                           
9
 ‘Vrijwillige’ segregatie wordt ook wel aangeduid als congregatie (Pacione, 2005). 
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Spreidingsbeleid betreft alle maatregelen waarbij gepoogd wordt de etnische en/of sociaal-

economische samenstelling van scholen te beïnvloeden. 

 

Spreidingsbeleid is dus een zeer breed begrip dat alle maatregelen omvat die van invloed zijn op 

de etnische en/of sociaal-economische samenstelling van het leerlingenbestand op een school. 

Daarbij hoeft het lang niet altijd om dwingende maatregelen te gaan, maar kan het bijvoorbeeld 

ook betrekking hebben op ouderinitiatieven.  

 

2.5.1 Beperkingen ten aanzien van spreidingsbeleid 

Al met al blijken de mogelijkheden in het tegengaan van de onderwijssegregatie in de praktijk 

beperkt te zijn (Art.1, 2008). Zoals eerder opgemerkt hangt de segregatie in het onderwijs 

namelijk sterk samen met de woonsegregatie (paragraaf 2.4.1). Zolang bevolkingsgroepen 

gesegregeerd wonen is het heel moeilijk om de onderwijssegregatie tegen te gaan. In die zin dient 

beleid dat zich richt op de desegregatie in het onderwijs altijd in combinatie met een aanpak van 

de woonsegregatie gevoerd te voeren. Ter bestrijding van de woonsegregatie wordt in Nederland 

sedert de jaren ’90 een herstructureringsbeleid gevoerd. Hierbij probeert men de woningvoorraad 

op het niveau van buurten naar prijsklasse te mengen om zo de ruimtelijke concentratie van 

bewoners met lage inkomens tegen te gaan (Nieuwenhuizen, 2006). De herstructurering van 

wijken en buurten is over het algemeen echter een relatief traag proces en bovendien kent het 

herstructureringsbeleid ook felle kritiek vanuit de wetenschappelijk wereld (Ostendorf & 

Musterd, 2005; Van Kempen et al., 2000).  

 

Een andere factor die het beleid ter bestrijding van de onderwijssegregatie lastig maakt, is de 

vrijheid van onderwijs (paragraaf 2.4.2), die op gespannen voet staat met het (dwingend) 

spreiden van leerlingen (Karsten et al., 2005; Onderwijsraad, 2002). Over het algemeen hebben 

Nederlanders de vrijheid van onderwijs zeer hoog in het vaandel staan en de vrijheid van 

onderwijs wordt gedekt door Artikel 23 van de Grondwet. De Onderwijsraad (2002) stelde dat er 

binnen de grenzen van Artikel 23 desondanks wel mogelijkheden voor een (dwingend) 

spreidingsbeleid zijn. De Onderwijsraad waarschuwde er echter ook voor dat zo een 

spreidingsbeleid op basis van etnische afkomst in strijd is met verschillende nationale en 

internationale discriminatieverboden (zie ook: Onderwijsraad, 2005; Tazelaar et al., 1996; 

Vermeulen, 2001). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB, 2005), die toetst op basis van de 

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), stelde daarnaast dat spreidingsbeleid op basis van 

sociaal-economische indicatoren zoals opleidingsniveau tevens een vorm van ‘indirect 

onderscheid’ kan zijn. Dit betekent dat wanneer een beleid leerlingen van niet-Nederlandse 

afkomst of juist leerlingen van Nederlandse afkomst onevenredig treft, dit in strijd is met de 

AWGB. Kortom, de hardnekkige aard van de segregatie in combinatie met een complex juridisch 

kader, maken het bestrijden van de segregatie in het onderwijs tot een zeer ingewikkelde opgave. 

 

Mede vanwege de hierboven geschetste beperkingen ten aanzien van het beleid, richten 

gemeenten zich voornamelijk op het beïnvloeden van het schoolkeuzegedrag van ouders, waarbij 

de vrije schoolkeuze van ouders gehonoreerd blijft (Rutten & Peters, 2005). De beïnvloeding van 

het schoolkeuzegedrag van ouders kan met behulp van diverse maatregelen bereikt worden, 

bijvoorbeeld via voorlichting. Over het algemeen blijken allochtone (en/of laagopgeleide) ouders 

zich later te oriënteren op een geschikte basisschool voor hun kind dan de meeste autochtone 
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ouders en daardoor zitten populaire (‘witte’) scholen vaak al vol op het moment dat allochtone 

ouders hun kind aanmelden. Een betere voorlichting en/of een vast aanmeldmoment kunnen dit 

gedeeltelijk voorkomen, zoals men onder andere in Zaanstad ervaren heeft (Pas & Peters, 2004). 

Daarnaast kan voorlichting ook ingezet worden om vooroordelen ten aanzien van ‘zwarte’ scholen 

onder autochtone (en/of hoogopgeleide) ouders te bestrijden Ten slotte zijn er in de praktijk ook 

verschillende voorbeelden van ouderinitiatieven geweest, die op het tegengaan van ‘witte’ en 

‘zwarte’ vlucht gericht waren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om initiatieven, waarbij een groep 

‘witte’ ouders hun kinderen gezamenlijk op een ‘zwarte’ school aanmeldt (Rutten & Peters, 2005). 

Hieronder zal kort ingegaan worden op de huidige maatregelen in de gemeente Nijmegen. 

 

2.5.2 Het centrale aanmeldpunt in Nijmegen 

In april 2009 is het centraal aanmeldpunt (ook wel bekend als ‘Schoolwijzer’) voor het reguliere 

basisonderwijs van start gegaan. Dit centrale aanmeldpunt was een gezamenlijk initiatief van de 

Nijmeegse schoolbesturen en de gemeente Nijmegen. De gezamenlijke doelen zijn daarbij een 

betere afspiegeling tussen wijk en school, het behalen van (sociaal-economisch) evenwichtige 

schoolsamenstellingen met gelijke kansen voor alle kinderen, een eerlijk en transparant 

plaatsingsbeleid en duidelijke voorlichting over plaatsing en onderwijsaanbod (Gemeente 

Nijmegen, 2009a). 

 

Het centrale aanmeldpunt houdt in dat ouders minimaal drie en maximaal zes voorkeursscholen 

kunnen kiezen. Aanmelden kan daarbij vanaf het moment dat het kind twee jaar en negen 

maanden oud is en of een kind lang of kort ingeschreven staat speelt binnen het systeem geen 

rol. Wel zijn er een zestal spelregels bij de plaatsing van de kinderen (Gemeente Nijmegen, 2009a, 

p. 5-6): 

 

1. Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. 

2. Daarna volgen de kinderen voor wie de voorkeurschool de dichtstbijzijnde school is. 

3. Daarna volgende de kinderen die positief bijdragen aan het bereiken van de ideale 

verdeling tussen kansarme en kansrijke leerlingen (30/70%), totdat het plafond bereikt is. 

4. Daarna worden de overige kinderen uit Nijmegen geplaatst totdat het plafond bereikt is. 

5. Daarna worden kinderen uit andere gemeenten geplaatst tot het plafond bereikt is. Bij 

deze groep worden opnieuw dezelfde plaatsingsregels toegepast, maar plaatsing mag de 

al bereikte verhouding kansarm/kansrijke leerlingen niet verstoren. 

6. Tot slot volgen de kinderen uit het buitenland totdat het plafond bereikt is. Bij deze groep 

worden de plaatsingsregels 1, 3 en 5 toegepast, en ook hier geldt dat plaatsing de al 

bereikte verhouding kansarm/kansrijke leerlingen niet mag verstoren. 

 

Op basis van de bovenstaande spelregels krijgen ouders een bindend plaatsingsadvies waarna zij 

hun kind op de betreffende school kunnen inschrijven. Scholen schrijven daarbij alleen kinderen 

in die van het centraal aanmeldpunt een plaatsingsadvies voor die school ontvangen hebben. 

Ouders die zich niet in het plaatsingsadvies kunnen vinden, kunnen eventueel bezwaar maken bij 

de Commissie Heroverweging. Overigens dient opgemerkt te worden dat in 2009 92% van de 

kinderen op de school van eerste voorkeur aangemeld kon worden (Gemeente Nijmegen, 2009b). 

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor dit hoge percentage. Ten eerste doet het 

percentage vermoeden dat de onderwijssegregatie in Nijmegen niet erg groot is (in hoofdstuk 4 
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wordt er dieper ingegaan op de omvang van de onderwijssegregatie in Nijmegen). Ten tweede is 

de derde spelregel van de Schoolwijzer, die de leerlingensamenstelling bijstuurt op basis van het 

opleidingsniveau van de ouders, in 2009 nog niet van kracht geweest. Wellicht dat wanneer deze 

spelregel wel meegenomen was, het percentage kinderen dat op de school van eerste voorkeur 

aangemeld kon worden lager was geweest. Ten slotte is het mogelijk dat de invoering van het 

centraal aanmeldpunt als een onafhankelijke variabele invloed op het schoolkeuzeproces heeft 

uitgeoefend. Met andere woorden, de invoering van het centraal aanmeldpunt heeft mogelijk een 

positief effect op hoe bewust ouders de keuze voor een basisschool maken. In hoeverre er 

werkelijk sprake is van dit effect is vooralsnog niet onderzocht. 

 

2.6 Conclusies en conceptueel model 

 

In dit hoofdstuk is een breed overzicht gegeven van de literatuur op het gebied van 

onderwijssegregatie ten einde een theoretisch kader voor het onderzoek te vormen. Dit 

theoretisch kader dient daarbij als het ware als de ‘bril’ waar vanuit de onderzoeksresultaten 

bekeken worden. Hieronder zijn eerst de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk kort op een 

rijtje gezet en afsluitend zijn deze naar een conceptueel model vertaald. 

 

2.6.1 Conclusies 

Onderwijssegregatie is een verschijnsel dat zich voordoet wanneer de leerlingensamenstellingen 

van basisscholen - in etnisch en/of sociaal-economisch opzicht - geen afspiegeling vormen van de 

gemeente waarin de school gevestigd is. Onderwijssegregatie maakt daarbij deel uit van een 

breder begrip van segregatie, dat betrekking heeft op “de mate van groepering op een  

bepaalde plaats van personen met gelijke kenmerken” (Van Kempen et al. 2000, p.10). 

(Onderwijs)segregatie kent daarbij zowel een etnische als een sociaal-economische dimensie en 

het is een veel bediscussieerd verschijnsel. Zowel in het maatschappelijk als het wetenschappelijk 

debat blijft namelijk de vraag of (onderwijs)segregatie wel een probleem is dat (overheids-) 

interventie behoeft. Met betrekking tot de segregatie in het onderwijs wordt over het algemeen 

gewezen op twee ongewenste effecten. Enerzijds wordt er verondersteld dat onderwijssegregatie 

een negatief effect op de onderwijsprestaties heeft en anderzijds wordt er een negatief effect op 

de integratie verondersteld. In dit hoofdstuk is echter duidelijk geworden dat er geen consensus 

bestaat over de mate waarin deze effecten daadwerkelijk tot uiting komen. Hierdoor kan er geen 

eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag of onderwijssegregatie wel of geen probleem is. 

Feit is echter wel dat het kabinet Balkenende IV aangegeven heeft onderwijssegregatie als een 

probleem te zien en beleid ter bestrijding van onderwijssegregatie noodzakelijk te achten. 

 

In dit hoofdstuk is vervolgens stil gestaan bij de oorzaken van onderwijssegregatie. Ten eerste 

wordt de onderwijssegregatie veroorzaakt door de woonsegregatie, waarbij gesegregeerde 

scholen het gevolg van gesegregeerde wijken zijn. De relatie tussen woon- en onderwijssegregatie 

is echter geen zuiver causale relatie, wat betekent dat de situatie in het onderwijs niet geheel 

door de woonsegregatie te verklaren is. Ook de schoolkeuzes van ouders vormen een belangrijke 

verklaring voor de segregatie in het onderwijs. Ouders kunnen gesegregeerde scholen namelijk 

bewust mijden of tussentijds verlaten, een verschijnsel dat over het algemeen ‘witte’ en ‘zwarte 

vlucht’ genoemd wordt. De criteria op basis waarvan ouders een basisschool kiezen, zijn echter 

zeer complex. Uit de literatuur over schoolkeuzemotieven zijn vier hoofdcriteria naar voren 
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gekomen: ‘sociaal/etnische samenstelling school’, ‘bereikbaarheid, ‘kwaliteit’ en ‘richting/ 

levensbeschouwing’. Hierbij tracht dit onderzoek onder andere te achterhalen in hoeverre er bij 

de ouders in de gemeente Nijmegen sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes, die 

de segregatie in het onderwijs versterken. Onder een sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze 

wordt in dit onderzoek het volgende verstaan: een verschijnsel waarbij ouders de schoolkeuze 

(mede) baseren op basis van de sociaal-economische en/of etnische kenmerken van de 

leerlingensamenstelling van een basisschool. 

 

2.6.2 Conceptueel model 

Het onderstaande conceptueel model (figuur 2.2) vat de onderzoeksvragen van dit onderzoek in 

één figuur samen. Daarnaast is dit model tevens de brug naar het volgende hoofdstuk (waarin de 

methodologie van dit onderzoek centraal staat), omdat het model aangeeft welke variabelen en 

(veronderstelde) relaties er in dit onderzoek gemeten worden. Het conceptueel model is in drie 

relaties (zie letters A, B en C) opgesplitst en deze relaties worden hieronder achtereenvolgens 

toegelicht. 

 
Figuur 2.2: Conceptueel model 

 

 

 
 

 

Ten eerste heeft relatie A betrekking op de mate waarin scholen gesegregeerd zijn. In dit 

onderzoek wordt namelijk een definitie van onderwijssegregatie gehanteerd, die stelt dat een 

school gesegregeerd is wanneer de leerlingensamenstelling geen afspiegeling van de leerlingen-

samenstelling van de gemeente vormt. Deelvraag 1 (In welke mate is het basisonderwijs in de 

gemeente Nijmegen gesegregeerd?) wordt daarbij beantwoord door de leerlingensamenstelling 

van de scholen te vergelijken met de leerlingensamenstelling van de gehele gemeente. Hierbij 

wordt zowel naar de etnische als de sociaal-economische samenstelling gekeken. Bovendien 

bestaan ook de overige variabelen uit figuur 2.2 uit zowel een etnische als een sociaal-

economische dimensie. 

 

Ten tweede drukt relatie B de relatie tussen de woonsegregatie (gemeten via de 

leerlingensamenstelling van de wijk) en de leerlingensamenstelling van de scholen uit. Eerder in 

dit hoofdstuk (paragraaf 2.4.1) is naar voren gekomen dat de woonsegregatie over het algemeen 
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als de belangrijkste verklaring voor de onderwijssegregatie gezien wordt. Door de relatie  

tussen deze twee variabelen te analyseren, wordt gekeken in hoeverre de onderwijssegregatie  

in Nijmegen door de woonsegregatie te verklaren is. Oftewel, daarmee wordt deelvraag 2 

beantwoord (In hoeverre vormen de leerlingensamenstellingen van de basisscholen in de 

gemeente Nijmegen een afspiegeling van de wijk waarin ze gevestigd zijn?). 

 

Ten slotte worden ook de (sociaal/etnisch gemotiveerde) schoolkeuzes van ouders vaak als 

oorzaak van onderwijssegregatie aangewezen. Dit wordt dan ook in relatie C uitgedrukt en deze 

relatie wordt in deelvraag 3 onderzocht (In hoeverre is er onder ouders/verzorgers in Nijmegen 

sprake van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes?). 
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3. Methodologie 
 

 

In dit hoofdstuk staan de gebruikte methoden/technieken en methodologische keuzes bij dit 

onderzoek centaal. Met als doel de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, wordt er in 

dit onderzoek gestreefd naar een zo groot mogelijke mate van transparantie ten aanzien van de 

methodologie. Dit hoofdstuk tracht daarbij een zo volledig mogelijk beeld te geven van hoe de 

gegevens in dit onderzoek verzameld zijn, welke keuzes daarvoor genomen zijn en hoe die keuzes 

verantwoord zijn. De eerste methodologische keuze waarmee een onderzoeker doorgaan mee in 

aanraking komt, is de keuze voor een onderzoeksstrategie. Deze keuze wordt in paragraaf 3.1 

belicht. In paragraaf 3.2 wordt er vervolgens ingegaan op de operationalisatie van de 

kernbegrippen, oftewel op hoe de kernbegrippen uit hoofdstuk 1 en 2 naar meetbare indicatoren 

vertaald zijn. Paragraaf 3.3 en 3.4 zijn vervolgens gewijd aan respectievelijk de methoden  

van dataverzameling en -analyse. Ten slotte worden de belangrijkste methodologische keuzes in 

paragraaf 3.5 samengevat. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie: case study onderzoek 

 

Dit onderzoek naar de omvang en oorzaken van onderwijssegregatie richt zich specifiek op één 

casus, namelijk de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen. Hiermee is bewust gekozen voor 

een dieptestudie in plaats van een breedtestudie. Over het algemeen heeft de keuze voor  

een enkelvoudige case study als gevolg dat dit ten goede is van de geldigheid (interne validiteit)  

van de onderzoeksbevindingen. Tegelijkertijd kan dit echter ten koste gaan van de mate van 

generaliseerbaarheid (externe validiteit) van de onderzoeksresultaten (Verschuren & 

Doorewaard, 2007; Yin, 2003). Deze spanning tussen de uniekheid van een specifieke casus 

enerzijds en het streven naar generalisatie van resultaten anderzijds, wordt ook weleens 

aangeduid als “the paradox of case studies” (in Dormans, 2008, p.34): 

 

Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases – not in 

hope of proving anything, but rather in the hope of learning something. 

(Eysenck, in Dormans, 2008, p.35) 

 

Robert Yin (2003) merkte op dat de waarde van een case study niet zo zeer in de statistische 

generaliseerbaarheid van de resultaten ligt, maar vooral in de analytische generaliseerbaarheid 

ervan: “The investigator is striving to generalize a particular set of results to some broader 

theory” (p.37). Zodoende staat in dit onderzoek de theoretische benadering van de empirische 

bevindingen centraal. Zoals uit hoofdstuk 1 en 2 reeds bleek staan sociaal/etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes centraal in dit onderzoek. Door te onderzoeken in hoeverre er in Nijmegen 

empirische aanwijzingen voor sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes gevonden kunnen 

worden, tracht dit onderzoek bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de theorie op het 

gebied van schoolkeuzemotieven (e.g. door nuanceringen of aanvullende inzichten ten aanzien 

van de bestaande theorie te verschaffen). Daarnaast is de ambitie van het onderzoek niet om 

algemeen geldende uitspraken te doen, maar juist om uitspraken te doen die voor de specifieke 

casus Nijmegen gelden. In het vervolg van deze paragraaf worden een aantal kernbeslissingen bij 

deze onderzoeksstrategie verantwoord. 
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3.1.1 Keuze basisonderwijs 

In dit onderzoek is er bewust voor gekozen om de segregatie in het voortgezet en het hoger of 

beroepsonderwijs buiten beschouwing te laten en het onderzoek daarmee in te perken tot het 

basisonderwijs. De reden voor deze keuze is dat het voortgezet en het hoger of beroepsonderwijs 

geheel andere keuzemechanismen dan het basisonderwijs kennen. In het basisonderwijs wordt 

de schoolkeuze over het algemeen door de ouders van een leerling gemaakt, terwijl leerlingen de 

keuze voor het voortgezet en hoger of beroepsonderwijs overwegend zelf maken. Bovendien is 

het vervolgonderwijs onderverdeeld in verschillende niveaus (e.g. VMBO, HAVO, VWO, MBO, 

HBO, WO), waardoor een sociaal-economisch evenwichtige leerlingenpopulatie wellicht een niet 

heel realistisch streefbeeld is. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het kabinetsstandpunt 

ter bestrijding van de onderwijssegregatie (Ministerie van OCW, 2008) en verscheidene 

toonaangevende studies (ondermeer Karsten et al., 2002; Onderwijsraad, 2005; Pas & Peters, 

2004) zich ook overwegend op het basisonderwijs richten. 

 

3.1.2 Keuze gemeente Nijmegen 

Op het gebied van onderwijssegregatie is Nijmegen een bijzondere casus, omdat er sinds april 

2009 een centraal aanmeldpunt van kracht is dat de leerlingensamenstellingen van de scholen in 

Nijmegen (tot een zekere hoogte) tracht te reguleren (paragraaf 2.5.2). Hoewel er algemene 

theorie over sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes (paragraaf 2.4.2) bekend is, is er niet 

bekend in hoeverre dit algemene beeld voor de gemeente Nijmegen opgaat. Aangezien 

onderwijssegregatie bij uitstek een lokaalspecifiek thema is (Ministerie van OCW, 2008; 

Onderwijsraad, 2005), is het interessant om nader te onderzoeken in hoeverre de onderwijs-

segregatie in de specifieke casus Nijmegen door de schoolkeuzes van ouders te  verklaren is. 

 

Daarnaast zijn ook praktische overwegingen bepalend geweest om voor de casus Nijmegen te 

kiezen. Het ontwerpen en uitvoeren van dit onderzoek was namelijk aan een strak tijdschema 

gekoppeld, waardoor ook de bereikbaarheid en de voorkennis ten aanzien van de casus Nijmegen 

een belangrijke rol bij de casuskeuze hebben gespeeld. 

 

3.1.3 Keuze inperking naar Nijmegen Centrum-West 

Met het oog op de haalbaarheid van het onderzoek binnen de gestelde tijd, is er voor gekozen de 

casus Nijmegen nader in te perken naar een zestal wijken. Er is voor deze wijken gekozen, omdat 

de gegevens van de leerlingensamenstellingen van de scholen aanleiding gaven om te vermoeden 

dat er in deze wijken sprake van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes is (deze argumentatie 

wordt in paragraaf 4.4 nader toegelicht). Het gaat daarbij om de volgende zes wijken: 

 

1. Biezen 

2. Wolfskuil 

3. Hees 

4. Heseveld 

5. Neerbosch-Oost 

6. Benedenstad 

 

Het merendeel van deze wijken bevindt zich in de stadsdelen Nijmegen Nieuw-West en Nijmegen 

Oud-West. Dit met uitzondering van de wijk Benedenstad, die in Nijmegen-Centrum en tegen 
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Nijmegen Oud-West aanligt. In het vervolg van deze bachelorthesis wordt er naar deze zes wijken 

gerefereerd middels de benaming Nijmegen Centrum-West. Dit casusgebied is in figuur 3.1 op de 

kaart van Nijmegen weergegeven (waarbij de stippen op de kaart de locaties van de basisscholen 

weergeven). 

 

Nijmegen Centrum-West duidt in dit onderzoek op de wijken Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, 

Neerbosch-Oost en Benedenstad. 

 
Figuur 3.1: Nijmegen Centrum-West weergeven op kaart gemeente Nijmegen (Bron: Gemeente Nijmegen, 2009a, p.4) 

 

 
 

Binnen het casusgebied bevinden zich zeven scholen, waarvan één school met twee vestigingen 

binnen het gebied (overigens zijn op beide vestigingen van deze school de leerjaren één tot en 

met acht vertegenwoordigd). Vier van de scholen hebben een Rooms-katholieke denominatie, 

terwijl de andere drie scholen onder het openbaar onderwijs vallen. Verder heeft een van de 

scholen een specifieke pedagogische richting (Jenaplan). Er is geen aanleiding om te vermoeden 

dat de scholen geen representatief beeld van de gemiddelde basisschool in Nijmegen geven. Dit 

zou bijvoorbeeld wel het geval geweest zijn wanneer er een Islamitische basisschool binnen het 

casusgebied opgenomen was, omdat de schoolkeuzemotieven voor een dergelijke school over het 

algemeen veel van andere scholen afwijken (Karsten et al., 2002).  

 

Door de inperking van de casus naar een zestal wijken dient er nog kritischer naar de 

generaliseerbaarheid (externe validiteit) van de onderzoeksresultaten gekeken te worden. Zoals 

hierboven opgemerkt werd, is er geen aanleiding om te vermoeden dat de scholen geen 

representatief beeld van de gemiddelde basisschool in Nijmegen geven. Hoewel het voor de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek beter was geweest wanneer alle basisscholen in 

Nijmegen bestudeerd zouden zijn, was de inperking van het onderzoeksdomein noodzakelijk 

omwille van de haalbaarheid van het onderzoek. De uitspraken binnen dit onderzoek hebben dan 

ook hoofdzakelijk betrekking op de casus Nijmegen Centrum-West. 
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3.2 Operationalisatie van kernbegrippen 

 

Alvorens er op de methoden van dataverzameling en -analyse ingegaan wordt, worden eerst de 

kernbegrippen uit dit onderzoek geoperationaliseerd. In hoofdstuk 2 zijn verschillende begrips-

definities en een conceptueel model gegeven. Deze begrippen worden in deze paragraaf naar 

empirisch meetbare indicatoren vertaald. Leidraad daarbij is het conceptueel model (paragraaf 

2.6.2), waarin de centrale begrippen en relaties van dit onderzoek zijn samengevat. Figuur 3.2 tot 

en met 3.4 geven schematische weergaven van hoe de leerlingensamenstelling van respectievelijk 

de school, de gemeente en de wijk, in dit onderzoek gemeten zijn. Deze worden hieronder 

achtereenvolgens toegelicht en aan het eind van deze paragraaf wordt er ingegaan op het meest 

complex te operationaliseren begrip, namelijk de sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes 

(figuur 3.5). Opgemerkt dient te worden dat alle begrippen zowel via de etnische als de sociaal-

economische dimensie geoperationaliseerd zijn. In hoofdstuk 2 is namelijk naar voren gekomen 

dat onderwijssegregatie niet louter als een etnisch of een sociaal-economisch verschijnsel gezien 

kan worden, maar dat beide dimensies meegenomen dienen te worden. 

 
Figuur 3.2: Operationalisatie leerlingensamenstelling school 

 

 
 

Om uitspraak te kunnen doen over in hoeverre het onderwijs in de gemeente Nijmegen 

gesegregeerd is, is per school de leerlingensamenstelling in kaart gebracht (figuur 3.2). In 

navolging van eerder onderzoek naar onderwijssegregatie (Karsten et al., 2002; Pas & Peters, 

2004), is de etnische leerlingensamenstelling van scholen gemeten door per school het 

percentage niet-westerse allochtone leerlingen in beeld te brengen.10 Hierbij zijn de bevolkings-

groepen volgens de definities van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gecategoriseerd. 

Een niet-westerse allochtoon is volgens die definitie een persoon van wie ten minste één ouder in 

een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije 

geboren is (CBS, 2010). 

 

Daarnaast wordt de sociaal-economische leerlingensamenstelling uitgedrukt via het percentage 

gewichtsleerlingen per school. Scholen kunnen in het kader van het Onderwijsachterstanden-

beleid extra middelen toegewezen krijgen voor gewichtsleerlingen. Gewichtsleerlingen zijn 

daarbij leerlingen waarvan de ouders een relatief laag opleidingsniveau hebben (Ministerie van 

OCW, 2007). Volgens de door het Ministerie van OCW gehanteerde categorieën is een 

gewichtsleerling iemand waarvan één van de ouders maximaal basisonderwijs, LBO/VBO of 

                                                           
10

 Opgemerkt dient te worden dat in dit onderzoek de etnische afkomst van personen gemeten wordt, terwijl het 

bredere begrip etniciteit verwijst naar het geheel van sociaal-culturele elementen, zoals normen en waarden, religie en 

nationaliteit (Musterd, 2005). Wanneer er in dit onderzoek over etniciteit of etnische kenmerken gesproken wordt, 

wordt hiermee louter naar de etnische afkomst verwezen. 

Leerlingen- 
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Etnische 
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kenmerken 
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leerlingen school 

Percentage niet-westerse 

allochtone leerlingen school. 
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MAVO/VBMO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft gedaan (CFI, 2006). Een voorwaarde 

voor de gebruikte gegevens van gewichtsleerlingen was echter wel dat deze van na augustus 2006 

waren, omdat de nieuwe toepassing van de gewichtenregeling vanaf die datum ingegaan is. 

 
Figuur 3.3: Operationalisatie leerlingensamenstelling gemeente 

 

 
 

De leerlingensamenstelling van de gemeente is simpelweg de leerlingensamenstelling van alle 

basisscholen in de gemeente bij elkaar. Om na te gaan of individuele scholen wel of niet 

gesegregeerd zijn, is de leerlingensamenstelling per school met het gemeentelijk gemiddelde 

vergeleken. Daarbij worden scholen, waarvan het percentage niet-westerse allochtonen en/of het 

percentage gewichtsleerlingen significant van het gemeentelijk gemiddelde afwijkt, als 

gesegregeerd beschouwd. Volgens de in dit onderzoek gebruikte definitie van onderwijs-

segregatie (paragraaf 2.2.1) is er namelijk sprake van een gesegregeerde school wanneer diens 

leerlingensamenstelling - in etnisch en/of sociaal-economisch opzicht - geen afspiegeling van de 

gemeentelijke leerlingensamenstelling vormt.  

 

Het dagblad Trouw (Agerbeek 2002) heeft een aantal jaar geleden een poging gedaan de omvang 

van de onderwijssegregatie in beeld te brengen. In dat onderzoek werden scholen, waarvan het 

percentage niet-westerse allochtone leerlingen minder dan de helft dan het gemeentelijk 

gemiddelde was, als ‘relatief wit’ betiteld en scholen met anderhalf keer het gemiddelde als 

‘relatief zwart’. Deze operationele definities worden ook in dit onderzoek gehanteerd, zodat de 

omvang van de onderwijssegregatie met deze gegevens van Trouw vergeleken kunnen worden. 

Echter, in dit onderzoek wordt er naast het percentage niet-westerse allochtonen tevens naar het 

percentage gewichtsleerlingen (sociaal-economische dimensie) gekeken, waardoor een school op 

vier manieren als gesegregeerd beschouwd kan worden:  

 

1. Ten eerste worden scholen met een relatieve oververtegenwoordiging aan niet-westerse 

allochtone leerlingen als gesegregeerd beschouwd. Hiervan is sprake wanneer een school 

meer dan anderhalf keer het gemiddelde percentage niet-westerse allochtone leerlingen 

heeft. 

2. Ten tweede worden scholen met een relatieve ondervertegenwoordiging aan niet-westerse 

allochtone leerlingen als gesegregeerd beschouwd. Hiervan is sprake wanneer een school 

minder dan de helft van het gemiddelde percentage niet-westerse allochtone leerlingen 

heeft. 

3. Ten derde worden scholen met een relatieve oververtegenwoordiging aan gewichtsleerlingen 

als gesegregeerd beschouwd. Hiervan is sprake wanneer een school meer dan anderhalf keer 

het gemiddelde percentage gewichtsleerlingen heeft. 
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4. Ten vierde worden scholen met een relatieve ondervertegenwoordiging aan gewichts-

leerlingen als gesegregeerd beschouwd. Hiervan is sprake wanneer een school minder dan de 

helft van het gemiddelde percentage gewichtsleerlingen heeft. 

 
Figuur 3.4: Operationalisatie leerlingensamenstelling wijk 

 

 
 

De leerlingensamenstellingen van individuele wijken worden in dit onderzoek uitgedrukt via 

respectievelijk het percentage niet-westerse allochtone bewoners en het percentage bewoners 

met lage inkomens11. De bewonerssamenstelling van een wijk wordt in dit onderzoek dus als 

indicator voor de leerlingensamenstelling van die wijk gehanteerd. Tien procent niet-westerse 

allochtone bewoners hoeft echter niet per se tien procent niet-westerse allochtone leerlingen te 

betekenen. Desondanks was het noodzakelijk deze meer algemene indicatoren te gebruiken, 

omdat gegevens van het percentage niet-westerse allochtone leerlingen en het percentage 

gewichtsleerlingen niet op wijkniveau beschikbaar waren. Het gevolg hiervan is dat men extra 

voorzichtig dient te zijn bij het doen van uitspraken over de samenhang tussen de leerlingen-

samenstellingen van scholen en wijken. 

 

In hoeverre de leerlingensamenstellingen van de scholen een afspiegeling van de wijk zijn, wordt 

tevens gemeten via het percentage leerlingen uit eigen wijk per school. Deze indicator wordt 

jaarlijks, op basis van de postcodes van leerlingen, door de gemeente Nijmegen bijgehouden. Ten 

slotte wordt de relatie tussen wijk en school gemeten via het “voorbijloopgedrag” (Gemeente 

Nijmegen, 2009b). Met voorbijloopgedrag wordt bedoeld dat ouders de dichtstbijzijnde school 

‘voorbijlopen’ om de kinderen vervolgens naar een school verder van huis (vaak buiten de eigen 

wijk) te sturen. In dit onderzoek is dit gemeten via het percentage voorbijlopers per school, 

waarbij dit het percentage leerlingen per school, dat voor het basisonderwijs ten minste 

driehonderd meter verder reist dan de dichtstbijzijnde school, uitdrukt (Gemeente Nijmegen, 

2009a). Deze indicator is in 2009, in het kader van de Stads- en Wijkmonitor, door de gemeente 

Nijmegen gemeten. 

 

Uit de onderstaande figuur 3.5 is vervolgens op te maken dat sociaal/etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes geoperationaliseerd zijn als keuzes waarbij men de etnische en/of sociaal-

economische samenstelling van een school als motivatie gebruikt om juist wel of juist niet voor 

een school te kiezen. Daarnaast is in de operationalisatie ook de beeldvorming (paragraaf 2.4.2) 

ten aanzien van de kwaliteit van gesegregeerde scholen opgenomen. In dit onderzoek wordt het 

                                                           
11

 Het CBS heeft de inkomens van personen met 52 weken inkomen in klassen verdeeld naar hoogte van het 

besteedbaar inkomen (waarbij studenten met uitsluitend een studiebeurs overigens buiten beschouwing gelaten 

worden). Elke klasse daarbij representeert landelijk 20% van de personen met 52 weken inkomen. Tot de ‘lage 

inkomens’ worden de inkomens uit de laagste twee twintigprocentsgroepen gerekend (Gemeente Nijmegen, 2009c). 
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beoordelen van relatief ‘zwarte’ of ‘kansarme’ scholen als ‘kwalitatief slecht’ namelijk als een 

indicator voor een sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze gezien. Wanneer een ‘zwarte’ of 

‘kansarme’ school als ‘kwalitatief slecht’ beoordeeld wordt, hoeft dit echter niet automatisch te 

betekenen dat er sprake is van een sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze. Daarom is er 

hierbij tevens gekeken in hoeverre de scholen kwalitatief van elkaar verschillen. De aanname 

daarbij is dat wanneer scholen in kwalitatief opzicht vergelijkbaar zijn en ‘zwarte’ of ‘kansarme’ 

scholen beduidend slechter beoordeeld worden dan andere scholen, er redelijke aanleiding is om 

te veronderstellen dat er sprake is van een sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze.  

 

De onderwijskwaliteit wordt in dit onderzoek op basis van de oordelen van de Onderwijsinspectie 

vastgesteld. De Onderwijsinspectie is een onafhankelijk orgaan met als kerntaak het toezien op de 

kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. De Onderwijsinspectie voert jaarlijks voor alle scholen in 

Nederland een risicoanalyse uit (Inspectie van het Onderwijs, 2010). In het geval er uit deze 

risicoanalyse geen risico’s blijken, krijgt een school een ‘basistoezicht’ toegewezen. Indien er uit 

de analyse wel tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs blijken, voert de 

Onderwijsinspectie nader onderzoek uit. Al met al drukt de Onderwijsinspectie haar oordelen 

over de kwaliteit van onderwijs uit in ‘voldoende’, ‘zwak’ en ‘zeer zwak’. Ander mogelijke 

indicatoren voor de onderwijskwaliteit van scholen zijn Citoscores of de daaraan verbonden 

uitstroomcijfers (cijfers met betrekking tot hoeveel leerlingen respectievelijk naar VMBO, HAVO 

en VWO doorstromen). Deze indicatoren duiden echter niet alleen op de kwaliteit van het 

onderwijs, maar tevens op de capaciteiten van de leerlingen. Relatief lage gemiddelde Citoscores 

duiden dus niet altijd op ‘slecht’ onderwijs, maar kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een 

groot aantal leerlingen met lage startkansen. Zodoende is de voorkeur gegeven aan de oordelen 

van de Onderwijsinspectie als indicator voor onderwijskwaliteit. Een beperking van deze indicator 

is echter dat deze weinig tussen scholen differentieert, want in 2010 werd circa 90 procent van de 

Nederlandse basisscholen als ‘voldoende’ beoordeeld (Inspectie van het Onderwijs, 2010, p.33). 

 
Figuur 3.5: Operationalisatie sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes 
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3.3 Dataverzameling 

 

In de vorige paragraaf zijn de kernbegrippen uit dit onderzoek geoperationaliseerd. In deze 

paragraaf wordt er ingegaan op hoe deze gegevens verzameld zijn. Ten eerste is er een 

literatuurstudie uitgevoerd (paragraaf 3.3.1). Daarnaast is de wijze van dataverzameling verder 

onder te verdelen in de dataverzameling met betrekking tot het meten van de omvang van de 

onderwijssegregatie enerzijds (paragraaf 3.3.2) en de dataverzameling met betrekking tot de 

schoolkeuzemotieven van ouders anderzijds (paragraaf 3.3.3). 

 

3.3.1 Literatuurstudie 

Voorafgaand aan de dataverzameling ‘in het veld’ heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden. 

Deze literatuurstudie heeft hoofdzakelijk aan de basis gestaan van het theoretisch kader 

(hoofdstuk 2). Op basis van de literatuurstudie is het kader geschetst vanuit welke er naar de 

empirie gekeken wordt en vanuit welke de empirie getoetst wordt.  

 

3.3.2 Omvang onderwijs- en woonsegregatie op basis van secundaire gegevens 

Deelvraag 1 en 2 (respectievelijk over de mate van onderwijs- en woonsegregatie) zijn beide 

beantwoord op basis van ‘ambtelijk statistisch materiaal’ (Vershuren & Doorewaard, 2007). De 

benodigde gegevens (figuur 3.2 t/m 3.4) worden namelijk door de gemeente Nijmegen en de 

scholen zelf bijgehouden. Via contact met de gemeente Nijmegen zijn per basisschool gegevens 

verkregen met betrekking tot het percentage niet-westerse allochtone leerlingen, het percentage 

gewichtsleerlingen en het percentage leerlingen dat in de eigen wijk naar school gaat. Het gaat 

hierbij om de meest actuele gegevens, die betrekking hebben op het schooljaar 2009-2010. 

Bovendien stelt de gemeente Nijmegen jaarlijks een zogenaamde Stads- en Wijkmonitor op en in 

dit onderzoek is ook diverse data uit de meest recente Stads- en Wijkmonitor (2009b; 2009c) 

gebruikt. 

 

3.3.3 Schoolkeuzemotieven ouders met behulp van schriftelijke enquête 

Deelvraag 3 (In hoeverre is er onder ouders/verzorgers in Nijmegen sprake van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes?) is met behulp van een schriftelijke enquête beantwoord. Hiervoor is 

gekozen omdat het afnemen van enquêtes bij uitstek een geschikte methode is voor het 

achterhalen van attitudes en gedragsmotieven (Baarda, De Goede & Kalmijn, 2000). Bovendien 

kan met een enquête een relatief grote populatie bereikt worden. Een andere methode die bij 

uitstek geschikt is voor het achterhalen van attitudes en gedragsmotieven, is ondervraging via 

diepte-interviews. Diepte-interviews zijn in vergelijking met enquêtes veel arbeidsintensiever, wat 

enerzijds tot gevolg heeft dat er een veel minder grote populatie mee bereikt kan worden en 

anderzijds betekent dit dat interviews meer diepgaande kwalitatieve informatie dan enquêtes op 

kunnen leveren. Gezien de beperkt beschikbare tijd voor deze bachelorthesis, is er echter voor 

gekozen geen gebruik van diepte-interviews te maken. De voorkeur is daarbij aan het gebruik van 

een schriftelijke enquête gegeven, omdat dit onderzoek uitspraak tracht te doen over een relatief 

grote populatie. 

 

Dit onderzoek tracht uitspraak te doen over de schoolkeuzemotieven van ouders in Nijmegen. De 

schriftelijke enquête is op vijf van de zeven basisscholen uit het casusgebied aan ouders 

uitgereikt. In verband met een veelvoud aan reeds lopende onderzoeken gaven de overige twee 
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scholen aan niet aan dit onderzoek te willen meewerken. Het gevolg hiervan was dat de 

uitspraken van dit onderzoek iets aan geldigheid ten opzichte van de casus verloren hebben. De 

keuze van deze scholen om niet mee te werken dient daartegenover wel geheel gerespecteerd te 

worden. De enquête is vervolgens op de overige vijf scholen louter onder ouders van kinderen in 

de groepen 1 en 2 verspreid, omdat deze ouders het keuzeproces het meest recent doorlopen 

hebben. Er is tevens overwogen om de enquête onder alle basisschoolgroepen te verspreiden, 

maar hiertegen waren twee bezwaren. Ten eerste zou de aanname gedaan kunnen worden dat de 

ouders van kinderen uit hogere groepen niet goed meer weten hoe zij het schoolkeuzeproces 

doorlopen hebben, waardoor dit tot minder geldige onderzoeksbevindingen geleid zou hebben. 

Ten tweede zou de potentiële respondentengroep veel groter geweest zijn wanneer de enquête 

onder alle basisschoolgroepen verspreid zou zijn. Hoewel dit ten goede geweest zou zijn van de 

externe validiteit van de onderzoeksresultaten, zou hierdoor de haalbaarheid van het onderzoek 

binnen de gestelde tijd echter ook in het geding gekomen zijn. 

 

Een belangrijke methodologische issue bij het trachten te achterhalen van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes van ouders, is dat ondervraagden nogal eens naar sociaal wenselijke 

antwoorden neigen (Tazelaar et al., 1996). Wat dat betreft is dit onderzoeksthema een 

taboeonderwerp, want niet iedereen die een school mijdt vanwege diens ‘kleur’/‘klasse’  

zal dat toe willen geven. Om die reden werden ouders in het onderzoek van Karsten et al. (2002) 

zowel om positieve als negatieve schoolkeuzemotieven gevraagd (paragraaf 2.4.2). Positieve 

schoolkeuzemotieven hebben betrekking op waarom ouders een bepaalde school wel kiezen, 

terwijl negatieve schoolkeuzemotieven juist duiden op de motieven om niet voor een school te 

kiezen. In het onderzoek van Karsten et al. bleken de negatieve schoolkeuzemotieven veelvuldig 

in staat te zijn om bestaande beelden ten aanzien van schoolkeuzemotieven aan te vullen en 

daarom zijn de respondenten in dit onderzoek ook naar zowel hun positieve als hun negatieve 

schoolkeuzemotieven gevraagd. Daarnaast is bij de enquête een grote nadruk gelegd op de 

anonimiteit ervan. De aanname daarbij was dat respondenten in een anonieme setting minder tot 

sociaal wenselijke antwoorden geneigd zouden zijn. Ten slotte is er veel aandacht geweest voor 

het taalgebruik in de enquête. De aanname was namelijk dat wanneer de enquête niet voor alle 

ouders begrijpelijk zou zijn, de onderzoeksresultaten niet representatief zouden zijn. Hierbij is 

tevens overwogen gebruik te maken van verschillende versies van de enquête door deze in 

verschillende talen uit te werken. Hier is uiteindelijk niet voor gekozen, omdat in eerder 

onderzoek naar voren gekomen is dat het vertalen van vragenlijsten verschillende betekenis-

verschuivingen op kan leveren (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). De gebruikte enquête 

(inclusief begeleidende brief) is als bijlage 1 aan deze bachelorthesis toegevoegd. 

 

Bij de bevraging van enerzijds de positieve en anderzijds de negatieve schoolkeuzemotieven van 

ouders (respectievelijk vraag 6 en 9 in bijlage 1), is niet van dezelfde bevragingstechniek gebruik 

gemaakt. Bij de positieve schoolkeuzemotieven werden ouders gevraagd om met behulp van een 

vijf-punts Likertschaal (Vennix, 2006) aan te geven hoe (on)belangrijk iedere motief voor hen was 

bij de keuze voor het basisonderwijs. Ouders werden dus gevraagd om voor een groot aantal 

motieven een score te geven van 1 tot 5, waarbij 1 voor ‘zeer onbelangrijk’ stond en 5 voor ‘zeer 

belangrijk’. In eerste instantie is dezelfde methode gebruikt om te achterhalen welke motieven 

een rol spelen om juist niet voor een school te kiezen, oftewel wat de negatieve schoolkeuze-
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motieven zijn. Tijdens de proeffase van de enquête12 bleek echter dat respondenten de resultaten 

van de positieve en negatieve schoolkeuzemotieven nadrukkelijk met elkaar gingen vergelijken. 

Dit was juist niet de bedoeling, omdat de bevraging van negatieve motieven juist bedoeld was om 

tot extra inzichten te leiden. Zodoende is er besloten de negatieve motieven op een andere 

manier te bevragen, namelijk door respondenten te verzoeken om maximaal vijf redenen te 

geven waarom zij scholen niet geschikt voor hun kind(eren) zouden vinden. Een nadelig gevolg 

hiervan is echter dat er geen factoranalyse (paragraaf 3.4) toegepast kan worden op de negatieve 

motieven, waardoor deze data minder goed te vergelijken is met de positieve motieven dan 

wanneer er voor beide enquêtevragen een factoranalyse uitgevoerd geweest zou zijn.  

 

De verspreiding van de schriftelijke enquêtes is via de basisscholen zelf verlopen. De enquêtes zijn 

in de groepen 1 en 2 van de betreffende scholen zo veel mogelijk door de docenten direct aan de 

ouders uitgereikt. Indien dit niet mogelijk was zijn de enquêtes aan de leerlingen meegegeven, die 

vervolgens verzocht werden deze thuis aan een van de ouders te geven. De ouders werden in de 

enquête gevraagd deze ingevuld en al weer terug bij de docent in te leveren. Op één van de 

scholen is de enquête tijdens tienminutengesprekken met de ouders op school uitgereikt. Een 

voorwaarde voor representatieve onderzoeksresultaten daarbij was dat alle ouders bij deze 

gesprekken aanwezig waren, wat bij veel reguliere ouderavonden niet het geval is. Verder stelde 

één van de scholen voor de enquête per e-mail te verspreiden. Met dit voorstel is echter niet 

ingestemd, omdat aangenomen werd dat niet alle ouders over een e-mailadres beschikken en dat 

de onderzoeksresultaten hierdoor onvoldoende representatief geweest zouden zijn.  

 

Al met al leert vergelijkbaar onderzoek (Karsten et al., 2002) dat de gebruikte wijze van 

dataverzameling over het algemeen met een relatief lage respons verbonden is. Deze wijze van 

dataverzameling wordt daarentegen wel noodzakelijk geacht om valide onderzoeksresultaten te 

verkrijgen. Echter, wanneer de steekproef zeer klein is, is het als nog niet goed mogelijk om op 

basis van de resultaten valide uitspraken over de onderzoekspopulatie te doen. In hoofdstuk 5 

wordt dan ook stilgestaan bij de respons, de grootte van de steekproef en de gevolgen hiervan op 

de geldigheid (interne validiteit) van de onderzoeksresultaten. Naast de totale steekproefgrootte 

dient ook rekening gehouden te worden met de respons onder verschillende groepen, in dit 

onderzoek enerzijds laagopgeleiden/hoogopgeleiden en anderzijds autochtonen/niet-westerse 

allochtonen. De respons onder deze groepen dient een afspiegeling te vormen van de gehele 

bestudeerde populatie, want een onder- of oververtegenwoordiging van een bepaalde groep zou 

tot vertekende onderzoeksresultaten kunnen leiden. Ook hier is in hoofdstuk 5 aandacht voor. 

 

3.4 Data-analyse 

 

De verzamelde data is met behulp van een aantal statistische analysemethoden geanalyseerd. 

Ten eerste is de relatie tussen de leerlingensamenstellingen van individuele scholen (figuur 3.2) 

en de leerlingensamenstelling van alle scholen samen (figuur 3.3) geanalyseerd, via welke de 

mate van onderwijssegregatie in de gemeente Nijmegen uitgedrukt wordt (deelvraag 1). Daarbij is 

er sprake van onderwijssegregatie wanneer het percentage niet-westerse allochtone leerlingen 

                                                           
12

 De enquête is door een aantal mensen getest op begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, alvorens deze onder 

ouders in Nijmegen Centrum-West verspreid werd. 



33 

 

en/of het percentage gewichtsleerlingen significant van het gemeentelijk gemiddelde afwijkt.  Of 

een school wel/niet gesegregeerd is, is bepaald doordat voor beide indicatoren een boven- en een 

ondergrens ten opzichte van het gemiddelde vastgesteld is (de helft van het gemiddelde fungeert 

daarbij als ondergrens en anderhalf keer het gemiddelde als bovengrens). Deze analyse heeft 

uiteindelijk in een overzicht geresulteerd dat toont hoeveel scholen een oververtegenwoordiging 

en hoeveel een ondervertegenwoordiging aan gewichtsleerlingen of niet-westerse allochtone 

leerlingen hebben (paragraaf 4.2). 

 

Ten tweede is deelvraag 2, die betrekking heeft op de relatie tussen school en wijk, met behulp 

van Pearson’s PMC geanalyseerd (paragraaf 4.3). Pearson’s PMC is een coëfficiënt die de mate 

van statistische samenhang (correlatie) uitdrukt. De scores van Pearon’s PMC vallen daarbij altijd 

tussen de -1 en de 1. Daarbij drukt -1 een perfecte negatieve correlatie tussen twee variabelen 

uit, 1 een perfecte positieve correlatie en 0 geeft aan dat de twee variabelen geheel niet met 

elkaar samenhangen.  

 

Ten slotte is deelvraag 3, waarvan de gegevens met behulp van een schriftelijke enquête 

verzameld zijn, met behulp van een factoranalyse geanalyseerd (paragraaf 5.4; bijlage 4). Deze 

analyse diende ervoor om na te gaan in hoeverre de verschillende schoolkeuzecriteria uit de 

enquête tot bredere categorieën gebundeld konden worden.  

 

3.5 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk is stil gestaan bij de diverse methodologische keuzes bij dit onderzoek. Ten eerste 

is er besloten een case study onderzoek uit te voeren, waarbij de betreffende casus het 

basisonderwijs in Nijmegen is. Aangezien een beperkte generaliseerbaarheid van de onderzoeks-

resultaten inherent aan case study onderzoek verbonden is, gelden de uitspraken in dit onderzoek 

hoofdzakelijk voor de specifieke casus Nijmegen en de onderzoeksresultaten worden daarbij zo 

veel mogelijk op theoretisch niveau gegeneraliseerd. Ten tweede zijn er keuzes gemaakt met 

betrekking tot de operationalisatie van de kernbegrippen. Oftewel: er zijn keuzes gemaakt, die 

bepaald hebben hoe de kernbegrippen uit het onderzoek empirisch waargenomen worden. Ten 

derde is er besloten de data met behulp van een literatuurstudie, secundaire data van de 

gemeente Nijmegen en een schriftelijke enquête onder ouders te verzamelen. Ten slotte is er in 

dit hoofdstuk kort ingegaan op de verschillende wijzen van data-analyse.  
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4. Omvang van de onderwijssegregatie in Nijmegen 
 

 

In dit hoofdstuk worden deelvraag 1 en 2 beantwoord. Aan het eind van dit hoofdstuk worden er 

dus uitspraken gedaan over (1) in welke mate het basisonderwijs in de gemeente Nijmegen 

gesegregeerd is en over (2) in hoeverre de leerlingensamenstellingen van de basisscholen een 

afspiegeling vormen van de wijk waarin ze gevestigd zijn. Paragraaf 4.1 dient daarbij als een korte 

introductie op het basisonderwijs in Nijmegen. In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van 

hoe de basisscholen in Nijmegen qua leerlingenpopulatie samengesteld zijn. Op basis daarvan 

worden vervolgens uitspraken gedaan over in hoeverre het Nijmeegse basisonderwijs 

gesegregeerd is. Daarna wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op hoe deze leerlingensamenstellingen 

zich verhouden tot de samenstellingen van de wijken. Op basis daarvan worden voorzichtige 

uitspraken gedaan over in hoeverre de onderwijssegregatie wellicht het resultaat is van de 

woonsegregatie. Ten slotte worden de belangrijkste conclusies aan het eind van het hoofdstuk 

kort op een rijtje gezet.  

 

4.1 Een inleiding in het basisonderwijs in Nijmegen 

 

De gemeente Nijmegen bestaat uitsluitend uit de stad Nijmegen en telt in totaal ruim 163.000 

inwoners, waaronder ongeveer 13.000 kinderen van de ‘basisgeneratie’, oftewel kinderen uit de 

leeftijdsgroepen die normaliter naar de basisschool gaan (Gemeente Nijmegen, 2009b). Anno 

2010 zijn er 41 basisscholen in Nijmegen gevestigd, waarbij verscheidene scholen daarnaast 

meerdere vestigingen hebben. Bovendien zijn er ook twee locaties voor speciaal onderwijs in 

Nijmegen voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen (waaronder bijvoorbeeld kinderen 

met een lichamelijke of geestelijke handicap). Het speciaal onderwijs wordt verder echter buiten 

beschouwing gelaten in dit onderzoek. Onder de basisscholen in Nijmegen zijn vrijwel alle 

denominaties vertegenwoordigd, want in de gemeente Nijmegen is er openbaar, Rooms-

katholiek, Protestants-christelijk en Islamitisch onderwijs gevestigd. Daarnaast zijn er ook 

verscheidene onderwijskundige concepten vertegenwoordigd, want Nijmegen heeft een aantal 

Montessorischolen, Jenaplanscholen, twee Vrijeschool vestigingen en een Daltonschool. Op de 41 

basisscholen tezamen zitten ruim 12.000 leerlingen en dit totaal aantal leerlingen blijft al 

jarenlang relatief stabiel. De verdeling van de leerlingenpopulatie over de verschillende scholen is 

echter niet stabiel, omdat er jaarlijks zowel sterk groeiende scholen zijn als scholen, die juist met 

krimp kampen (Gemeente Nijmegen, 2009b).  

  

De basisscholen in Nijmegen zijn verdeeld over vijf schoolbesturen. Er zijn drie scholen met een 

eigen schoolbestuur en de overige scholen zijn verdeeld over de besturen Conexus en Stichting St. 

Josephscholen. Op initiatief van de vijf schoolbesturen is in april 2009 een centraal aanmeldpunt 

voor het basisonderwijs ingevoerd (paragraaf 2.5.2). Met uitzondering van het speciaal onderwijs 

vallen alle basisscholen in Nijmegen onder dit centraal aanmeldpunt. Ten slotte dient opgemerkt 

te worden dat de Nijmeegse basisscholen behoorlijk verspreid over de stad te vinden zijn en dat 

er in vrijwel iedere wijk een basisschool gevestigd is.  
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4.2 Leerlingensamenstellingen basisscholen Nijmegen 

 

In paragraaf 3.2 is er reeds ingegaan op de operationalisatie van de kernbegrippen uit dit 

onderzoek en daaruit kwam onder andere naar voren dat de leerlingensamenstelling van scholen 

in dit onderzoek gemeten is aan de hand van het percentage niet-westerse allochtone leerlingen 

per school en het percentage gewichtsleerlingen per school. Deze twee indicatoren zijn voor alle 

basisscholen in Nijmegen gemeten en het gehele overzicht daarvan is in bijlage 2 weergegeven. 

De betreffende gegevens zijn na aanvraag verstrekt door de gemeente Nijmegen en hebben 

betrekking op het schooljaar 2009-2010. De onderstaande figuur (figuur 4.1) toont een 

vereenvoudiging van bijlage 2. Figuur 4.1 toont het aantal basisscholen per categorie, gebaseerd 

op de leerlingensamenstelling.  

 
Figuur 4.1: Aantal basisscholen naar leerlingensamenstelling - 2009/2010 (Bron: Gemeente Nijmegen) 

 

 
 

Uit figuur 4.1 kan opgemaakt worden dat de leerlingensamenstellingen sterk per school 

verschillen. Nijmegen heeft vier basisscholen waarvan meer dan 60% van de leerlingen van niet-

westerse allochtone afkomst is en vier basisscholen met meer dan 60% gewichtsleerlingen. 

Daarnaast is er ook een groot aantal scholen met juist heel weinig gewichtsleerlingen en/of niet-

westerse allochtone leerlingen.  

 

Om uitspraak te kunnen doen over in hoeverre het Nijmeegse basisonderwijs gesegregeerd is, zijn 

de leerlingensamenstellingen van de individuele scholen met het gemeentelijk gemiddelde 

vergeleken. Daarbij worden scholen, die op een van de twee bovenstaande indicatoren  

significant van het gemeentelijk gemiddelde afwijken, als gesegregeerd beschouwd. Volgens de in 

dit onderzoek gebruikte definitie van onderwijssegregatie is er namelijk sprake van een 

gesegregeerde school wanneer diens leerlingensamenstelling - in etnisch en/of sociaal-

economisch opzicht - geen afspiegeling van de gemeentelijke leerlingensamenstelling vormt. In 

dit onderzoek wordt gesteld dat wanneer het percentage van een school de helft lager of de helft 

hoger dan het gemeentelijk gemiddelde is, deze significant afwijkt (paragraaf 3.2).  

 

Op basis van de gemeentelijke gemiddelden is voor beide indicatoren een boven- en een 

ondergrens vastgesteld (tabel 4.1). Zo worden scholen met meer dan 31,5% niet-westerse 

allochtone leerlingen als gesegregeerd (‘relatief zwart’) beschouwd, terwijl scholen met minder 

dan 10,5% als ‘relatief wit’ gezien worden. Daarnaast wordt een percentage gewichtsleerlingen, 
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dat hoger dan 22,5% is, als een relatieve ‘oververtegenwoordiging’ beschouwd en zijn 

gewichtsleerlingen op scholen met minder dan 7,5% relatief ‘ondervertegenwoordigd’. Zowel een 

oververtegenwoordiging als een ondervertegenwoordiging aan gewichtsleerlingen of niet-

westerse allochtone leerlingen duiden daarbij op het verschijnsel onderwijssegregatie (paragraaf 

3.2). Tabel 4.2 toont het aantal scholen dat volgens deze definities gesegregeerd is.  

 
Tabel 4.1: Basiscijfers onderwijssegregatie Nijmegen - 2009/2010 (Bron: Gemeente Nijmegen) 

 

  % (Niet-westerse) 
allochtone leerlingen 

 

% Gewichtsleerlingen 

Gemeentelijk gemiddelde 21% 15% 

Bovengrens > 31,5% > 22,5 % 

Ondergrens < 10,5% <   7,5 % 

 
Tabel 4.2: Omvang onderwijssegregatie Nijmegen - 2009/2010 (Bron: Gemeente Nijmegen) 

 

 Aantal basisscholen 

Absoluut Relatief 

Oververtegenwoordiging niet-

westerse allochtone leerlingen 

15 36% 

Ondervertegenwoordiging niet-

westerse allochtone leerlingen 

13 32% 

Oververtegenwoordiging 

gewichtsleerlingen 

18 44% 

Ondervertegenwoordiging 

gewichtsleerlingen 

15 36% 

 

Uit tabel 4.2 is op te maken dat 68% van de Nijmeegse basisscholen etnisch en 80% sociaal-

economisch gesegregeerd is. Het is niet gemakkelijk de onderwijssegregatie in Nijmegen met die 

in andere gemeenten te vergelijken. In de meeste onderzoeken naar onderwijssegregatie worden 

namelijk minder ruimte definities gehanteerd, doordat veelal alleen naar de etnische dimensie 

van het verschijnsel gekeken wordt. Wat betreft de etnische dimensie biedt eerder onderzoek van 

het dagblad Trouw (Agerbeek, 2002) geschikt vergelijkingsmateriaal, want dat onderzoek 

hanteerde een vergelijkbare operationele definitie van het verschijnsel onderwijssegregatie. Uit 

het onderzoek van Trouw bleek dat ruim de helft van de Nederlandse basisscholen etnisch 

gesegregeerd was. Op basis van deze cijfers lijkt het Nijmeegse basisonderwijs in vergelijking met 

dat in andere Nederlandse gemeenten niet bijzonder sterk gesegregeerd te zijn. Over in hoeverre 

het Nijmeegse basisonderwijs in sociaal-economische opzicht relatief zwak of sterk gesegregeerd 

is, kan niet zonder meer uitspraak gedaan worden omdat vergelijkbare gegevens (vooralsnog) 

ontbreken. Wel is het aannemelijk dat de meeste steden 80% sociaal-economische segregatie niet 

zullen halen en dat het Nijmeegse basisonderwijs in dit opzicht dus relatief sterk gesegregeerd is.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen in Nijmegen, zowel in etnisch als in sociaal-

economisch opzicht, ongelijkmatig over de basisscholen verdeeld zijn. De vraag is echter of dit 

niet gewoon te verklaren is omdat men ook ongelijkmatig verdeeld over de stad woont. Zodoende 
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wordt er in de volgende paragraaf ingegaan op in hoeverre de scholen een afspiegeling zijn van de 

wijk waarin ze gevestigd zijn. 

 

4.3 Scholen als afspiegeling van de wijk? 

 

In paragraaf 3.2 werd reeds aangeduid dat het methodologisch niet eenvoudig is vast te stellen in 

hoeverre de leerlingensamenstellingen van de Nijmeegse basisscholen een afspiegeling van de 

wijk vormen. Er zijn namelijk geen gegevens van de leerlingensamenstellingen op wijkniveau 

beschikbaar. Zodoende is er gekozen de leerlingensamenstellingen van de scholen te vergelijken 

met de bewonerssamenstellingen van de wijken. Tabel 4.3 toont in hoeverre de gegevens met 

betrekking tot de (etnische en sociaal-economische) samenstellingen van de scholen statistische 

samenhang vertonen met de data over de bewonerssamenstellingen van de wijken. In tabel 4.3 is 

namelijk Pearson’s PMC weergeven, waarbij een score van -1 een perfecte negatieve correlatie 

tussen twee variabelen uitdrukt, 1 een perfecte positieve correlatie en 0 geeft aan dat de twee 

variabelen geheel niet met elkaar samenhangen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Pearson’s 

PMC weliswaar statistische samenhang kan uitdrukken, maar dat het daarbij niet per definitie om 

causale samenhang hoeft te gaan.  

 
Tabel 4.3: Correlatie leerlingensamenstellingen basisscholen en bewonerssamenstellingen wijken - 2009/2010  

(Bron: Gemeente Nijmegen) 

 

Correlations 

  nw_alloch_ 
school 

nw_alloch_ 
wijk 

gewicht_ 
school 

lageinkomens_
wijk 

nw_alloch_school Pearson Correlation 1 ,564
**
 ,890

**
 ,366

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,019 

N 41 41 41 41 

nw_alloch_wijk Pearson Correlation ,564
**
 1 ,565

**
 ,629

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 41 41 41 41 

gewicht_school Pearson Correlation ,890
**
 ,565

**
 1 ,477

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,002 

N 41 41 41 41 

lageinkomens_wijk Pearson Correlation ,366
*
 ,629

**
 ,477

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,002  

N 41 41 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uit tabel 4.3 kan allereerst opgemaakt worden dat er een relatief sterke correlatie bestaat tussen 

het percentage niet-westerse allochtone leerlingen en het percentage gewichtsleerlingen per 

school (PMC = 0,890). Met andere woorden, binnen het basisonderwijs in de gemeente Nijmegen 

hangen de etnische en de sociaal-economische dimensie sterk samen (paragraaf 2.2.1). Echter, dit 

betreft geen zuivere causale samenhang, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de leerlingen-

samenstelling van de Islamitische basisschool Hidaya. 90% van de leerlingen van Hidaya heeft een 

niet-westerse allochtone afkomst, terwijl ‘slechts’ 47% van de leerlingen gewichtsleerling is.  
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Uit tabel 4.3 kan verder opgemaakt worden dat het percentage niet-westerse allochtone 

leerlingen op school en het percentage niet-westerse bewoners in de wijk statistisch redelijke 

samenhang vertonen (PMC = 0,564). Het percentage gewichtsleerlingen op school en het 

percentage lage inkomens in de wijk vertoont daarnaast een relatief zwakke statistische 

samenhang (PMC = 0,366). Deze relatief zwakke samenhang doet enerzijds vermoeden dat de 

leerlingensamenstellingen van de scholen geen afspiegeling van de wijk vormen. Anderzijds kan 

het betekenen dat de bevolkingssamenstelling van de wijken geen goede voorspeller voor de 

leerlingensamenstelling van de scholen is. Vanwege deze methodologische beperking van de 

gebruikte indicatoren (paragraaf 3.2) is tevens op basis van twee aanvullende indicatoren bepaald 

in hoeverre scholen een afspiegeling van de wijk zijn: het percentage leerlingen uit eigen wijk en 

het percentage voorbijlopers. 
 

Figuur 4.2 toont per school het percentage leerlingen dat in de eigen wijk naar school gaat. Hieruit 

is op te maken dat een groot deel van de Nijmeegse basisschoolleerlingen een school buiten de 

eigen wijk bezoekt. Gemiddeld gaat 59% van de leerlingen in de eigen wijk naar school, maar de 

verschillen tussen scholen zijn daarbij groot. Zo zijn er bijvoorbeeld vijf scholen met meer dan 90% 

van de leerlingen afkomstig uit de eigen wijk, terwijl er daarnaast twaalf scholen zijn waarvan 

minder dan de helft van de leerlingen afkomstig is uit de wijk waarin de school gevestigd is.  

 
Figuur 4.2: Percentage leerlingen uit eigen wijk per school - 2009/2010 (Bron: Gemeente Nijmegen, 2009a, p.4; 

figuur bewerkt aan de hand van de door de gemeente Nijmegen verstrekte gegevens) 

 

 
 

Het percentage leerlingen dat in de eigen wijk naar school gaat zegt echter niet altijd even veel 

over of mensen naar de dichtstbijzijnde school gaan of niet. De wijkschool hoeft namelijk niet 

altijd de meest dichtstbijzijnde school te zijn. Daarom is tevens naar het percentage voorbijlopers 

per school gekeken. Dit is een statistiek die door de gemeente Nijmegen bijgehouden wordt en 

een ‘voorbijloper’ is daarbij iemand die voor het basisonderwijs ten minste 300 meter verder reist 
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dan de dichtstbijzijnde school (Gemeente Nijmegen, 2009a). In tabel 4.4 is te zien dat ongeveer 

30% van het totaal aantal leerlingen in het Nijmeegse basisonderwijs als voorbijloper beschouwd 

kan worden. Daarnaast is in figuur 4.3 het percentage voorbijlopers per school op de kaart van 

Nijmegen weergegeven. Daaruit komt niet alleen naar voren dat er een aanzienlijk grote groep 

voorbijlopers in Nijmegen is, maar tevens dat het percentage voorbijlopende leerlingen sterk per 

school verschilt. Bij een aantal scholen is het bijzonder karakter van de school vermoedelijk een 

belangrijke reden waarom de school veel kinderen buiten de eigen wijk trekt. Voorbeelden 

hiervan zijn Hidaya (Islamitische school) en Meander (Vrije school). 

 
Tabel 4.4: Woon-schoolafstand basisonderwijs - 2008/2009 (Uit: Gemeente Nijmegen, 2009a, p.3) 

 

 Aantal leerlingen 

Absoluut Relatief 

Naar dichtstbijzijnde school 5839 50% 

Max. 300 meter verder 2326 20% 

Meer dan 300 meter verder 3530 30% 

 
Figuur 4.3: Percentage voorbijlopende leerlingen per school - 2008/2009  (Uit: Gemeente Nijmegen, 2009a, p.4) 

 

 

 

Ongeveer 40% van de Nijmeegse basisschoolleerlingen gaat niet in de eigen wijk naar school en 

ongeveer 30% van het totaal aantal leerlingen loopt de dichtstbijzijnde school voorbij. Op basis 

van deze gegevens kan verondersteld worden dat de leerlingensamenstellingen van de 

basisscholen in de gemeente Nijmegen niet altijd een afspiegeling vormen van de wijk waarin ze 

gevestigd zijn. De segregatie in het onderwijs kan dus niet geheel toegeschreven worden aan de 

woonsegregatie. In hoeverre de segregatie daarnaast door sociaal/etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes te verklaren is, wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 
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4.4 Inperking naar wijken 

 

Met oog op de haalbaarheid van dit onderzoek binnen de gestelde tijd, is er voor gekozen het 

onderzoeksdomein in te perken naar een zestal wijken in Nijmegen Centrum-West (paragraaf 

3.1.3). De casus is daarmee ingeperkt tot een gebied met zeven basisscholen. Er is voor deze 

wijken gekozen, omdat de leerlingensamenstellingen van de scholen in deze wijken (bijlage 2) 

doen vermoeden dat er sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Binnen het 

casusgebied zijn er namelijk vijf gesegregeerde scholen, die zowel een oververtegenwoordiging 

aan niet-westerse allochtone leerlingen als een oververtegenwoordiging aan gewichtsleerlingen 

hebben. Een aantal van deze scholen heeft, wellicht vanwege hun leerlingensamenstelling, tevens 

met een relatief hoog percentage voorbijlopers te maken. De overige twee scholen hebben 

daarentegen juist relatief weinig gewichtsleerlingen en niet-westerse allochtone leerlingen. 

Bovendien zitten er op deze twee scholen opvallend weinig leerlingen uit de eigen wijk. Dit is 

wellicht het gevolg van het voorbijloopgedrag ten aanzien van de gesegregeerde scholen. 

 

De hierboven genoemde gegevens wekken het vermoeden dat er in Nijmegen Centrum-West 

sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Met andere woorden: er wordt 

vermoed dat verschillende ouders in Nijmegen Centrum-West hun schoolkeuze (mede) baseren 

op basis van de sociaal-economische en/of etnische kenmerken van de leerlingensamenstellingen 

van de basisscholen. In hoeverre er daadwerkelijk sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes is getracht met behulp van een schriftelijke enquête te achterhalen. De resultaten 

hiervan worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 

 

4.5 Conclusies 

 

De leerlingensamenstellingen van de Nijmeegse basisscholen zijn op basis van twee indicatoren 

gemeten. Ten eerste het percentage niet-westerse allochtone leerlingen per school (etnische 

dimensie) en ten tweede het percentage gewichtsleerlingen per school (sociaal-economische 

dimensie). De leerlingensamenstellingen van de scholen verschillen onderling sterk en daarbij 

worden scholen waarvan de leerlingensamenstelling significant van het gemeentelijk gemiddelde 

afwijkt als gesegregeerd beschouwd. Zowel een ‘oververtegenwoordiging’ als een ‘onder-

vertegenwoordiging’ aan gewichtsleerlingen of niet-westerse allochtone leerlingen kunnen  

dus op segregatie duiden. In dit hoofdstuk bleek 68% van de Nijmeegse basisscholen etnisch 

gesegregeerd te zijn en 80% sociaal-economisch gesegregeerd. In dit hoofdstuk bleek tevens dat 

de basisscholen niet altijd een afspiegeling vormen van de wijk waarin ze gevestigd zijn. Daarbij 

gaat ongeveer 40% van de Nijmeegse basisschoolleerlingen niet in de eigen wijk naar school en 

loopt ongeveer 30% van het totaal aantal leerlingen de dichtstbijzijnde school voorbij.  

 

Dit onderzoek is nader ingeperkt naar de casus Nijmegen Centrum-West. Deze casus bestaat uit 

vijf basisscholen met een oververtegenwoordiging aan gewichtsleerlingen en niet-westerse 

allochtone leerlingen, waarvan een deel tevens een relatief hoog percentage voorbijlopers heeft. 

Daarnaast zijn er twee relatief ‘witte’/‘kansrijke’ scholen, die opvallend weinig leerlingen uit de 

eigen wijk hebben. Op basis van deze leerlingensamenstellingen wordt er vermoed dat er sprake 

is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes in Nijmegen Centrum-West. 
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5. Schoolkeuzemotieven vanuit het perspectief van onderwijssegregatie 
 

 

5.1 Inleiding 

 

Met als doel te toetsen in hoeverre er in de gemeente Nijmegen sprake is van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzemotieven en inzicht te verwerven in het schoolkeuzeproces is er een 

schriftelijke enquête onder basisschoolouders verspreid. In paragraaf 3.3.3 is reeds stilgestaan bij 

de diverse methodologische keuzes, die deze wijze van dataverzameling met zich mee bracht.  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 3 (In hoeverre is er onder ouders/ 

verzorgers in Nijmegen sprake van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes?). Daarnaast 

worden de enquêteresultaten vergeleken met de bestaande inzichten op het gebied van de 

basisschoolkeuze, welke in de literatuurstudie (hoofdstuk 2) reeds naar voren zijn gekomen. 

 

In dit hoofdstuk wordt er allereerst aandacht besteed aan de respons bij de enquête (paragraaf 

5.2), waarbij met name ingegaan wordt op in hoeverre de steekproef een adequate afspiegeling 

van de totale populatie vormt. Vervolgens wordt er ingegaan op de enquêteresultaten: in 

paragraaf 5.3 staan de bevindingen ten aanzien van het achterliggende proces bij de 

basisschoolkeuze centraal, paragraaf 5.4 behandelt de belangrijkste motieven om voor een school 

te kiezen, terwijl paragraaf 5.5 de belangrijkste motieven behandelt om niet voor een school te 

kiezen. Paragraaf 5.6 gaat vervolgens over hoe de kwaliteit van de verschillende scholen in 

Nijmegen Centrum-West beoordeeld wordt en ten slotte worden de belangrijkste conclusies in 

paragraaf 5.7 kort op een rijtje gezet.  

 

5.2 Respons 

 

De schriftelijke enquête is in de groepen 1 en 2 van vijf basisscholen in Nijmegen Centrum-West 

uitgedeeld. Nijmegen Centrum-West herbergt in totaal zeven basisscholen, maar de overige twee 

scholen hebben aangegeven niet aan dit onderzoek te willen meewerken vanwege een veelvoud 

aan reeds lopende onderzoeken. Doordat er geen enquêtes op deze twee scholen verspreid 

konden worden verliezen de onderzoeksresultaten iets aan geldigheid, met name omdat één van 

deze scholen juist een school met relatief weinig gewichtsleerlingen en niet-westerse allochtone 

leerlingen is. Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 werd bovendien geconcludeerd dat een 

groot deel van de leerlingen van deze school andere scholen ‘voorbijloopt’, wat vermoedelijk het 

gevolg is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Voor dit onderzoek zou het juist 

interessant zijn als zowel de ouders van de scholen met relatief veel niet-westerse allochtone en 

gewichtsleerlingen, als de scholen met weinig van deze leerlingen meegenomen konden worden. 

Van de vijf bestudeerde scholen zijn er vier scholen met een ‘oververtegenwoordiging’ aan niet-

westerse allochtone en gewichtsleerlingen en de enquête is op één school uitgedeeld, die juist 

relatief weinig niet-westerse allochtone en gewichtsleerlingen heeft. 

 

De schriftelijke enquête is onder 360 ouders verspreid en daarvan zijn er 79 geretourneerd. Van 

de totale benaderde populatie heeft dus 22% de enquête ingevuld, met andere woorden: de 

‘respons rate’ is 22%. De steekproef, op basis waarvan in de rest van dit hoofdstuk uitspraken 

gedaan worden, is met 79 enquêtes relatief klein. Hierdoor zijn de uitspraken wellicht minder 
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nauwkeurig dan bij een grotere steekproef. De enquêteresultaten worden hieronder uitvoerig 

geanalyseerd, waarbij voortdurend een kanttekening geplaatst dient te worden bij de geldigheid 

(interne validiteit) van de uitspraken.  

 

5.2.1 Achtergrondkenmerken respondenten 

Tabel 5.1 toont het aantal respondenten verdeeld naar twee achtergrondkenmerken, namelijk 

etnische afkomst en opleidingsniveau. In de enquête werden ouders gevraagd zowel het 

geboorteland als de hoogst afgeronde opleiding van respectievelijk de vader als de moeder in te 

vullen. Op basis hiervan is bepaald tot welke categorieën met betrekking tot etnische afkomst en 

opleidingsniveau het gezin in de rest van dit onderzoek gerekend wordt. De etnische afkomst van 

het gezin is vanuit het oogpunt van de leerling bekeken waardoor een gezin als allochtoon 

beschouwd wordt wanneer ten minste één ouder in het buitenland geboren is. In navolging van 

de definities van het CBS (2010) worden er met betrekking tot etnische afkomst drie categorieën 

gehanteerd: ‘autochtoon’, ‘westerse allochtoon’ en ‘niet-westerse allochtoon’ (paragraaf 3.2). 

 

De gebruikte categorieën met betrekking tot het opleidingsniveau van het gezin zijn eveneens 

gebaseerd op de categorisering van het CBS (2010). Het opleidingsniveau is hierbij terug te 

brengen tot drie categorieën: ‘laagopgeleid’ (maximaal basisonderwijs, lbo en/of mavo/vmbo 

afgerond), ‘middelbaar opgeleid’ (maximaal havo, vwo en/of mbo afgerond) en ‘hoogopgeleid’ 

(maximaal hbo en/of wo afgerond). In navolging van de werkwijze van het Ministerie van OCW bij 

de gewichtenregeling (CFI, 2006), wordt het opleidingsniveau van het gezin aan de hand van de 

laagst opgeleide ouder bepaald. Een voorbeeld: wanneer een vader maximaal basisonderwijs 

afgerond heeft, terwijl de moeder maximaal hbo afgerond heeft, vallen zij volgens deze 

operationele definitie binnen de categorie ‘laagopgeleid’. 

 
Tabel 5.1: Aantal respondenten - naar etnische afkomst en opleidingsniveau (n=79) 

 

 Aantal respondenten 

Absoluut Relatief 

Etnische afkomst   

Autochtoon 46 58,2% 

Westerse allochtoon   8 10,1% 

Niet-westerse allochtoon 25 31,6% 

   

Opleidingsniveau   

Laagopgeleid 44 55,7% 

Middelbaar opgeleid 17 21,5% 

Hoogopgeleid 18 22,8% 

 

Uit tabel 5.1 kan opgemaakt worden dat 58,2% van de respondenten van autochtone afkomst is 

en dat 41,7% allochtoon is, waarvan 31,6% een niet-westerse allochtone afkomst heeft. In het 

onderzoek van Karsten et al. (2002) werd aangegeven dat de respons onder (niet-westerse) 

allochtonen vaak laag is, omdat men niet altijd voldoende kennis van de Nederlandse taal heeft 

om de enquête in te kunnen vullen. In dit onderzoek is de respons onder niet-westerse 
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allochtonen echter niet laag. Het percentage niet-westerse allochtone respondenten (31,6%) 

vormt bovendien een zeer goede afspiegeling van het percentage niet-westerse allochtone 

leerlingen binnen het casusgebied (32,8%)13. Verder is het percentage laagopgeleide 

respondenten (55,7%) relatief hoog. Hiervoor geldt dat dit niet hoeft te betekenen dat 

laagopgeleiden oververtegenwoordigd zijn onder de respondenten, omdat het ook kan zijn dat er 

nu eenmaal relatief veel laagopgeleide mensen in de bestudeerde wijken wonen. Een indicatie 

hiervan wordt gegeven door het percentage gewichtsleerlingen binnen het casusgebied (43,0%)14, 

omdat de gewichtsregeling op het opleidingsniveau van ouders gebaseerd wordt. Al met al  

is er geen aanleiding om te vermoeden dat de steekproef geen goede afspiegeling van de gehele 

populatie vormt. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de respons onder westerse 

allochtonen zeer laag is (n=8). Hoewel dit in feite voor de gehele steekproef geldt, is de respons 

onder westerse allochtonen dusdanig laag dat er in dit hoofdstuk slechts beperkt uitspraken over 

deze groep gedaan worden.  

 

5.3 Schoolkeuzeproces 

 

5.3.1 Het zoeken naar en het aanmelden bij een school  

In de schriftelijke enquête zijn de ouders gevraagd wanneer zij zijn begonnen met het zoeken naar 

een basisschool voor hun kind. Daarnaast is de respondenten gevraagd wanneer zij hun kind bij 

een basisschool aangemeld hebben. Tabel 5.2 toont de gemiddelde ‘leeftijd’ van leerlingen 

wanneer hun ouders beginnen met het zoeken naar een basisschool en wanneer zij bij een 

basisschool aangemeld zijn. Opgemerkt dient te worden dat de gemiddelden uit tabel 5.2 

gebaseerd zijn op gegevens van ordinaal meetniveau, waardoor deze gegevens niet de werkelijke 

leeftijd van leerlingen uitdrukken, maar slechts een benadering hiervan.15 Het doel van tabel 5.2  

is echter hoofdzakelijk om in beeld te brengen of er in het schoolkeuzeproces verschillen zijn naar 

etnische afkomst en opleidingsniveau en dit kan ook op basis van de onderstaande ordinale 

gegevens. 

 

                                                           
13

 Dit percentage is berekend op basis van de absolute leerlingengegevens die door de gemeente Nijmegen verstrekt 

zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2009/2010. 
14

 Ibid. 
15

 In de enquête hadden ouders bij de betreffende twee vragen (bijlage 1) keuze uit drie antwoordopties: (1) ‘voor de 

tweede verjaardag van mijn kind’, (2) ‘tussen de tweede en de derde verjaardag van mijn kind’ en (3) ‘na de derde 

verjaardag van mijn kind’. Deze antwoordopties zijn als volgt gecodeerd: antwoordoptie (1) als 1,5, (2) als 2,5 en (3) als 

3,5. Hierdoor geven de rekenkundige gemiddelden uit tabel 5.2 wel degelijk een indicatie van de gemiddelde leeftijd 

van leerlingen, maar strikt genomen kan het rekenkundige gemiddelde van een ordinaal meetniveau niet op deze wijze 

gebruikt worden (Vennix, 2006).  
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Tabel 5.2: Gemiddelde ‘leeftijd’ leerling bij begin zoeken naar en aanmelding bij een basisschool - naar etnische afkomst 

en opleidingsniveau (n=79) 

 

 Begin zoeken 

basisschool 

Aanmelding 

basisschool 

Etnische afkomst   

Autochtoon 2,35 2,83 

Westerse allochtoon 3,00 3,13 

Niet-westerse allochtoon 2,70 3,14 

   

Opleidingsniveau   

Laagopgeleid 2,61 2,95 

Middelbaar opgeleid 2,62 3,15 

Hoogopgeleid 2,24 2,78 

   

Gehele steekproef   2,53 2,96 

 

Uit tabel 5.2 kan opgemaakt worden dat de niet-westerse allochtone ouders uit de steekproef 

gemiddeld later begonnen zijn met het zoeken naar een basisschool en hun kind gemiddeld  

later bij een school aangemeld hebben, dan dat autochtone ouders dat hebben gedaan. Deze 

bevinding correspondeert met de resultaten van Pas & Peters (2004). Uit dat onderzoek bleek 

verder ook dat hoogopgeleide ouders zich over het algemeen eerder oriënteren en aanmelden 

dan laagopgeleide ouders. Ook deze bevinding wordt door de bovenstaande enquêteresultaten 

bevestigd. Opvallend is echter dat de groep middelbaar opgeleiden relatief het laatst begint met 

het zoeken naar en het aanmelden bij een basisschool. 

 

Bij de bovenstaande resultaten dient opgemerkt te worden dat deze mogelijk beïnvloed zijn door 

het in april 2009 ingevoerde centrale aanmeldpunt (‘Schoolwijzer’) voor het basisonderwijs in 

Nijmegen (paragraaf 2.5.2). Een van de gevolgen hiervan is namelijk dat ouders hun kind(eren) 

niet eerder dan bij de leeftijd van twee jaar en negen maanden bij de Schoolwijzer kunnen 

aanmelden. Bovendien houdt de Schoolwijzer geen rekening met hoe lang leerlingen reeds 

ingeschreven staan voor het basisonderwijs, waardoor het voor ouders minder van belang is om 

hun kind(eren) vroeg aan te melden. Het is echter onduidelijk in hoeverre de ouders uit de 

steekproef door de Schoolwijzer beïnvloed zijn. Daarentegen is het wel duidelijk dat de 

Schoolwijzer de hierboven geconstateerde verschillen, tussen autochtone ouders en niet-

westerse allochtone enerzijds en tussen hoog- en laagopgeleiden anderzijds, tegen kan gaan en in 

die zin voor meer gelijke kansen bij het schoolkeuzeproces kan zorgen. 

 

5.3.2 Gebruik informatiebronnen tijdens schoolkeuzeproces 

De ouders zijn vervolgens gevraagd aan te geven hoeveel en welke informatiebronnen zij bij de 

basisschoolkeuze geraadpleegd hebben. Tabel 5.3 toont per informatiebron hoe vaak deze 

geraadpleegd is en tabel 5.4 toont vervolgens per respondentengroep hoeveel informatiebronnen 

zij gemiddeld geraadpleegd hebben. 
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Tabel 5.3: Meest geraadpleegde informatiebronnen bij basisschoolkeuze (n=79) 

 

  

Frequentie 
 

 

Percentage
16

 
 

Andere ouders 28 35,4% 

Medewerkers peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 25 31,6% 

Familie en vrienden 23 29,1% 

Contact met scholen/leraren 22 27,8% 

Internet 20 25,3% 

Eigen ervaring/zelf op school gezeten 16 20,3% 

Schoolgids(en) 13 16,5% 

Open dag(en)  7   8,9% 

Contact met gemeente  2   2,5% 

 
Tabel 5.4: Gemiddeld aantal geraadpleegde informatiebronnen - naar etnische afkomst en opleidingsniveau (n=79) 

 

 Gemiddeld aantal 

informatiebronnen 

Etnische afkomst  

Autochtoon 2,42 

Westerse allochtoon 2,00 

Niet-westerse allochtoon 1,56 

  

Opleidingsniveau  

Laagopgeleid 1,91 

Middelbaar opgeleid 2,06 

Hoogopgeleid 2,61 

  

Gehele steekproef 2,10 

 

Tabel 5.3 toont dat de respondenten met name ‘andere ouders’ geraadpleegd hebben bij de 

basisschoolkeuze. Daarnaast zijn er verschillende andere informatiebronnen die veel genoemd 

zijn, waaronder: ‘medewerkers peuterspeelzaal/kinderdagverblijf’, ‘familie en vrienden’, ‘contact 

met scholen/leraren’ en het ‘Internet’. Vervolgens is geanalyseerd of de geraadpleegde 

informatiebronnen verschillen vertonen wanneer de respondenten naar etnische afkomst en 

opleidingsniveau gecategoriseerd worden (bijlage 3). Hieruit konden echter weinig noemens-

waardige verschillen opgemaakt worden. Opvallend was wel dat autochtone en/of hoogopgeleide 

ouders het meeste andere ouders raadpleegden tijdens het schoolkeuzeproces en dat zowel niet-

westerse allochtone als laagopgeleide ouders met name medewerkers van een peuterspeelzaal of 

                                                           
16

 De respondenten hadden de mogelijkheid meerdere antwoordopties in te vullen, met als gevolg dat de percentages 

in deze kolom niet tot 100% optellen. 
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kinderdagverblijf geraadpleegd hebben. Ten slotte was er een aanzienlijk verschil in het gebruik 

van het Internet tijdens het schoolkeuzeproces: 38,9% van de hoogopgeleide en 35,3% van de 

middelbaar opgeleide ouders gaven aan het Internet geraadpleegd te hebben, terwijl dit voor 

slechts 15,9% van de laagopgeleide ouders gold. In mindere mate was dit verschil ook terug te 

vinden bij autochtone (28,3%), westerse allochtone (25,0%) en niet-westerse allochtone (20,0%) 

ouders. 

 

Uit tabel 5.4 blijkt dat autochtone ouders bij de basisschoolkeuze gemiddeld meer informatie-

bronnen geraadpleegd hebben dan (niet-)westerse allochtone ouders en hetzelfde geldt voor 

hoogopgeleide ouders in vergelijking met laagopgeleide ouders. De gemeente Amsterdam  

(Ten Broeke et al., 2004) kwam in een vergelijkbaar onderzoek tot dezelfde conclusie.  

 

5.3.3 Afstand thuis en school 

In een volgende enquêtevraag zijn ouders gevraagd aan te geven of de basisschool waarop hun 

kind(eren) zit(ten) tevens de meest dichtstbijzijnde basisschool is. Respondenten konden daarbij 

kiezen uit drie antwoordopties: (1) ‘ja’, (2) ‘nee, maar wel dicht in de buurt’ en (3) ‘nee, wij zijn 

bereid iets verder voor de basisschool te reizen’. Tabel 5.5 toont de resultaten bij deze 

enquêtevraag. Opgemerkt dient te worden dat uitspraken over de afstand tussen thuis en school 

via deze vraagstelling aan de subjectieve inschatting van de respondent overgelaten zijn. Een 

meer nauwkeurige manier om de afstand tussen thuis en school te bepalen zou een vergelijking 

tussen thuispostcodes en schoolpostcodes zijn. Echter, omwille van de privacy van de 

respondenten (en hieraan gerelateerd de geldigheid van de enquêteresultaten in het algemeen)  

is er voor gekozen de respondenten niet naar hun postcode te vragen.  

 
Tabel 5.5: Percentage respondenten per categorie voor afstand tussen thuis en basisschool - naar etnische afkomst en 

opleidingsniveau (n=79) 

 

  

Gekozen school is 

het meest 

dichtstbijzijnd 

 

Gekozen school is 

niet het meest 

dichtstbijzijnd, maar 

wel in de buurt 
 

Gekozen school is 

niet het meest 

dichtstbijzijnd, 

ouder zijn bereid 

iets verder te reizen 

Etnische afkomst    

Autochtoon 65,2% 30,4%   4,3% 

Westerse allochtoon 50,0% 37,5% 12,5% 

Niet-westerse allochtoon 64,0% 20,0% 16,0% 

    

Opleidingsniveau    

Laagopgeleid 63,6% 27,3%   9,1% 

Middelbaar opgeleid 76,5% 17,6%   5,9% 

Hoogopgeleid 50,0% 38,9% 11,1% 

    

Gehele steekproef 63,3% 27,8%   8,9% 
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Allereerst valt in tabel 5.5 op dat het percentage ouders dat aangeeft niet naar de meest 

dichtstbijzijnde school te gaan, omdat zij bereid zijn iets verder te reizen, relatief klein is (8,9%). 

Dit is veel lager dan het percentage ‘voorbijlopers’ voor heel Nijmegen (30%) zoals dat uit 

paragraaf 4.3 bleek. Volgens de door de gemeente Nijmegen gehanteerde definitie is iemand een 

‘voorbijloper’ zodra deze meer dan driehonderd meter verder dan de dichtstbijzijnde school naar 

school gaat. Vermoedelijk hebben de respondenten ‘bereid iets verder voor de basisschool te 

reizen’ als meer dan driehonderd meter extra geïnterpreteerd, waardoor de respons in deze 

categorie relatief klein is. Uitgaande van de enquêteresultaten (en dus de subjectieve inschatting 

van de respondenten) kan geconcludeerd worden dat een grote meerderheid (91,1%) van de 

basisschoolouders in Nijmegen Centrum-West dicht bij de basisschool woont. Dit komt niet 

geheel overeen met de bevindingen uit paragraaf 4.3 en 4.4, wat wellicht te verklaren is door de 

definities die de gemeente Nijmegen hanteert. Overigens is een andere mogelijke verklaring dat 

de enquête niet op alle scholen in Nijmegen Centrum-West verspreid is, waardoor een deel van 

de ‘voorbijlopers’ uit de populatie niet in deze steekproef is meegenomen. 

 

Opvallend aan de resultaten in tabel 5.5 is dat niet-westerse allochtonen (16,0%) aanzienlijk vaker 

dan autochtonen (4,3%) aangeven bereid zijn ‘iets verder voor de basisschool te reizen’. Dit is 

opvallend, omdat Karsten et al. (2002) juist tot een tegenovergestelde conclusie kwamen en 

stelden dat niet-westerse allochtonen minder bereid zijn om verder voor het basisonderwijs te 

reizen. Een mogelijke verklaring voor deze opvallende bevinding is dat niet-westerse allochtone 

ouders, die een school voorbijlopen, dit eerder als ‘ver’ opvatten dan autochtone respondenten, 

die een vergelijkbare afstand wellicht onder ‘dichtbij’ zouden scharen. Echter, er is geen bewijs 

dat deze mogelijke verklaring daadwerkelijk opgaat. Een tweede mogelijke verklaring is dat de 

bevinding van Karsten et al. niet zozeer aangeeft dat etniciteit een rol speelt bij de afstand tussen 

thuis en school, maar meer dat dit door sociaal-economische factoren te verklaren is. Karsten  

et al. stelden namelijk ook dat hoogopgeleiden over het algemeen verder voor het basisonderwijs 

reizen dan laagopgeleiden. Deze bevinding wordt wel door de enquêteresultaten van tabel 5.5 

bevestigd. 11,1% van de hoogopgeleide ouders (ten opzichte van 9,1% van de laagopgeleide 

ouders) gaf namelijk aan bereid te zijn ‘iets verder voor de basisschool te reizen’. Bovendien geeft 

een zeer groot deel van de hoogopgeleide ouders (38,9%, ten opzichte van 27,3% van de 

laagopgeleide ouders) aan niet naar de dichtstbijzijnde school, maar wel dicht in de buurt naar 

school te gaan. Vermoedelijk valt een deel van deze groep onder de door de gemeente Nijmegen 

gehanteerde categorie ‘voorbijlopers’. De etnische en de sociaal-economische dimensie lijken in 

het onderzoek van Karsten et al. grotendeels samen te vallen, terwijl dit niet voor de steekproef 

bij dit onderzoek geldt. De samenhang tussen deze twee dimensies is in dit onderzoek zeer zwak 

(PMC = -0,235). Dit houdt in dat slechts een klein van de niet-westerse allochtone respondenten 

een laag opleidingsniveau heeft en tegelijkertijd dat lang niet alle hoogopgeleide respondenten 

van autochtone afkomst zijn, terwijl een dergelijke samenhang in veel onderzoeken wel 

verondersteld wordt. 

 

Aanvullend zijn de respondenten tevens gevraagd naar het vervoersmiddel dat zij doorgaans 

gebruiken om van thuis naar school te reizen (bijlage 3). Voor alle respondentengroepen geldt dat 

zij het vaakst te voet van thuis naar school gaan (gemiddeld geldt dit voor 55,7% van de 

respondenten). Daarnaast is een opvallend resultaat dat niet-westerse allochtone en laag-
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opgeleide ouders aanzienlijk vaker aangaven hierbij van de auto gebruik te maken dan dat 

autochtone en hoogopgeleide ouders dat doen.  

 

5.4 Positieve schoolkeuzemotieven 

 

5.4.1 Factoranalyse 

De respondenten zijn gevraagd om van een reeks van eenentwintig motieven aan te geven hoe 

belangrijk deze waren bij de keuze voor de basisschool waarop hun kind momenteel zit. De 

respondenten dienden daarbij per keuzemotief de mate van belang op een vijf-punts Likertschaal 

(Vennix, 2006) aan te geven. Een score van 1 stond daarbij voor ‘zeer onbelangrijk’, waarbij de 

scores vervolgens opliepen met als maximale score een 5, waarmee ‘zeer belangrijk’ uitgedrukt 

werd. Met behulp van een factoranalyse is geanalyseerd in hoeverre de keuzemotieven uit de 

enquête terug te brengen waren naar een aantal onderliggende factoren. Het identificeren van 

deze onderliggende factoren was noodzakelijk, omdat verschillende motieven uit de enquête-

vraag min of meer hetzelfde uitdrukten. Via factoranalyse zijn die items gereduceerd tot een 

kleiner aantal factoren, waardoor de enquêteresultaten op een meer gestructureerde wijze 

geanalyseerd konden worden. Uiteindelijk zijn de eenentwintig items teruggebracht naar een 

zevental factoren. In bijlage 4 wordt nader ingegaan op de factoranalyse en hieronder zijn de 

zeven factoren weergegeven, met daarbij tussen haakjes de bijbehorende items uit de enquête: 

 

 Bereikbaarheid (dichtbij, veilige verkeersroute) 

 Richting/levensbeschouwing (specifieke pedagogische/levensbeschouwelijke richting) 

 Differentiatie (veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand, sneller lerende 

leerlingen, niet-Nederlands sprekende kinderen en zelfstandig werken) 

 Aanbod/voorzieningen (goede overblijfmogelijkheden, buitenschoolse opvang, mooi/ 

verzorgd schoolgebouw en goede/moderne voorzieningen) 

 Kleinschaligheid (aantal leerlingen op de school en in de klassen is niet te groot) 

 Niveau (goede reputatie, veel kinderen naar Havo of Vwo en goede Citoscores) 

 Sociale/etnische samenstelling (veel kinderen met dezelfde culturele achtergrond of uit 

hetzelfde sociale milieu en het aantal niet-Nederlandse kinderen is niet te groot) 

 

In paragraaf 2.4.3 is een theoretisch model met betrekking tot de schoolkeuzemotieven van 

ouders geformuleerd. De onafhankelijke variabelen uit dat model (‘bereikbaarheid’, ‘richting/ 

levensbeschouwing’, ‘sociale/etnische samenstelling’ en ‘kwaliteit’) zijn allen in de bovenstaande 

zeven factoren terug te vinden. De variabele ‘kwaliteit’ is echter onderverdeeld in vier factoren, 

namelijk ‘differentiatie’, ‘aanbod/voorzieningen’, ‘kleinschaligheid’ en ‘niveau’. In dezelfde 

paragraaf werd opgemerkt dat het keuzecriterium kwaliteit vaak als restpost lijkt te fungeren en 

de enquêteresultaten bevestigen dat het criterium kwaliteit zeer breed en multi-interpretabel is.  

Overigens vertonen de bovenstaande factoren relatief veel gelijkenis met de vijf factoren die door 

Karsten et al. werden onderscheiden.17  

                                                           
17

 Karsten et al. (2002, p.75) onderscheidden de volgende vijf factoren: (1) afstand (in de buurt, veilige route naar 

school), (2) niveau (naam van de school, oordeel Inspectie, doorstroom naar havo/vwo), (3) match tussen thuis en 

school (qua cultuur, levensbeschouwing, milieu enz.), (4) mate van differentiatie op school (aandacht zowel voor 

langzame als snelle leerlingen en voor niet zo goed Nederlands sprekende leerlingen) en (5) aanbod en voorzieningen 

(aandacht creatieve vakken, buitenschoolse activiteiten, verzorgd gebouw enz.). 
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5.4.2 Positieve schoolkeuzemotieven 

Tabel 5.6 toont hoe belangrijk de respondenten de verschillende factoren gemiddeld vonden. 

Daarbij zijn de respondenten nader uitgesplitst op basis van de achtergrondkenmerken etnische 

afkomst en opleidingsniveau. 

 
Tabel 5.6: Positieve schoolkeuzemotieven - naar etnische afkomst en opleidingsniveau (n=79) 
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Etnische afkomst        

Autochtoon 4,10 2,84 3,67 3,70 4,17 3,59 3,33 

Westerse allochtoon 3,94 2,88 3,66 3,44 3,44 4,00 3,33 

Niet-westerse allochtoon 4,13 3,07 4,25 3,87 3,53 4,01 2,91 

        

Opleidingsniveau        

Laagopgeleid 4,12 3,12 3,97 3,85 3,82 3,84 3,22 

Middelbaar opgeleid 4,18 2,71 4,04 3,69 3,94 3,71 3,24 

Hoogopgeleid 3,93 2,64 3,39 3,49 4,03 3,65 3,11 

        

Gehele steekproef 4,09 2,91 3,85 3,73 3,90 3,76 3,20 

 

In tabel 5.6 is te zien dat de respondenten de ‘bereikbaarheid’ van een school (4,09) gemiddeld 

het meest belangrijke criterium bij de keuze voor een basisschool vinden. Daarnaast scoren ook 

de ‘kleinschaligheid’ van het onderwijs (3,90) en de mate van ‘differentiatie’ (bijvoorbeeld 

aandacht voor moeilijk lerende leerlingen en voor zelfstandig werken) (3,85) relatief hoog. De 

‘richting/levensbeschouwing’ van de school (2,91) wordt daartegenover als het minst belangrijke 

keuzecriterium gezien en dit sluit aan bij de bevindingen van eerder onderzoek (Van der Wouw, 

1994). De sociale/etnische samenstelling van een school (3,20) wordt in vergelijking tot de overige 

criteria als een relatief onbelangrijk keuzemotief aangegeven. Karsten et al. (2002) stelden dat 

ouders de sociale/etnische samenstelling van een school bij de basisschoolkeuze meewegen en 

tot op zekere hoogte bevestigen de enquêteresultaten dit. Echter, uit de enquêteresultaten blijkt 

dat de samenstelling van een school duidelijk ondergeschikt is aan criteria als ‘bereikbaarheid’, 

‘kleinschaligheid’, ‘differentiatie’ en ‘niveau’. Met andere woorden: de bovenstaande enquête-

resultaten doen vermoeden dat er in Nijmegen Centrum-West slechts beperkt sprake is van 

sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. 

 

Naast de hierboven beschreven steekproefgemiddelden, toont tabel 5.6 ook gegevens per 

respondentengroep. Daaruit valt op te maken dat niet alle respondentengroepen evenveel belang 

aan de verschillende keuzecriteria hechten. Allereerst valt op dat het criterium ‘bereikbaarheid’ 
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door alle respondentengroepen als (een van de) belangrijkste criteria gezien wordt. De groep 

hoogopgeleiden hecht daarbij het minst belang aan de ‘bereikbaarheid’ van de school. Ten 

tweede valt op dat niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden aanzienlijk meer belang hechten 

aan de criteria ‘differentiatie’, ‘niveau’ en ‘aanbod en voorzieningen’, dan dat autochtonen en 

hoogopgeleiden dat doen. Deze laatste twee groepen hechten daarentegen juist aanzienlijk meer 

waarde aan de ‘kleinschaligheid’ van het onderwijs. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de 

voorkeuren ten aanzien van het basisonderwijs per respondentengroep verschillen en dit kan de 

onderwijssegregatie in de hand werken. Ten slotte wordt de ‘sociale/etnische samenstelling’ 

relatief het belangrijkst gezien door autochtonen en westerse allochtonen. 

 

De enquêteresultaten kunnen enerzijds aanduiden dat de respondenten de sociale/etnische 

leerlingensamenstelling van een school relatief onbelangrijk vinden. Anderzijds kunnen de 

enquêteresultaten ook het gevolg zijn van sociaal wenselijke antwoorden (paragraaf 3.3.3), in 

welke geval de bovenstaande resultaten het bestaan van sociaal/etnisch gemotiveerde school-

keuzes niet uitsluiten. Aanvullend zijn ouders gevraagd aan te geven welke redenen het meest 

doorslaggevend waren bij de schoolkeuze (paragraaf 5.4.3) en welke redenen belangrijk waren 

om een school niet geschikt te vinden voor hun kind(eren) (paragraaf 5.5). 

 

5.4.3 Doorslaggevende positieve schoolkeuzemotieven 

Aansluitend bij de beoordeling van de schoolkeuzecriteria zijn de respondenten gevraagd aan te 

geven welke drie van de criteria voor hen het meest doorslaggevend waren bij de keuze voor een 

basisschool. De resultaten hiervan zijn in tabel 5.7 weergegeven: 

 
Tabel 5.7: Meest doorslaggevende positieve schoolkeuzemotieven (n=79) 

 

  

Frequentie 
 

 

Percentage
18

 
 

De school is dicht bij huis 46 58,23% 

Het aantal leerlingen op de school is niet te groot 18 22,78% 

De school heeft een goede reputatie 17 21,52% 

De school heeft een gemengd publiek 16 20,25% 

Het aantal niet-Nederlandse kinderen op de school is niet te groot  14 17,72% 

Het aantal leerlingen in de klassen is niet te groot 14 17,72% 

Er is een veilige verkeersroute van huis naar school 13 16,46% 

De school heeft over het algemeen goede Citoscores 11 13,92% 

De school heeft veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand   9 11,39% 

De school heeft goede overblijfmogelijkheden   9 11,39% 

De school leert kinderen goed zelfstandig werken   7   8,86% 

De school heeft veel aandacht voor sneller lerende leerlingen   7   8,86% 

De school heeft veel kinderen uit ons sociaal milieu   6   7,59% 

                                                           
18

 De respondenten werden gevraagd de drie meest doorslaggevende redenen bij de keuze van de basisschool te geven. 

De percentages in deze kolom zijn aan de hand van het totaal aantal respondenten (n=79) berekend, zodoende tellen 

de percentages in deze kolom niet tot 100% op. 
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Uit tabel 5.7 kan opgemaakt worden dat de meest doorslaggevende reden om voor een school te 

kiezen de afstand is. Ongeveer 58% van de respondenten gaf ‘de school is dicht bij huis’ namelijk 

als een doorslaggevende reden aan. Daarnaast worden ook de twee items, die betrekking hebben 

op de ‘kleinschaligheid’ van het onderwijs (‘het aantal leerlingen op de school is niet te groot’ en 

‘het aantal leerlingen in de klassen is niet te groot’), relatief vaak genoemd als doorslaggevende 

redenen (22,78% en 17,72%). Ook een goede reputatie blijkt voor veel ouders de doorslag 

gegeven te hebben (21,52%). 

 

Verder valt op dat ook een niet te groot aantal niet-Nederlandse kinderen bij veel ouders 

doorslaggevend was (17,72%). Dit is opvallend, want dit item scoorde relatief laag bij de mate van 

belangrijkheid (tabel 1, bijlage 4). Desondanks blijkt dit item voor verschillende ouders een van de 

meest doorslaggevende factoren geweest te zijn. Iets vergelijkbaars geldt voor het belang van een 

‘gemengd publiek’, dat tevens door veel respondenten (20,25%) als een doorslaggevende factor 

gezien wordt. De keuze voor een gemengd publiek kan de segregatie in het onderwijs zowel 

bevorderen als terugdringen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot ouders die een gemengde (niet-

gesegregeerde) school verkiezen boven een relatief ‘witte’ school en de segregatie zodoende 

terugdringen. Anderzijds kan het ook leiden tot ouders die relatief ‘zwarte’ scholen vermijden, 

waardoor de segregatie op deze scholen alleen maar versterkt wordt. Hoewel items met 

betrekking tot de sociale/etnische samenstelling van de school in tabel 5.6 relatief onbelangrijk 

bleken te zijn, blijkt uit tabel 5.7 dat de sociale/etnische samenstelling door verschillende ouders 

echter wel als een doorslaggevend motief bij de schoolkeuze gezien wordt. Deze bevinding is in 

contrast met de bevindingen van Teunissen (1992), die juist stelde dat ouders de sociale/etnische 

samenstelling wel meewegen maar dat het geen doorslaggevende rol in het schoolkeuzeproces 

speelt. 

 

5.5 Negatieve schoolkeuzemotieven 

 

In het onderzoek van Karsten et al. (2002) werd ervoor gekozen om ouders niet alleen te vragen 

naar de redenen waarom zij wel voor een bepaalde school gekozen hebben, maar tevens naar de 

redenen waarom zij niet voor een bepaalde school gekozen hebben. Deze laatste soort redenen 

worden ook wel de negatieve schoolkeuzemotieven genoemd en in het onderzoek van Karsten et 

al. bleken deze negatieve schoolkeuzemotieven veelvuldig in staat te zijn om bestaande beelden 

ten aanzien van schoolkeuzemotieven aan te vullen. Ook in dit onderzoek zijn de respondenten 

naar de negatieve schoolkeuzemotieven gevraagd en tabel 5.8 toont een overzicht waarin per 

criterium aangegeven wordt hoeveel procent van de respondenten aangegeven heeft het een 

belangrijke reden te vinden om een school als niet geschikt te zien.19 

 

                                                           
19

 In paragraaf 5.4.1 en 5.4.2 werd een zevental factoren onderscheiden. Hoewel de enquêtevraag, waarop tabel 5.8 

gebaseerd is, vergelijkbare items hanteerde als die met betrekking tot tabel 5.6, mogen de daar onderscheiden factoren 

niet in tabel 5.8 overgenomen worden. De reden daarvoor is dat de respondenten hier niet gevraagd werden de 

negatieve schoolkeuzemotieven met behulp van een vijf-punts Likertschaal te beoordelen, maar wel om maximaal vijf 

redenen aan te geven waarom zij een school niet geschikt zouden vinden (paragraaf 3.3.3). Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een set ‘dichtome’ variabelen (Vennix, 2006), die slechts twee mogelijke uitkomsten hebben (namelijk 

wel of niet van toepassing), waardoor deze gegevens zich niet voor een factoranalyse leenden. 
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Tabel 5.8: Negatieve schoolkeuzemotieven (n=79) 

 

  

Frequentie 
 

 

Percentage
20

 
 

De school heeft een slechte reputatie 40 50,63% 

De school is verder weg van huis dan de school waar mijn kind nu op zit 38 48,10% 

Het aantal leerlingen in de klassen is te groot 31 39,24% 

Er is geen veilige verkeersroute van huis naar de school 25 31,65% 

Het schoolgebouw ziet er niet mooi, schoon of verzorgd uit. 22 27,85% 

De school heeft slechte en verouderde voorzieningen 22 27,85% 

De school heeft weinig aandacht voor kinderen met een leerachterstand 21 26,58% 

De school heeft een eenzijdig publiek 20 25,32% 

Het aantal leerlingen op de school is te groot 20 25,32% 

De school leert kinderen niet goed zelfstandig werken 20 25,32% 

Het aantal niet-Nederlandse kinderen op de school is te groot 16 20,25% 

De school heeft weinig aandacht voor sneller lerende leerlingen 16 20,25% 

De school heeft over het algemeen slechte Citoscores 16 20,25% 

De school heeft geen goede overblijfmogelijkheden 14 17,72% 

Slechts weinig kinderen van de school gaan naar Havo of Vwo 10 12,66% 

De school heeft weinig aandacht voor niet-Nederlands sprekende kinderen   7   8,86% 

De school heeft weinig kinderen met dezelfde culturele achtergrond als ons   7   8,86% 

De school heeft geen buitenschoolse opvang   6   7,59% 

De school heeft weinig kinderen uit ons sociaal milieu   5   6,33% 

De levensbeschouwelijke richting van de school sluit niet bij thuis aan   3   3,80% 

De school heeft geen specifieke pedagogische richting   2   2,53% 

 

De motieven die door de respondenten belangrijk gezien worden om niet voor een school te 

kiezen, komen voor een groot deel overeen met de positieve schoolkeuzemotieven. Uit tabel 5.8 

blijken criteria zoals de reputatie van een school (50,63%), de afstand naar de school (48,10%), de 

grootte van de klassen (39,24%) en een veilige verkeersroute (31,65%) namelijk belangrijke 

negatieve schoolkeuzemotieven te zijn, terwijl deze ook hoog scoorden in tabel 1 van bijlage 4, 

die betrekking op de positieve schoolkeuzemotieven heeft. 

 

Er zijn echter twee items die als reden om wel voor een school te kiezen relatief onbelangrijk 

gezien werden, terwijl deze wel vaak als belangrijk negatief schoolkeuzemotief genoemd zijn.  

Ten eerste geeft meer dan 25% van de respondenten aan niet voor een school gekozen te hebben 

vanwege diens ‘eenzijdige publiek’. Ten tweede is een te groot aantal niet-Nederlandse kinderen 

voor 20% van de respondenten een reden geweest om niet voor een school te kiezen. Opvallend 

                                                           
20

 De respondenten werden gevraagd maximaal vijf redenen te geven waarom zij een school niet geschikt zouden 

vinden voor hun kind(eren). Hierdoor tellen de percentages in deze kolom niet tot 100% op. 



53 

 

is dus dat deze twee items, die betrekking hebben op de sociale/etnische leerlingen-

samenstelling, als relatief onbelangrijke positieve schoolkeuzemotieven gezien worden. Echter, 

deze items werden daarnaast vaak als doorslaggevende criteria genoemd (paragraaf 5.4.3) en zijn, 

zoals in deze paragraaf bleek, ook vaak aangeduid als reden om niet voor een school te kiezen. 

 

5.6 Subjectieve beoordeling kwaliteit basisscholen 

 

In de enquête zijn de respondenten gevraagd alle basisscholen uit Nijmegen Centrum-West op 

hun kwaliteit te beoordelen. De respondenten konden scholen daarbij een score geven op basis 

van een vijf-punts Likertschaal. Een score van 1 stond daarbij voor ‘zeer slecht’, waarbij de scores 

vervolgens opliepen met als maximale score een 5, oftewel ‘zeer goed’. De antwoorden op deze 

enquêtevraag drukken de subjectieve beoordeling van de kwaliteit van de basisscholen uit en het 

dient benadrukt te worden dat het hierbij dus niet om een objectieve indicator voor de onderwijs-

kwaliteit gaat. Echter, deze enquêtevraag is juist bedoeld om na te gaan of relatief ‘witte’ en/of 

‘kansrijke’ scholen in de beeldvorming van ouders (die lang niet altijd gebaseerd is op objectieve 

waarnemingen) als kwalitatief beter gezien worden dan relatief ‘zwarte’ en/of ‘kansarme’ 

scholen. Met andere woorden: deze enquêtevraag tracht te achterhalen of ouders (bewust, dan 

wel onbewust) de leerlingensamenstelling van een school (in etnisch en/of sociaal-economisch 

opzicht) als maatstaf voor de kwaliteit van een school hanteren. Tabel 5.9 toont deze subjectieve 

beoordeling van de basisscholen in Nijmegen Centrum-West. Omwille van de privacy van de 

scholen worden de scholen daarin niet bij naam genoemd. 

 

Omdat het casusgebied qua oppervlakte relatief groot is, zijn de ouders bij deze enquêtevraag 

verzocht ‘weet niet’ in te vullen, wanneer zij niet goed bekend met een school waren of wanneer 

zij het moeilijk vonden een school op diens kwaliteit te beoordelen. De gedachte achter deze 

toevoeging was dat hiermee (gedeeltelijk) voorkomen kon worden dat respondenten scholen 

gingen beoordelen waarvan zij misschien nog nooit gehoord hadden. De beoordeling van scholen 

zou in dat geval vermoedelijk meer gebaseerd zijn op ‘gokwerk’ dan werkelijk op een bepaald 

beeld dat zij (om wat voor reden dan ook) van een school hebben. De uiteindelijke respons bij 

deze enquêtevraag toont aan dat de respondenten veelvuldig gebruik gemaakt hebben van de 

antwoordoptie ‘weet niet’. Gemiddeld genomen heeft per school 51 van de 79 respondenten 

(65%) ‘weet niet’ ingevuld. Hoewel het hier dus om een zeer hoog aantal ‘missing values’ gaat, is 

dit vermoedelijk wel ten goede van de geldigheid van de onderzoeksresultaten geweest. 

 

Een tweede factor die mogelijk de geldigheid van de onderzoeksresultaten heeft beïnvloedt, is dat 

respondenten hun ‘eigen school’ gemiddeld zeer hoog beoordeeld hebben (4,39 bij N=78). Hier 

tegenover staat dat de gemiddelde beoordeling van andere scholen 3,24 (bij N=120) is. Hoewel de 

enquête geheel anoniem was, zijn de relatief hoge scores voor de ‘eigen school’ vermoedelijk 

versterkt door de gekozen werkwijze bij de verspreiding van de enquêtes (paragraaf 3.3.3). De 

respondenten werden namelijk gevraagd de ingevulde enquête terug op school in te leveren. Met 

als doel het effect van de ‘eigen school’ er uit te filteren, is er in tabel 5.9 een aparte kolom 

aangemaakt met daarin alleen de beoordelingen door ouders wiens kind(eren) op een andere 

school zit(ten). Gevolg hiervan is wel dat de respons voor een aantal scholen erg laag is. Ten slotte 

is in de laatste kolom van tabel 5.9 per school aangegeven hoe deze door de Onderwijsinspectie 
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beoordeeld is. Het oordeel van de Onderwijsinspectie dient daarbij als een zo objectief mogelijke 

indicator voor de onderwijskwaliteit (paragraaf 3.2). 

 
Tabel 5.9: Beoordeling kwaliteit basisscholen door respondenten 

 

  

Gemiddelde 

beoordeling 

 

 

N 

Gemiddelde 

beoordeling 

(na correctie) 

 

N  

(na correctie) 

Oordeel 

Onderwijs-

inspectie
21

 

Basisschool A 4,36 25 4,00   9 Voldoende 

Basisschool B 3,82 28 3,82 28 Voldoende 

Basisschool C 3,81 26 3,15 13 Voldoende 

Basisschool D 3,10 20 3,10 20 Voldoende 

Basisschool E 3,74 38 3,06 17 Voldoende 

Basisschool F 3,84 25 3,00   7 Voldoende 

Basisschool G 3,22 36 2,69 26 Zwak 

      

Gehele steekproef 3,69 198 3,24 120  

 

De gegevens uit tabel 5.9 tonen twee scholen waarvan de kwaliteit (na correctie van het effect 

van de ‘eigen school’) als aanzienlijk beter wordt beoordeeld dan de andere scholen. Deze 

scholen hebben namelijk een gemiddelde score van respectievelijk 4,00 en 3,82, ten opzichte van 

een steekproefgemiddelde van 3,24. Opvallend is dat deze twee scholen tevens de enige twee 

relatief ‘witte’/‘kansrijke’ scholen in het casusgebied zijn en gemiddeld genomen dus als 

kwalitatief beter beoordeeld zijn door de respondenten dan de overige scholen. Deze resultaten 

doen vermoeden dat de basisschoolouders (bewust, dan wel onbewust) de sociale/etnische 

leerlingensamenstelling van scholen meewegen als een van de maatstaven voor de kwaliteit van 

het onderwijs. 

 

In paragraaf 3.2 werd reeds gesteld dat de subjectieve beoordeling van de kwaliteit van scholen 

eventueel genuanceerd kan worden wanneer de kwaliteit van bepaalde scholen aantoonbaar 

beter of slechter is. De relatief goede of slechte beoordeling hoeft dan namelijk niet het gevolg te 

zijn van ouders die de leerlingensamenstelling meewegen als maatstaf voor de onderwijskwaliteit, 

maar deze beoordeling kan dan verklaard worden doordat de betreffende school kwalitatief 

aantoonbaar beter/slechter presteert dan de overige scholen. Als mogelijk nuancerende variabele 

zijn in dit onderzoek de oordelen van de Onderwijsinspectie meegenomen. In tabel 5.9 is te zien 

dat, met uitzondering van één school, alle scholen als ‘voldoende’ beoordeeld zijn door de 

Onderwijsinspectie. Eén school werd als ‘zwak’ beoordeeld en dit is tevens een relatief ‘zwarte’/ 

‘kansarme’ school, die als kwalitatief het minst goed werd beoordeeld. Het oordeel van de 

Onderwijsinspectie biedt (gedeeltelijk) nuance voor de bevinding dat deze ‘zwarte’/‘kansarme’ 

school relatief slecht beoordeeld werd. Echter, voor de overige vier ‘zwarte’/‘kansarme’ scholen is 

er geen aanleiding om te vermoeden dat de onderwijskwaliteit aantoonbaar slechter is dan op de 

twee ‘witte’/‘kansrijke’ scholen. Aangezien de kwaliteit op de twee ‘witte’/‘kansrijke’ scholen 

                                                           
21

 Alle oordelen van de Onderwijsinspectie zijn te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.  
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aanzienlijk beter beoordeeld werd dan op de ‘zwarte’/‘kansarme’ scholen, is er redelijke 

aanleiding om te vermoeden dat de leerlingensamenstelling (in etnisch en/of sociaal-economisch 

opzicht) als een van de maatstaven voor de kwaliteit van het onderwijs fungeert. Deze bevinding 

lijkt dus op het bestaan van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes te duiden, maar hierbij 

dient opgemerkt te worden dat er niet zuiver causaal aangetoond is dat de beoordeling van de 

kwaliteit door de leerlingensamenstelling van de scholen te verklaren is. Wellicht zijn er factoren, 

die niet in dit onderzoek zijn meegenomen, die de beoordelingen uit tabel 5.9 mede kunnen 

verklaren.  

 

5.7 Conclusies 

 

Met als doel te toetsen in hoeverre er in de gemeente Nijmegen sprake is van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzemotieven en inzicht te verwerven in het schoolkeuzeproces zijn er 

onder de ouders van een vijftal basisscholen in Nijmegen Centrum-West schriftelijke enquêtes 

verspreid. De respons op deze enquête heeft uiteindelijk een relatief kleine steekproef 

opgeleverd (n=79). Hierdoor dient er voortdurend een kanttekening geplaatst te worden bij de 

geldigheid (interne validiteit) van de onderzoeksresultaten. Afgaande op twee achtergrond-

kenmerken, namelijk etnische afkomst en opleidingsniveau, kan echter wel geconcludeerd 

worden dat de steekproef een adequate afspiegeling van de populatie vormt. 

 

Uit de enquêteresultaten kan allereerst opgemaakt worden dat autochtone ouders zich relatief 

vroeger oriënteren op en aanmelden bij het basisonderwijs dan niet-westerse allochtone ouders. 

Daarnaast blijken ook hoogopgeleiden eerder te beginnen met het zoeken naar en het aanmelden 

bij een basisschool dan laagopgeleiden dat doen. Ook toonden de resultaten dat autochtonen en 

hoogopgeleiden tijdens het schoolkeuzeproces gemiddeld meer informatiebronnen raadplegen 

dan respectievelijk niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden. Autochtone en hoogopgeleide 

ouders raadpleegden ander ouders het meest, terwijl zowel niet-westerse allochtone als 

laagopgeleide ouders met name aangaven medewerkers van een peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf geraadpleegd te hebben. 

 

Verder bleek in dit hoofdstuk dat slechts een klein deel (8,9%) van de respondenten niet in de 

buurt naar school gaat. Dit kan betekenen dat een groot deel van de ‘voorbijlopers’ (30% van de 

Nijmeegse basisschoolleerlingen) niet binnen de steekproef valt, maar het kan ook betekenen dat 

de respondenten iets niet snel als ‘ver reizen’ beschouwen en de enquêtevraag daarom ruimer 

opgevat hebben dan dat in de door de gemeente Nijmegen gehanteerde definitie van 

‘voorbijlopers’ gebeurt. Binnen de steekproef zijn het met name hoogopgeleide respondenten die 

niet naar de meest dichtstbijzijnde school gaan. 

 

In de schriftelijke enquête werden respondenten gevraagd om bij verschillende motieven aan te 

geven hoe belangrijk deze voor hen waren bij de keuze voor het basisonderwijs. Ouders bleken de 

bereikbaarheid van een school het meest belangrijke schoolkeuzemotief te vinden. Ook de 

kleinschaligheid van het onderwijs en de mate van differentiatie (bijvoorbeeld of er veel aandacht 

voor moeilijk lerende leerlingen en voor zelfstandig werken is) worden belangrijk gevonden. De 

richting/levensbeschouwing van de school bleek daarentegen juist minder van belang te zijn. 

Hierbij bleek dat de verschillende respondentengroepen verschillende criteria belangrijk vinden. 
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Niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden hechten met name veel belang aan de criteria 

differentiatie, niveau en aanbod en voorzieningen, terwijl autochtonen en hoogopgeleiden 

opvallend veel waarde aan de kleinschaligheid van het onderwijs blijken te hechten.  

 

De sociale/etnische samenstelling van de school komt in eerste instantie als een relatief 

onbelangrijk keuzemotief naar voren. Dit doet vermoeden dat er in Nijmegen Centrum-West 

slechts beperkt sprake is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Verdere verdieping in 

de meest doorslaggevende redenen bij de keuze voor een basisschool en redenen om juist niet 

voor een school te kiezen toont echter aan dat de sociale/etnische samenstelling van de school 

wel degelijk een belangrijke rol speelt bij de keuze voor het basisonderwijs. Het hebben van een 

‘gemengd publiek’ en een ‘niet te groot aantal niet-Nederlandse kinderen’ blijken namelijk voor 

veel respondenten (respectievelijk 20,25% en 17,72%) doorslaggevende redenen te zijn om voor 

een bepaalde school te kiezen. Daarnaast bleek het ontbreken van een van deze zaken (oftewel: 

een eenzijdig publiek of een te groot aantal niet-Nederlandse kinderen hebben) ook belangrijke 

redenen te zijn voor ouders om juist niet voor een bepaalde school te kiezen. Respectievelijk 

25,32% en 20,25% van de respondenten gaven deze namelijk als reden om een school niet 

geschikt te vinden voor hun kind. 

 

Ten slotte zijn de respondenten gevraagd verschillende scholen uit de buurt op hun kwaliteit te 

beoordelen. Hoewel daarmee geen objectief inzicht in de kwaliteit van de scholen verkregen 

werd, gaf het wel inzicht in de beeldvorming van de ouders ten aanzien van de basisscholen in 

Nijmegen Centrum-West. De twee relatief ‘witte’/‘kansrijke’ scholen uit het casusgebied werden 

aanzienlijk beter beoordeeld dan de overige vijf scholen, die allen relatief ‘zwart’/‘kansarm’ zijn. 

Omdat er geen aanwijzing is dat deze twee scholen kwalitatief daadwerkelijk beter zijn  

dan de overige scholen, kan er voorzichtig vermoed worden dat de sociale/etnische samenstelling 

van een school als maatstaf fungeert bij de beeldvorming over de kwaliteit van het onderwijs. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

6.1 Conclusies 

 

In deze bachelorthesis is getoetst in hoeverre de schoolkeuzes van ouders kunnen dienen als 

verklaring voor de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen. Daarbij was de volgende centrale 

onderzoeksvraag leidend:  

 

In hoeverre is de segregatie in het basisonderwijs in Nijmegen te verklaren door de schoolkeuzes 

van ouders/verzorgers?  

 

Het vertrekpunt bij dit onderzoek was dat de bestaande wetenschappelijk inzichten ten aanzien 

van onderwijssegregatie over het algemeen op twee hoofdoorzaken van de segregatie duiden: 

enerzijds de woonsegregatie en anderzijds de schoolkeuzes van ouders. Omdat onderwijs-

segregatie bij uitstek een lokaalspecifiek verschijnsel is, trachtte dit onderzoek te achterhalen in 

hoeverre het basisonderwijs in Nijmegen daadwerkelijk gesegregeerd is en hoe dit te verklaren is.  

 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de schoolkeuzemotieven van ouders en het daaraan 

gerelateerde schoolkeuzeproces op verschillende wijzen bevorderend kunnen werken op de 

onderwijssegregatie. Ten eerste kan de onderwijssegregatie versterkt worden wanneer er sprake 

is van sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuzes. Met andere woorden: wanneer ouders de 

schoolkeuze (mede) baseren op basis van de sociaal-economische en/of etnische kenmerken van 

de leerlingensamenstelling van een basisschool, dan kan dit een versterkend effect op de 

onderwijssegregatie hebben. Ten tweede kan de segregatie versterkt worden wanneer 

verschillende bevolkingsgroepen (e.g. laagopgeleiden in vergelijking met hoogopgeleiden en vice 

versa of autochtonen vergeleken met niet-westerse allochtonen) aan verschillende schoolkeuze-

motieven belang hechten. In dat geval zouden verschillende bevolkingsgroepen namelijk aan 

verschillende scholen voorkeur kunnen geven, waardoor men ‘gescheiden’ naar school gaat. Ten 

derde wordt de segregatie vermoedelijk bevorderd wanneer bepaalde bevolkingsgroepen 

actiever tijdens het schoolkeuzeproces blijken te zijn, want hierdoor zouden bepaalde scholen bij 

wijze van spreke al vol kunnen zitten voordat bepaalde groepen überhaupt begonnen zijn met het 

zoeken van een school. Ten slotte kan het segregatiebevorderend zijn wanneer bepaalde 

bevolkingsgroepen blijken verder bereid zijn te reizen dan anderen.  

 

In hoofdstuk 4 bleek 68% van de Nijmeegse basisscholen in etnisch opzicht gesegregeerd te zijn 

en in sociaal-economisch opzicht bleek dat 80% te zijn. Voor een groot deel is dit vermoedelijk te 

verklaren door de woonsegregatie, want uit de resultaten van de schriftelijke enquête bleek dat 

ouders de bereikbaarheid van een school het belangrijkste schoolkeuzemotief vonden. Omdat een 

grote meerderheid van de basisschoolleerlingen dus dicht bij huis naar school gaat, werkt de 

woonsegregatie tevens door op de segregatie in het basisonderwijs. Daartegenover bleek 30% 

van de Nijmeegse basisschoolleerlingen de dichtstbijzijnde school juist voorbij te lopen. Zij bleken 

namelijk meer dan 300 meter verder dan de dichtstbijzijnde basisschool te reizen. Hoewel de 

woonsegregatie dus als de belangrijkste verklaring voor de onderwijssegregatie in Nijmegen 

gezien kan worden, is deze niet in staat het gehele verschijnsel te verklaren. 
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In hoofdstuk 5 werd vervolgens bevestigd dat ook de schoolkeuzemotieven van ouders van 

invloed zijn op de segregatie in het Nijmeegse basisonderwijs. Tabel 6.1 toont per mogelijke 

segregatiebevorderende factor aan in hoeverre dat die wel of niet op het Nijmeegse basis-

onderwijs van toepassing is. Deze tabel laat zien dat er sprake van sociaal/etnisch gemotiveerde 

schoolkeuzes blijkt te zijn, dat de voorkeuren qua schoolkeuzemotieven per bevolkingsgroep 

verschillen en dat hoogopgeleide en autochtone ouders over het algemeen actiever tijdens het 

schoolkeuzeproces zijn dan niet-westerse allochtone en laagopgeleide ouders. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat deze bevindingen tot stand zijn gekomen op basis van enquête-

resultaten bij een relatief kleine  steekproef (n=79), waarbij de enquête onder ouders van vijf van 

de zeven basisscholen te Nijmegen Centrum-West is verspreid. Hierdoor dienen er echter zowel 

bij de geldigheid (interne validiteit) van de enquêteresultaten als bij de generaliseerbaarheid 

(externe validiteit) ervan kanttekeningen geplaatst te worden.  

 
Tabel 6.1: Overzichtsabel 

22
 

 

Mogelijk segregatie-

bevorderende factoren 

  

Wel/geen sprake van in het Nijmeegse basisonderwijs? 

1. Sprake van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes 

 

Het hebben van een ‘gemengd publiek’ en een ‘niet te groot aantal niet-

Nederlandse kinderen’ blijkt voor veel respondenten (respectievelijk 20,25% en 

17,72%) doorslaggevend te zijn om voor een bepaalde school te kiezen. 

Daarnaast bleek het ontbreken van een van deze zaken (oftewel: een eenzijdig 

publiek of een te groot aantal niet-Nederlandse kinderen hebben) ook 

belangrijke redenen te zijn om juist niet voor een bepaalde school te kiezen. 

Respectievelijk 25,32% en 20,25% van de respondenten gaven deze namelijk als 

reden om een school niet geschikt te vinden voor hun kind. Verder bleek de 

kwaliteit van de relatief ‘witte’/ ‘kansrijke’ scholen als aanzienlijk beter 

beoordeeld te worden dan de kwaliteit van de relatief ‘zwarte’/ ‘kansarme’ 

scholen zonder dat objectief aangetoond kan worden dat er kwalitatief 

daadwerkelijk verschil tussen deze scholen is. 

2. Verschil in voorkeur qua 

schoolkeuzemotieven door 

verschillende bevolkingsgroepen 

 

Niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden blijken met name veel belang aan 

de criteria ‘differentiatie’, ‘niveau’ en ‘aanbod en voorzieningen’ te hechten, 

terwijl autochtonen en hoogopgeleiden opvallend veel waarde aan de 

‘kleinschaligheid’ van het onderwijs blijken te hechten.  

3. Verschil in activiteit tijdens 

schoolkeuzeproces door 

verschillende bevolkingsgroepen 

 

Autochtone en hoogopgeleide ouders blijken zich relatief vroeger te oriënteren 

op en aan te melden bij het basisonderwijs dan niet-westerse allochtone  

en laagopgeleide ouders dat doen. Daarnaast blijken autochtonen en hoog-

opgeleiden gemiddeld meer informatiebronnen tijdens het schoolkeuzeproces te 

raadplegen dan niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden dat doen.  

4. Verschil in afstand, die men 

bereid is voor het basisonderwijs 

te reizen, door verschillende 

bevolkingsgroepen 

Hoogopgeleide ouders blijken vaker bereid te zijn ‘iets verder voor de 

basisschool te reizen’ dan laagopgeleide ouders. Daarnaast is een opvallend 

resultaat dat niet-westerse allochtonen aanzienlijk vaker bereid zijn verder te 

reizen dan dat autochtonen dat zijn.  
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 Het feit dat autochtonen en hoogopgeleiden enerzijds en niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden anderzijds in 

tabel 6.1 in één adem genoemd worden, wil niet zeggen dat er een causale samenhang tussen de achtergrond-

kenmerken etniciteit en opleidingsniveau verondersteld kan worden. Bij een groot deel van de conclusies op basis van 

de enquêteresultaten geldt wel dat deze respondentengroepen elkaar overlappen, maar in hoofdstuk 5 werd reeds 

gesteld dat de correlatie tussen de etniciteit en het opleidingsniveau van de respondenten zeer zwak is (PMC = 0,235). 
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6.2 Aanbevelingen 

 

In de gemeente Nijmegen is sinds april 2009 een centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs 

van kracht (paragraaf 2.5.2). Dit aanmeldpunt pakt enkele van de oorzaken van de 

onderwijssegregatie al aan. Zo kunnen ouders hun kind niet eerder voor het basisonderwijs 

aanmelden dan wanneer deze twee maanden en negen jaar oud is en wordt er bij de inschrijving 

niet meer gekeken naar hoe lang kinderen reeds ingeschreven staan. Hierdoor is het verschil in 

wanneer mensen beginnen met het oriënteren en aanmelden op het basisonderwijs (paragraaf 

5.3.1) dus niet meer relevant. Daarnaast past het aanmeldpunt ook een aantal voorkeursregels 

toe (paragraaf 2.5.2) waardoor ten eerste broertjes en zusjes voorrang krijgen, ten tweede geldt 

dit voor kinderen voor wie de voorkeurschool de dichtstbijzijnde school is en vervolgens krijgen 

leerlingen voorrang die positief bijdragen aan de verdeling tussen ‘kansarme’ en ‘kansrijke’ 

leerlingen. Het feit dat kinderen voor wie de voorkeurschool de dichtstbijzijnde school voorrang 

krijgen betekent dat er gestreefd wordt naar scholen die meer een afspiegeling van de wijk 

vormen. Echter, dit vereist wel dat de gemeente Nijmegen zich in blijft zetten in het (zowel in 

etnisch als sociaal-economisch opzicht) bestrijden van de woonsegregatie. 

 

In 2009 is de spelregel, die leerlingen op basis van het opleidingsniveau van de ouders voorrang 

kan geven, nog niet van kracht geweest. De verwachting is echter dat deze voor het schooljaar 

2010-2011 wel van toepassing zal zijn en op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de 

sociaal-economische dimensie van segregatie minstens zo belangrijk en omvangrijk is als de 

etnische dimensie. Bovendien is leerlingen ‘spreiden’ op basis van etniciteit juridisch niet 

mogelijk. Dit onderzoek toont bovenal aan dat het centraal aanmeldpunt een geschikt middel is 

om de segregatie in het onderwijs te bestrijden en voorziet in geen verdere beleidsaanbevelingen. 

Wel worden er in de volgende paragraaf een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan. 

 

6.3 Kritische reflectie 

 

In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij een aantal beperkingen bij dit onderzoek en  

daaraan gerelateerd worden er tevens een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

Allereerst dient de beperkte zeggingskracht van deze bachelorthesis genoemd te worden. Deze is 

relatief laag, omdat een groot deel van de uitspraken in dit onderzoek op basis van de resultaten 

van de schriftelijke enquête zijn gedaan. Er zijn slechts 79 ingevulde enquêtes terug ontvangen en 

daarmee is de steekproef eigenlijk te klein om valide uitspraken te kunnen doen. Bovendien zijn 

deze enquêtes slechts op vijf van de zeven scholen in Nijmegen Centrum-West uitgedeeld, terwijl 

de ambitie was om uitspraken te doen over het basisonderwijs in de gehele gemeente Nijmegen. 

Zoals in paragraaf 6.1 reeds werd aangeduid, dient men heel voorzichtig te zijn bij het 

generaliseren van de enquêteresultaten. Ten tweede zou het onderzoek wellicht tot meer valide 

onderzoeksresultaten geleid hebben wanneer het onderzoek aangevuld zou zijn geweest met 

diepte-interviews. Het is onduidelijk in hoeverre er bij de enquête sprake is geweest van sociaal 

wenselijke antwoorden, maar duidelijk is wel dat diepte-interviews de bestaande onderzoeks-

resultaten hadden kunnen aanvullen met meer kwalitatieve en gedetailleerdere informatie over 

de schoolkeuze van ouders. Voor zowel de beperkte zeggingskracht van de enquêteresultaten als 

het gemis van de diepte-interviews geldt dat deze te verantwoorden zijn door de beperkte tijd en 
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middelen die er voor dit onderzoek beschikbaar waren. Hier is eerder in het methodologie-

hoofdstuk (hoofdstuk 3) dan ook reeds aandacht aan besteed. Voor vervolgonderzoek zou het 

interessant zijn om een vergelijkbare enquête in andere wijken in Nijmegen te verspreiden en om 

een groot aantal diepte-interviews met Nijmeegse basisschoolouders te voeren. Met aanvulling 

van dergelijk vervolgonderzoek zou er tot zowel beter geldende (interne validiteit) als beter te 

generaliseren (externe validiteit) uitspraken gekomen kunnen worden. 

 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat ouders het relatief belangrijk vinden dat scholen een 

‘gemengd publiek’ hebben. Bij deze bevinding is het echter onduidelijk of deze factor de 

segregatie terugdringt of deze juist versterkt. Het vermijden van een eenzijdige leerlingen-

populatie door ouders lijkt in eerste instantie naadloos aan te sluiten bij de ambitie om de 

onderwijssegregatie terug te dringen. Echter, het kan ook uitpakken als reden voor ouders om 

relatief ‘zwarte’/‘kansarme’ scholen te vermijden, waardoor deze gesegregeerd blijven of sterker 

gesegregeerd raken. Zodoende is er behoefte aan onderzoek naar de omslagpunten in deze 

context, dat de volgende vragen zou kunnen beantwoorden: bij welke verdeling wordt de 

leerlingenpopulatie als eenzijdig beschouwd? En: bij welke leerlingenpopulatie vindt voor ouders 

dus de omslag plaats dat zij een school vanwege haar eenzijdige publiek niet langer geschikt 

vinden? Bijna veertig jaar geleden stelde de econoom Thomas Schelling (1971) reeds dat dergelijk 

omslagpunten - door hem aangeduid als tipping points - een doorslaggevende rol spelen bij de 

woonsegregatie (in de Verenigde Staten). Segregatie blijft in veel opzichten een lokaalspecifiek 

thema en ook de hoogte van deze tipping points is vermoedelijk sterk afhankelijk van de lokale 

context. Vervolgonderzoek naar tipping points bij de basisschoolkeuze kan inzicht verschaffen in 

de effecten van het streven naar een ‘gemengd publiek’ op de leerlingenpopulatie. 

 

Verder is er in paragraaf 5.6 ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs in Nijmegen Centrum-

West. De gedachte daarbij was dat wanneer de kwaliteit van scholen met relatief weinig niet-

westerse allochtone en gewichtsleerlingen aanzienlijk beter beoordeeld werd door ouders, 

zonder dat dit verschil objectief aan te tonen is, dat er wellicht sprake van sociaal/etnisch 

gemotiveerde schoolkeuzes zou zijn. Het bleek echter niet eenvoudig een objectieve indicator 

voor de onderwijskwaliteit te vinden (paragraaf 3.2). Uiteindelijk is er gekozen voor de oordelen 

van Onderwijsinspectie. Een mogelijk bezwaar tegen deze indicator is dat deze weinig tussen 

scholen differentieert. Hierdoor is de validiteit van de uitspraken in paragraaf 5.6 niet optimaal. 

 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat dit een verklarend onderzoek betreft, maar dat het 

aantonen van causaliteit problematisch is. Met behulp van de schriftelijke enquête is de attitude 

van ouders op het gebied van de schoolkeuze gemeten. Echter, in hoeverre dat het feitelijke 

gedrag bij de schoolkeuze uit deze attitude voortvloeit blijft onduidelijk. Ook wanneer het 

onderzoek aangevuld zou worden met diepte-interviews, zou men de attitude en niet het gedrag 

van ouders meten. Indien men de relatie tussen attitude en gedrag zou willen onderzoeken, zou 

de dreiging van sociaal wenselijke antwoorden en inbreuk op de privacy echter een nog veel 

grotere rol spelen dan in dit onderzoek. Hoewel er bij dit onderzoek dus een aantal 

kanttekeningen te plaatsen zijn, waren de meest zwaarwegende kanttekeningen onvermijdelijk, 

veelal gezien de haalbaarheid van dit onderzoek. 
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Begripsdefinities 

 

Allochtoon: persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren (CBS, 2010). 

 

Autochtoon: persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar 

men zelf is geboren (CBS, 2010). 

 

Contacthypothese: hypothese die stelt dat intensief contact tussen verschillende 

bevolkingsgroepen wederzijds begrip en acceptatie bevordert. 

 

Drie-motievenmodel: theoretisch model dat stelt dat de motieven die ouders hanteren bij hun 

keuze voor een school kunnen worden samengevat onder drie motieven, te weten: 

‘bereikbaarheid, ‘richting/ levensbeschouwing’ en ‘kwaliteit’. 

 

Gemengde school: school waarvan de leerlingensamenstelling - in etnisch en/of sociaal-

economisch opzicht - een afspiegeling vormt van de gemeente waarin de school gevestigd is.  

 

Gesegregeerde school: school waarvan de leerlingensamenstelling - in etnisch en/of sociaal-

economisch opzicht - geen afspiegeling vormt van de gemeente waarin de school gevestigd is.  

 

Gewichtsleerling: leerling waarvan de ouder(s) relatief laagopgeleid zijn en waarvoor de 

basisschool (via het Onderwijsachterstandenbeleid) extra middelen toegewezen kan krijgen. 

 

Herstructureringsbeleid: het naar prijsklasse mengen van de woningvoorraad, op het niveau van 

buurten, om zo de ruimtelijke concentratie van bewoners met lage inkomens tegen te gaan 

(Nieuwenhuizen, 2006). 

 

Hoogopgeleide: persoon die maximaal hbo en/of wo afgerond heeft. 

 

Laagopgeleide: persoon die maximaal basisonderwijs, lbo en/of mavo/vmbo afgerond heeft. 

 

Middelbaar opgeleide: persoon die maximaal havo, vwo en/of mbo afgerond heeft. 

 

Niet-westerse allochtoon: allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, 

Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije (CBS, 2010). 

 

Niveauverlagingshypothese: hypothese die stelt dat leerlingen en/of docenten zich (bewust, dan 

wel onbewust) aan het niveau van de klas aanpassen. 

 

Onderwijssegregatie: verschijnsel dat zich voordoet wanneer de leerlingensamenstellingen van 

basisscholen - in etnisch en/of sociaal-economisch opzicht - geen afspiegeling vormen van de 

gemeente waarin de school gevestigd is.  

 

Segregatie: de mate van groepering op een bepaalde plaats van personen met gelijke kenmerken 

(Van Kempen et al. 2000, p.10). 
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Sociaal/etnisch gemotiveerde schoolkeuze: verschijnsel dat zich voordoet wanneer ouders de 

schoolkeuze (mede) baseren op basis van de sociaal-economische en/of etnische kenmerken van 

de leerlingensamenstelling van een basisschool. 

 

Specialisatiehypothese: hypothese die stelt dat scholen hun didactisch en/of pedagogisch beleid 

afstemmen op de dominante leerlingengroep (Karsten et al., 2005, p.71). 

 

Spreidingsbeleid: maatregelen waarbij gepoogd wordt de etnische [en/of sociaal-economische] 

leerlingensamenstelling van scholen te beïnvloeden (Rutten & Peters, 2005, p.16). 

 

Vrijheid van onderwijs: een grondrecht (Artikel 23 van de Grondwet) dat stelt dat iedereen in 

Nederland vrij is een school te stichten en te kiezen. 

 

Witte school: school die in verhouding tot de rest van de gemeente een relatieve 

‘ondervertegenwoordiging’ van (niet-westerse) allochtone leerlingen heeft. 

 

Witte vlucht: het verschijnsel dat autochtone [of westerse allochtone] ouders een school mijden 

of tussentijds verlaten, omdat deze in hun ogen teveel [niet-westerse] allochtone leerlingen heeft 

(Pas & Peters, 2004, p.14). 

 

Zwarte school: school die in verhouding tot de rest van de gemeente een relatieve 

‘oververtegenwoordiging’ van (niet-westerse) allochtone leerlingen heeft. 

 

Zwarte vlucht: het verschijnsel dat [niet-westerse] allochtone ouders een school mijden of 

tussentijds verlaten, omdat deze in hun ogen teveel [niet-westerse] allochtone leerlingen heeft 

(Pas & Peters, 2004, p.14). 
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Bijlage 1: Enquête schoolkeuzemotieven 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Vanuit de Radboud Universiteit doe ik een onderzoek naar hoe ouders/verzorgers de keuze voor 

een basisschool maken. Ik begrijp dat de keuze voor een school een zeer belangrijke keuze voor u 

en uw kind(eren) is geweest en daarom hoop ik met dit onderzoek meer inzicht in dit ingewikkelde 

keuzeproces te verkrijgen. Daarvoor heb ik uw hulp nodig, want u heeft als ouder/verzorger 

daadwerkelijk voor deze keuze gestaan en in die zin bent u een expert!  

 

Ik wil u daarom vriendelijk vragen de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Het invullen van de 

vragenlijst kost u ongeveer tien minuten en de vragenlijst zal geheel vertrouwelijk en anoniem 

verwerkt worden. 

 

De uitkomsten van het onderzoek zullen eind juni bekend zijn. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, 

dan kunt u tegen die tijd contact opnemen met uw schooldirectie. Daarnaast kunt u voor 

vragen/opmerkingen ook altijd contact met mij persoonlijk opnemen (telefoon: 0646516214,  

e-mail: ronald.v.leeuwen@gmail.com). 

 

Tot uiterlijk 17 mei kunt u de ingevulde vragenlijst op school bij de leraar/lerares van uw kind 

inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Deze wordt zeer op prijs gesteld!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald van Leeuwen 
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Begin van de enquête 
 

1. Wanneer bent u begonnen met het zoeken naar een basisschool? 
 

□ Voor de tweede verjaardag van mijn kind 

□ Tussen de tweede en de derde verjaardag van mijn kind 

□ Na de derde verjaardag van mijn kind 
 

2. Wanneer heeft u uw kind aangemeld bij een basisschool? 
 

□ Voor de tweede verjaardag van mijn kind 

□ Tussen de tweede en de derde verjaardag van mijn kind 

□ Na de derde verjaardag van mijn kind 
 

3. Welke informatiebronnen heeft u bij deze basisschoolkeuze geraadpleegd? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

□ Contact met scholen/leraren 

□ Contact met gemeente 

□ Schoolgids(en) 

□ Internet 

□ Familie en vrienden 

□ Andere ouders 

□ Open dag(en) 

□ Medewerkers peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 

□ Anders, namelijk ………………………………………………………………………….. 
 

4. Zit uw kind op dit moment op de basisschool die qua afstand het dichtst bij huis is? 
 

□ Ja 

□ Nee, maar wel dicht in de buurt 

□ Nee, wij zijn bereid iets verder voor de basisschool te reizen 
 

5. Hoe brengt u uw kind, of gaat hij/zij zelf, doorgaans naar de basisschool? 
 

□ Lopend 

□ Met de fiets 

□ Met de auto 

□ Anders, namelijk ………………………………………………………………………….. 

Uitleg 
 

Bij de onderstaande vragen wordt u gevraagd het hokje, bij het antwoord dat voor u van toepassing, als volgt in te kleuren: 

□ A 

□ B 

□ C 

 

Mocht u in eerste instantie het verkeerde antwoord ingevuld hebben en dit willen veranderen, dan kunt u het verkeerde antwoord 

zoals hieronder doorkruisen en een ander hokje inkleuren: 

□ A 

□ B 

□ C 
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6. Hoe belangrijk waren de onderstaande redenen voor u bij de keuze voor de basisschool waarop uw kind 

momenteel zit? 
 

  

Zeer  

onbelangrijk 

 
 

Onbelangrijk 

Noch 

onbelangrijk,

noch 

belangrijk 

 
 

Belangrijk 

 

Zeer 

belangrijk 

 

A. 
 

De school is dicht bij huis 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B. 
Er is een veilige verkeersroute 
van huis naar school 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

C. 
De school heeft veel aandacht voor 
kinderen met een leerachterstand 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

D. 
De school heeft veel aandacht voor 
sneller lerende leerlingen 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

E. 
De school heeft veel aandacht voor 
niet-Nederlands sprekende kinderen  

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

F. 
 

De school heeft een gemengd publiek 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

G. 
De school heeft veel kinderen met dezelfde 
culturele achtergrond als ons 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

H. 
De school heeft veel kinderen 
uit ons sociaal milieu 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

I. 
 

De school heeft goede overblijfmogelijkheden 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

J. 
 

De school heeft een buitenschoolse opvang 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

K. 
Het schoolgebouw ziet er mooi, 
schoon en verzorgd uit  

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

L. 
De school heeft goede en 
moderne voorzieningen 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

M. 
Het aantal leerlingen op de school 
is niet te groot 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

N. 
Het aantal leerlingen in de klassen 
is niet te groot 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

O. 
Het aantal niet-Nederlandse kinderen 
op de school is niet te groot 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

P. 
 

De school heeft een goede reputatie 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Q. 
Veel kinderen van de school gaan 
naar Havo of Vwo 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

R. 
De school heeft over het algemeen 
goede Citoscores 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

S. 
De school leert kinderen goed 
zelfstandig werken 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

T. 
De school heeft een specifieke pedagogische 
richting (bijv. Montessori, Jenaplan, Dalton) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

U. 
De school heeft een specifieke 
levensbeschouwelijke richting  
(bijv. Rooms-katholiek, Islamitisch) 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

7. Welke 3 van de bovenstaande redenen waren voor u het meest doorslaggevend bij de keuze voor de 

basisschool? (hierbij kunt u gebruik maken van de letters uit vraag 6) 
 

1. ……….. 

2. ……….. 

3. ……….. 
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8. Hoe zou u de kwaliteit van de volgende scholen beoordelen? 

(als u niet bekend bent met een school of het niet goed weet, kunt u “weet niet” invullen) 
 

 Zeer  

slecht 

 

Slecht 
Niet goed, 

niet slecht 

 

Goed 
Zeer  

goed 

Weet 

niet 
 

A. 
 

Aquamarijn 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B. 
 

Groot Nijeveld 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

C. 
 

De Lanteerne 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

D. 
 

Michiel de Ruyter 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

E. 
 

Het Octaaf 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

F. 
 

Petrus Canisiusschool 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

G. 
 

De Wieken 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

H. 
 

De Zonnewende 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

9. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om een school niet geschikt te vinden voor uw kind?  

U wordt daarbij gevraagd maximaal 5 redenen uit de onderstaande lijst te kiezen. 

□ De school is verder weg van huis dan  

de school waar mijn kind nu op zit 

□ Er is geen veilige verkeersroute  

van huis naar de school 

□ De school heeft weinig aandacht voor  

kinderen met een leerachterstand 

□ De school heeft weinig aandacht voor  

sneller lerende leerlingen 

□ De school heeft weinig aandacht voor  

niet-Nederlands sprekende kinderen 

□ De school heeft een eenzijdig publiek 

□ De school heeft weinig kinderen met  

dezelfde culturele achtergrond als ons 

□ De school heeft weinig kinderen uit  

ons sociaal milieu 

□ De school heeft geen goede 

overblijfmogelijkheden 

□ De school heeft geen buitenschoolse opvang 

□ Het schoolgebouw ziet er niet mooi, 

schoon of verzorgd uit. 

□ De school heeft slechte en verouderde 

voorzieningen 

□ Het aantal leerlingen op de school is te groot 

□ Het aantal leerlingen in de klassen is te groot 

□ Het aantal niet-Nederlandse kinderen op  

de school is te groot 

□ De school heeft een slechte reputatie 

□ Slechts weinig kinderen van de school  

gaan naar Havo of Vwo 

□ De school heeft over het algemeen  

slechte Citoscores 

□ De school leert kinderen niet  

goed zelfstandig werken 

□ De school heeft geen specifieke pedagogische 

richting (bijv. Montessori, Jenaplan, Dalton) 

□ De levensbeschouwelijke richting van de school 

sluit niet bij thuis aan (bijv. Rooms-katholiek, 

Islamitisch) 

□ Anders, namelijk 

…………………………………………………………............... 
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Over u zelf 
 

10. Wat is het geboorteland van de moeder van 

uw kind? 
 

□ Nederland 

□ Turkije 

□ Marokko 

□ Indonesië 

□ Suriname 

□ Nederlandse Antillen 

□ Anders, namelijk ……………………………… 

 

12. Wat is de hoogst afgeronde opleiding van 

de moeder van uw kind? 
 

□ Basisonderwijs 

□ LBO 

□ Mavo/Vmbo 

□ Havo 

□ Vwo 

□ Mbo 

□ Hbo 

□ Universiteit 

□ Anders, namelijk ……………………………… 

 

 
 

11. Wat is het geboorteland van de vader van  

uw kind? 
 

□ Nederland 

□ Turkije 

□ Marokko 

□ Indonesië 

□ Suriname 

□ Nederlandse Antillen 

□ Anders, namelijk ……………………………… 

 

13. Wat is de hoogst afgeronde opleiding van 

de vader van uw kind? 
 

□ Basisonderwijs 

□ LBO 

□ Mavo/Vmbo 

□ Havo 

□ Vwo 

□ Mbo 

□ Hbo 

□ Universiteit 

□ Anders, namelijk ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde van de enquête 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 

U kunt deze ingevulde vragenlijst tot uiterlijk 17 mei op school terug inleveren. 

 

 

Met vriendelijk groet, 

Ronald van Leeuwen 
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Bijlage 2: Leerlingensamenstellingen basisscholen Nijmegen 

 

In de  onderstaande tabel is er bewust gekozen voor de anonimiteit van de scholen. De gegevens 

zijn afkomstig van de gemeente Nijmegen en hebben betrekking op het schooljaar 2009-2010. 

De zeven basisscholen uit Nijmegen Centrum-West zijn hierin lichtgrijs gearceerd. 

 

  

% (Niet-westerse) 
allochtone leerlingen 

 

% Gewichtsleerlingen 

1 7% 3% 

2 54% 31% 

3 32% 42% 

4 53% 36% 

5 10% 8% 

6 13% 3% 

7 24% 14% 

8 34% 23% 

9 7% 8% 

10 65% 68% 

11 6% 3% 

12 90% 47% 

13 23% 24% 

14 7% 0% 

15 31% 26% 

16 8% 0% 

17 64% 67% 

18 11% 9% 

19 25% 24% 

20 25% 12% 

21 56% 32% 

22 43% 64% 

23 17% 11% 

24 18% 10% 

25 8% 0% 

26 12% 4% 

27 9% 0% 

28 45% 31% 

29 52% 48% 

30 10% 0% 

31 15% 2% 

32 15% 5% 

33 34% 28% 

34 7% 0% 

35 6% 0% 

36 9% 3% 

37 33% 37% 

38 5% 1% 

39 65% 62% 

40 15% 20% 

41 44% 45% 

   

Gem. 21% 15% 

Std. 21,43 21,03 
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Bijlage 3: Aanvullende tabellen schoolkeuzemotieven 
 
Tabel 1: Geraadpleegde informatiebronnen - naar etnische afkomst en opleidingsniveau (n=79) 

 

 

 

A
u

to
ch

to
o

n
 

W
e

st
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e

 

al
lo

ch
to

o
n

 

N
ie

t-
w

e
st

e
rs

e
 

al
lo

ch
to

o
n

 

 

La
ag

o
p

ge
le

id
 

M
id

d
e

lb
aa

r 

o
p

ge
le

id
 

 

H
o

o
go

p
ge

le
id

 

Contact met scholen/leraren  30,4% 25,0% 24,0% 20,5% 35,3% 38,9% 

Contact met gemeente    2,2%   0,0%   4,0%   4,5%   0,0%   0,0% 

Schoolgids(en) 19,6% 25,0% 8,0% 15,9% 11,8% 22,2% 

Internet 28,3% 25,0% 20,0% 15,9% 35,3% 38,9% 

Familie en vrienden 32,6% 25,0% 24,0% 25,0% 35,3% 33,3% 

Andere ouders 43,5% 25,0% 24,0% 29,5% 29,4% 55,6% 

Open dag(en) 13,0%   0,0%   4,0%   6,8%   5,9% 16,7% 

Medewerkers peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 34,8% 25,0% 28,0% 36,4% 35,3% 16,7% 

Eigen ervaring/zelf op school gezeten 17,4% 37,5% 20,0% 27,3% 11,8% 11,1% 

Anders 13,0% 12,5%   0,0%   4,5%   5,9% 22,2% 

 
Tabel 2: Vervoersmiddel dat doorgaans gebruikt wordt om van thuis naar de basisschool te reizen - naar etnische 

afkomst en opleidingsniveau (n=79) 
23

 

 

  

Te voet 
 

 

Met de fiets 
 

Met de auto 
 

Anders 

Etnische afkomst     

Autochtoon 52,2% 39,1% 26,1% 2,2% 

Westerse allochtoon 50,0% 37,5% 50,0% 0,0% 

Niet-westerse allochtoon 64,0% 20,0% 40,0% 8,0% 

     

Opleidingsniveau     

Laagopgeleid 56,8% 25,0% 38,6% 6,8% 

Middelbaar opgeleid 47,1% 41,2% 29,4% 0,0% 

Hoogopgeleid 61,1% 44,4% 22,2% 0,0% 

     

Gehele steekproef 55,7% 32,9% 32,9% 3,8% 

                                                           
23

 De respondenten hadden de mogelijkheid meerdere antwoordopties in te vullen, met als gevolg dat de percentages 

in deze tabel niet tot 100% optellen. 
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Bijlage 4: Factoranalyse 

 

De respondenten werden in de schriftelijke enquête gevraagd om voor eenentwintig items aan te 

geven hoe belangrijk deze waren bij de keuze voor een basisschool. Tabel 1 toont hoe belangrijk 

de verschillende items gemiddeld gevonden werden. 

 
Tabel 1: Meest belangrijke positieve schoolkeuzemotieven - alle respondenten (n=79) 

 

  

Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

De school leert kinderen goed zelfstandig werken 4,18 0,60 

Er is een veilige verkeersroute van huis naar school 4,11 0,94 

De school is dicht bij huis 4,06 0,88 

De school heeft een goede reputatie 4,06 0,80 

Het schoolgebouw ziet er mooi, schoon en verzorgd uit  3,96 0,67 

Het aantal leerlingen in de klassen is niet te groot 3,93 0,82 

De school heeft veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand 3,89 0,92 

Het aantal leerlingen op de school is niet te groot 3,85 0,91 

De school heeft veel aandacht voor sneller lerende leerlingen 3,81 0,84 

De school heeft goede overblijfmogelijkheden 3,79 0,84 

De school heeft goede en moderne voorzieningen 3,76 0,64 

De school heeft over het algemeen goede Citoscores 3,72 0,91 

De school heeft een gemengd publiek 3,71 0,83 

De school heeft veel aandacht voor niet-Nederlands sprekende kinderen  3,51 1,07 

Veel kinderen van de school gaan naar Havo of Vwo 3,48 0,99 

De school heeft een buitenschoolse opvang 3,39 1,04 

De school heeft veel kinderen uit ons sociaal milieu 3,29 0,95 

Het aantal niet-Nederlandse kinderen op de school is niet te groot 3,23 0,90 

De school heeft veel kinderen met dezelfde culturele achtergrond als ons 3,06 0,93 

De school heeft een specifieke pedagogische richting  3,05 0,82 

De school heeft een specifieke levensbeschouwelijke richting  2,77 0,84 

   

Gehele steekproef 3,65 0,86 

 

Met als doel de bovenstaande items te clusteren naar een aantal onderliggende dimensies is een 

factoranalyse uitgevoerd. Verondersteld werd dat verscheidene items min of meer hetzelfde 

uitdrukten en dat de hoge correlatie tussen die items te verklaren is door een “schijnsamenhang” 

(Vennix, 2006, p.180). Met andere woorden: de items hangen sterk samen, omdat zij beide door 

dezelfde onderliggende variabele beïnvloed worden. Met behulp van een factoranalyse is 

getracht deze onderliggende variabelen te identificeren, waarmee tegelijkertijd getoetst werd in 
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hoeverre het theoretisch model uit paragraaf 2.4.3 op de steekproef van toepassing is. Tabel 2 

toont het eindresultaat van de factoranalyse, namelijk de geroteerde componentenmatrix: 

 
Tabel 2: Geroteerde componentenmatrix positieve schoolkeuzemotieven

24
 

 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

A. De school is dicht bij huis 
 

-,244 -,003 -,333 -,154 ,127 -,334 ,703 

B. Er is een veilige verkeersroute van huis naar 
school 

,461 ,100 ,129 ,138 ,050 ,124 ,731 

C. De school heeft veel aandacht voor kinderen  
met een leerachterstand 

,785 ,191 ,249 ,068 ,487 ,012 ,227 

D. De school heeft veel aandacht voor sneller 
lerende leerlingen 

,665 ,099 ,265 ,143 ,000 ,140 ,050 

E. De school heeft veel aandacht voor niet-
Nederlands sprekende kinderen 

,642 -,156 ,135 ,031 ,608 -,198 ,401 

F. De school heeft een gemengd publiek ,166 ,048 ,090 ,212 ,185 -,688 ,072 

G. De school heeft veel kinderen met dezelfde 
culturele achtergrond als ons 

-,100 ,278 ,201 ,684 -,437 ,072 -,075 

H. De school heeft veel kinderen uit ons sociaal 
milieu 

,143 ,138 ,047 ,811 -,111 ,008 ,115 

I. De school heeft goede overblijfmogelijkheden 
 

,323 ,265 ,224 ,046 ,811 -,018 -,078 

J. De school heeft een buitenschoolse opvang 
 

,195 -,020 ,241 -,067 ,807 -,038 ,297 

K. Het schoolgebouw ziet er mooi, schoon en 
verzorgd uit 

,318 ,366 ,698 ,210 ,408 ,234 ,367 

L. De school heeft goede en moderne voorzieningen 
 

,384 ,285 ,678 ,175 ,600 ,067 ,210 

M. Het aantal leerlingen op de school is niet te groot 
 

,181 ,937 ,190 ,211 ,088 -,054 ,060 

N. Het aantal leerlingen in de klassen is niet te groot 
 

,199 ,937 ,232 ,224 ,116 ,076 ,139 

O. Het aantal niet-Nederlandse kinderen op de 
school is niet te groot 

-,013 ,360 ,510 ,424 -,175 ,550 -,338 

P. De school heeft een goede reputatie 
 

,037 ,163 ,268 ,345 ,200 ,754 -,130 

Q. Veel kinderen van de school gaan naar Havo of 
Vwo 

,391 -,052 ,453 ,529 ,030 ,788 -,214 

R. De school heeft over het algemeen goede 
Citoscores 

,485 -,054 ,499 ,486 ,249 ,686 ,086 

S. De school leert kinderen goed zelfstandig werken 
 

,741 ,319 ,398 ,144 ,312 ,270 ,002 

T. De school heeft een specifieke pedagogische 
richting (bijv. Montessori, Jenaplan, Dalton) 

,477 ,065 ,694 ,134 ,263 ,235 -,234 

U. De school heeft een specifieke 
levensbeschouwelijke richting (bijv. Rooms-
katholiek, Islamitisch) 

,173 ,002 ,775 ,161 ,129 ,224 -,204 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

                                                           
24

 Een van de items (F. De school heeft een gemengd publiek) ‘paste’ binnen geen van de factoren en is daarom buiten 

beschouwing gelaten in de nadere analyse van de schoolkeuzemotieven. 
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Uit tabel 2 kan opgemaakt worden dat de eenentwintig items te clusteren zijn tot een zevental 

factoren. De matrix toont per item in hoeverre deze in een van de factoren ‘past’. Per component 

zijn de relatief ‘goed passende’ items (oftewel de relatief hoge waarden in de matrix) gearceerd. 

Deze gearceerde cellen zijn tevens de items waaruit de verschillende factoren opgebouwd zijn. 

Ter vereenvoudiging wordt in tabel 3 een overzicht gegeven, waarin per factor aangegeven wordt 

uit welke items deze bestaat. Aanvullend is per factor tevens Cronbach’s α weergegeven. 

Cronbach’s α is een statistiek die uitdrukt hoe betrouwbaar de onderscheiden factoren zijn. Alle 

onderstaande factoren hebben een redelijk tot goede betrouwbaarheid, waardoor het gebruik 

van deze factoren in hoofdstuk 5 goed verantwoord kan worden.  

 
Tabel 3: Overzicht factoranalyse 

 

Bereikbaarheid α = 0,675 

A. De school is dicht bij huis 

B. Er is een veilige verkeersroute van huis naar school 

Richting/levensbeschouwing α = 0,658 

T. De school heeft een specifieke pedagogische richting  

U. De school heeft een specifieke levensbeschouwelijke richting  

Differentiatie α = 0,711 

C. De school heeft veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand 

D. De school heeft veel aandacht voor sneller lerende leerlingen 

E. De school heeft veel aandacht voor niet-Nederlands sprekende kinderen 

S. De school leert kinderen goed zelfstandig werken 

Aanbod/voorzieningen α = 0,704 

I. De school heeft goede overblijfmogelijkheden 

J. De school heeft een buitenschoolse opvang 

K. Het schoolgebouw ziet er mooi, schoon en verzorgd uit  

L. De school heeft goede en moderne voorzieningen 

Kleinschaligheid α = 0,946 

M. Het aantal leerlingen op de school is niet te groot 

N. Het aantal leerlingen in de klassen is niet te groot 

Niveau α = 0,745 

P. De school heeft een goede reputatie 

Q. Veel kinderen van de school gaan naar Havo of Vwo 

R. De school heeft over het algemeen goede Citoscores 

Sociale/etnische samenstelling α = 0,647 

G. De school heeft veel kinderen met dezelfde culturele achtergrond als ons 

H. De school heeft veel kinderen uit ons sociaal milieu 

O. Het aantal niet-Nederlandse kinderen op de school is niet te groot 
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