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Hier kun je een banner plaatsen

Segregatie in het onderwijs
Marc van Acht & Dorien de Bruijn, februari 2019
Segregatie in het onderwijs is voor een groot deel een gevolg van segregatie in wijken en
buurten. Landelijk neemt de laatste jaren de segregatie naar opleidingsniveau en inkomen
toe. De etnische segregatie neemt af. Basisscholen zijn vooral gesegregeerd naar
opleidingsniveau van de ouders.
In Amersfoort is de landelijke toename van segregatie naar opleiding en inkomen
(vooralsnog) niet zichtbaar, hoewel segregatie naar inkomen lijkt toe te nemen. De
etnische segregatie neemt in Amersfoort af, net als de landelijke ontwikkeling.

Aanleiding en opzet
Aanleiding
De gemeenteraad, wethouder en afdeling Samen Leven vinden segregatie in het onderwijs
een belangrijk thema. Zo heeft de Raad hierover binnenkort een Ronde geagendeerd.
Tijdens deze Ronde willen raadsleden worden geïnformeerd over de belangrijkste
ontwikkelingen. Vervolgens spreken ze hierover met elkaar en de wethouder.
De afdeling Samen Leven heeft Onderzoek & Statistiek (O&S) gevraagd de belangrijkste
ontwikkelingen volgens landelijk onderzoek op een rij te zetten.

Opzet
Voor dit literatuuronderzoek gebruiken we Amersfoorts onderzoek uit 2010 en landelijke
onderzoeken. Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft in 2010 onderzoek gedaan naar etnische
segregatie in het basisonderwijs in Amersfoort. De centrale onderzoeksvraag was destijds
in hoeverre scholen een afspiegeling zijn van de wijk of buurt waarin ze gelegen zijn (of
‘te zwart’ of ‘te wit’ zijn). Daarnaast bekijken we landelijke onderzoeken. Dit geeft zicht
op de huidige segregatie in het basisonderwijs evenals de ontwikkeling sinds 2010.

Oorzaken segregatie
Woonsegregatie belangrijkste oorzaak segregatie in basisonderwijs
Segregatie in het onderwijs is voor een groot deel een gevolg van segregatie in wijken en
buurten in de steden. De Onderwijsinspectie stelt: “De belangrijkste verklaring van
schoolsegregatie is woonsegregatie; leerlingen wonen in verschillende soorten buurten. Als
elke leerling naar de dichtstbijzijnde school zou gaan, zou er dus ook segregatie zijn.”1 Dit
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Citaat p. 27. Bron: Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs 2018: onderwijsverslag
over 2016/2017. Utrecht.
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geldt voor alle 20 gemeenten die de Onderwijsinspectie heeft onderzocht, maar er zijn wel
verschillen tussen gemeenten.2
De segregatie in het Amersfoortse basisonderwijs lijkt gemiddeld vergeleken met andere
steden van vergelijkbare omvang (exclusief G4, zie figuur 1).
Figuur 1

Segregatie in het basisonderwijs in 2016, uitgesplitst naar woonsegregatie
en schoolkeuze

Toelichting: het totaalcijfer (51 voor Amersfoort) geeft aan hoe gelijk of juist ongelijk leerlingen met
bepaalde kenmerken verdeeld zijn over de scholen binnen een gemeente ten opzichte van leerlingen van een
andere groep. Hierbij geldt dat een waarde van 0 een zeer gelijke verdeling betekent (geen segregatie) en 100
een volledig ongelijke verdeling (totale segregatie). De interpretatie is ook wel het aandeel leerlingen van
beide groepen opgeteld dat moet verhuizen om een gelijke verdeling te krijgen.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2018

Andere oorzaken segregatie
De Onderwijsinspectie noemt in De staat van het onderwijs 2018 ook andere oorzaken van
segregatie. Zo kijken ouders bij de schoolkeuze bijvoorbeeld naar de gemiddelde
prestaties van scholen en de sociaaleconomische samenstelling van de leerlingen op een
school. Ook denominatie3 kan van invloed zijn op de schoolkeuze. Verder versterkt volgens
de Onderwijsinspectie de toename van scholen met een speciaal didactisch concept4 of
scholen met een bijzonder aanbod (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) de segregatie,
omdat deze scholen vaak specifieke leerlingen trekken.
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In sommige gemeenten verklaart de woonsegregatie bijna helemaal de schoolsegregatie (bv. Haarlem en
Zoetermeer). In andere gemeenten heeft de samenstelling van de buurten minder invloed (bv. Ede, Enschede
en Dordrecht), maar ook in die gemeenten vormt de woonsegregatie een aanzienlijk deel van de totale
segregatie.
3 Bijvoorbeeld: openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch.
4 Scholen met bijzondere onderwijsconcepten zoals Vrije school, Montessori, Dalton en Jenaplan dragen sterk
bij aan de segregatie, omdat ze veelal hoger opgeleide ouders trekken.
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Ontwikkeling segregatie in het basisonderwijs
Landelijk toename segregatie opleiding en inkomen, afname etnische segregatie
Volgens de Onderwijsinspectie kent het basisonderwijs in Nederland relatief hoge
segregatie. “De laatste jaren neemt de segregatie naar opleidingsniveau en inkomen in het
onderwijs verder toe. De etnische segregatie neemt af.”5 “Basisscholen zijn vooral
gesegregeerd naar opleidingsniveau van de ouders. Dit zien we [de Onderwijsinspectie,
red.] met name bij academisch geschoolde ouders: hun kinderen gaan vaker naar scholen
waar vooral kinderen met andere academisch geschoolde ouders zitten.”6

Amersfoort afname etnische segregatie
In Amersfoort is de segregatie in het basisonderwijs naar inkomen en opleidingsniveau van
ouders in 2016 vergelijkbaar met 2008 (zie figuur 2). De landelijke toename van segregatie
naar opleiding en inkomen is dus (vooralsnog) niet zichtbaar in Amersfoort. Overigens lijkt
de segregatie naar inkomen – na een eerdere afname – de laatste jaren wel toe te nemen.
De etnische segregatie is in Amersfoort in 2016 lager dan in 2008, net als de landelijke
ontwikkeling.
Etnische segregatie in 2010
In 2010 was in Amersfoort 14% van de basisscholen ‘zwart’.7 Het merendeel van de
basisscholen een afspiegeling van de omgeving. De witte scholen in Amersfoort waren bijna
allemaal een afspiegeling van hun omgeving. De zwarte scholen waren merendeels te
zwart vergeleken met hun omgeving. (Te) zwarte scholen waren er destijds vooral in de
aandachtswijken. In alle andere wijken waren de scholen over het algemeen een
afspiegeling van de wijk.
Sindsdien is volgens de Onderwijsinspectie dus de etnische segregatie in het Amersfoortse
basisonderwijs afgenomen. We weten niet hoeveel (te) witte of (te) zwarte scholen er nu
in Amersfoort zijn.
Invloed derde generatie op etnische segregatie in toekomst onduidelijk
Voor het bepalen van etnische segregatie wordt alleen gekeken naar leerlingen met een
niet-westerse migratieachtergrond van de eerste of tweede generatie.8 De derde
generatie9 wordt niet meegenomen, omdat ze formeel een Nederlandse achtergrond
hebben. Maar toch verschilt volgens CBS10 deze derde generatie van mensen die zelf en
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Citaat uit nieuwsbericht Onderwijsinspectie over De staat van het onderwijs 2018,
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/04/11/de-staat-van-het-onderwijs.
6 Citaat p. 23. Bron: Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs 2018: onderwijsverslag
over 2016/2017. Utrecht.
7 Zwarte scholen hebben 50% of meer leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, witte scholen 20%
of minder leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, en gemengde scholen tussen de 20% en 50%
leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2010 was van de Amersfoortse basisscholen 14%
zwart, 68% wit, en 18% gemengd. Bron: Onderzoek & Statistiek – Marc van Acht (2010). Zwarte en witte scholen
in Amersfoort 2010: segregatie in het Amersfoorts basisonderwijs. Gemeente Amersfoort.
8 Zijzelf (1e generatie) respectievelijk (een van) hun ouders (2e generatie) zijn in het buitenland geboren.
9 Zowel zijzelf als hun ouders zijn in Nederland geboren, maar minstens één ouder is van de 2 e generatie.
10 CBS (2016). Jaarrapport integratie 2016. Den Haag.
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Figuur 2
Segregatie in het basisonderwijs naar inkomen, opleiding en migratieachtergrond1, 2008-2016

1 Dit

zijn leerlingen van de 1e en 2e generatie. De 3e generatie heeft een Nederlandse achtergrond.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2018
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waarvan beide ouders een Nederlandse achtergrond hebben. Zo behalen leerlingen van de
derde generatie in groep 8 een toetsresultaat tussen die van de tweede generatie en
leerlingen met een Nederlandse achtergrond in. Ze scoren dus beter dan de tweede
generatie maar nog niet zo goed als leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
De derde generatie is landelijk in 2016 nog 15 procent van de niet-westerse
basisschoolleerlingen, maar zal waarschijnlijk verder toenemen.11 Het is onduidelijk welke
invloed deze derde generatie heeft op toekomstige cijfers over etnische segregatie als
deze groep in omvang groeit. Volgens cijfers neemt etnische segregatie dan mogelijk af,
terwijl dit in wijken en op scholen mogelijk niet zo wordt ervaren.
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Bron cijfers: CBS Statline (2016), bevolking naar migratieachtergrond en maatwerktabellen derde generatie;
in 2016 is van de niet-westerse basisschoolleerlingen 9% 1e generatie, 76% 2e generatie en 15% 3e generatie.
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