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Utrechtse basisscholen: mengen of niet? 
Verslag Podiumgesprek StadspodiumUtrecht 12 december 2018, ZIMIHC theater Stefanus.   

 

        
 
De tweedeling op de Utrechtse basisscholen neemt toe. Steeds minder 
vaak zitten kinderen van rijkere ouders in de klas met kinderen van 
armere ouders. Rijkere ouders sturen hun kind steeds vaker naar een 
goed aangeschreven school kilometers verderop, in plaats van de 
buurtschool om de hoek. Welke gevolgen heeft dit? En is dat eigenlijk 
erg? Dat alles komt aan bod tijdens dit Podiumgesprek XL. 
 
 

HET PODIUMGESPREK 
 
Na een kort welkom van vaste podiumpresentatoren Yassine Beqqali 
en Ruben van Gogh wordt de microfoon doorgegeven aan Gert Dijkstra 
van Stadspodium Utrecht, die de aanleiding van deze avond toelicht. 
Gert vertelt dat er docenten en ouders zijn die hebben aangegeven dat 
ze zich zorgen maken over de toenemende segregatie op de Utrechtse 
basisscholen; de gemengde school verliest terrein.  
 
Hij laat aan de hand van een figuur zien dat vooral op inkomen die 
segregatie toeneemt, rijk zit bij rijk in de klas en armer bij armer.  
Dat neemt in Utrecht ook toe (rode cijfers): in 2008 zouden nog 52  
van de 100 kinderen van school moeten wisselen om de school een 
afspiegeling te laten zijn van de wijk en in 2016 is dat opgelopen tot 

maar liefst 56%.  
 
 
Naar migratieachtergrond (zwarte cijfers) en 
opleiding (grijs) zijn de percentages ook zeer 
hoog (49% tot zelfs 63%), extreem veel hoger dan 
in welk Europees land ook!  
Gert eindigt de introductie van de avond met de 
spijtige mededeling dat er vanavond helaas dit 
keer geen wethouder of andere lokale ambtenaar 
aanwezig kan zijn om inzicht te geven vanuit hun 
perspectief.  
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Gemengde scholen, werkt dat wel?  
Guido Walraven -voormalig coördinator Kenniscentrum Gemengde Scholen- wordt als expert in de 
boksring gevraagd. Aan hem wordt de vraag gesteld: “Waarom zijn gemengde scholen belangrijk?” 
Guido antwoordt hierop dat het belangrijk is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
diverse samenleving waarin ze opgroeien. Dat kan je het beste doen door al heel vroeg kinderen om 
te laten gaan met kinderen die in een aantal opzichten anders zijn dan zijzelf. De tweede reden die 
hij noemt, is dat het belangrijk is om allerlei talenten van kinderen aan te boren. Op homogene 
scholen wordt een beperkt aantal talenten gestimuleerd. Op gemengde scholen zie je dat het ook 
gaat over samenwerken en conflicthantering. Die talenten worden beter ontwikkeld onder kinderen 
die heel erg van elkaar verschillen.  
 
Tot 2014 stuurde de gemeente Utrecht aan op gemengde scholen. Dat dit is gestopt, komt met name 
door de verkiezingen, zegt Walraven. Segregatiebestrijding is een politiek onderwerp. Balkenende IV 
was het enige kabinet dat zich op landelijk niveau heeft bezig gehouden met segregatiebestrijding 
door het stimuleren van gemengde scholen. Tussen 2008 en 2012 zijn er pilots gedraaid van dit 
concept. Maar met de verkiezingen in 2014 bleek de politieke interesse op dit onderwerp naar de 
achtergrond verdwenen. De toenmalige minister van Bijsterveldt (CDA) heeft toen een streep onder 
het project gezet; nog voordat het evaluatierapport klaar was. Zij wilde niet langer extra geld steken 
in het ‘stimuleren van gemengde scholen'. Daarnaast zou het onwettelijk zijn; in Nederland is er vrije 
schoolkeuze. Guido Walraven zegt hier ook blij mee te zijn, maar dat er ook manieren zijn om ouders 
-binnen de wet- te stimuleren om hun kind naar een gemengde school te sturen. “Als je niks doet, 
krijg je segregatie. Dat is al heel vaak aangetoond”, zo zegt hij. “Dat is niet de schuld van iemand, 
maar is de optelsom van alle individuele keuzes die ouders met de beste bedoelingen maken.”  

 
De balans tussen keuzevrijheid en sociale gelijkwaardigheid is een beetje zoek. De zwaarte ligt vooral 
nu bij keuzevrijheid; maar het blijkt dat dat segregatie in de hand werkt. Als je iets tegen segregatie 
wil doen, moet je met alle partijen in gesprek. Samen kan je dan ‘spelregels’ ontwikkelen die niet de 
keuzevrijheid in de weg staan, maar sociale rechtvaardigheid stimuleren. Het is achterhaald dat 
ouders hun kinderen naar de scholen sturen die het beste uit onderzoeken naar voren komen. 
Ouders gaan eerder vragen bij andere ouders die zij kennen wat hun ervaringen zijn met de school 
van hun kinderen. Daar baseren ze eerder een schoolkeuze op, dan welke school ‘de beste’ is. Aldus 
Walraven. Nu de gemengde school officieel als instrument landelijk is afgeschaft, kunnen we volgens 
Guido Walraven alsnog -in gemeenten- de volgende dingen doen om segregatie te voorkomen:  
 

1. Aannamebeleid opstellen. Hoe worden kinderen aangemeld en aangenomen op scholen?  
2. Voorlichting geven over waarom er ‘spelregels’ zijn en wat het voordeel van 'gemengd' is. 
3. Ouderinitiatieven die hun kinderen gezamenlijk naar een buurtschool sturen om daarmee 

een gemengde school te stimuleren. 
4. ‘Witte’ en ‘zwarte’ scholen met elkaar verbinden. Volgens Walraven wel een tweede-keus 

maatregel, omdat het segregatie niet tegengaat, maar alleen de effecten er van afzwakt.  
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Reacties uit de zaal 
Mevrouw Jongerius, een bewoonster uit Tuindorp 
reageert als eerste. Zij vindt dat er veel verder 
gekeken moet worden dan alleen naar de scholen. 
“De segregratie gaat veel verder dan dat. Het is niet 
zo simpel om je kind in een andere wijk naar school 
te brengen. In theorie lijkt dat heel goed, maar in de 
praktijk zijn die scholen gewoon vol of hebben ouders 
niet de mogelijkheid naar een andere wijk te gaan”.  
 
Yassine geeft aan dat in een wijk als Overvecht, waar de populatie ongeveer 50/50 is, het toch zou 
moeten kunnen: gemengde scholen. Daar merk je dat kinderen van ‘Hollandse’ ouders op school 
worden gestuurd in bijvoorbeeld Tuindorp. Daarover zegt Guido weer: “Je moet echt met ouders en 
scholen rond de tafel gaan om dit te voorkomen”.  
 

          
 
Een andere reactie komt van een ouder die aangeeft dat ze haar kinderen na 10 jaar van school 
gehaald. Niet vanwege het opleidingsniveau, maar vanwege verschillen in de opvoeding van 
kinderen. Er is een andere aanpak nodig die hoort bij een andere opvoeding. Dat matchte niet meer.  
Zij geeft aan dat we wellicht moeten erkennen dat er nou eenmaal verschillende opvoedstijlen zijn 
en dat we daar respect voor moeten hebben. Niet dwingen om dat te veranderen of aan te passen.  

 
Ronde 1:  
Veilige identiteit of snel integreren? 

Saskia Söllers, docent op een ‘overwegend zwarte’ 
basisschool in Utrecht, wordt voor deze ronde 
uitgenodigd in de ring. Zij vertelt dat ze in haar klas uit is 
gekomen voor het feit dat ze een vriendin heeft in plaats 
van een vriend. Ze vindt het belangrijk dat ze de kinderen 
iets mee kan geven wat anders is dan wat zij gewend zijn. 
Ze is daar dan zelf een goed voorbeeld van. Overigens 
voelde het niet veilig genoeg om dat een jaar eerder in 
haar toenmalige klas te vertellen. Uiteindelijk is 
eerlijkheid wel het belangrijkste, zegt ze.  
 
De school waarop Saskia werkt heeft een ‘witte’ en 
een ‘zwarte’ dependance. Mengen gebeurt eigenlijk 
niet, omdat de ouders dat niet willen. Ze blijven in 
hun eigen omgeving. De docente pleit er voor om 
zoveel mogelijk te mengen. Taalachterstanden van 
Marokkaanse en Turkse kinderen kunnen zo ook 
makkelijker worden weggewerkt, denkt ze. 

“Het zit niet in de segregatie op scholen, maar in de 

segregatie van de wijken. Het lijkt wel of de 

gemeente dat juist erger maakt”  

 

- Bewoonster Tuindorp, namens de Voorleesexpress  

“Ook binnen ‘witte’ scholen is er heel veel 

segregatie. Kinderen worden bijvoorbeeld opgevoed 

met veel vooroordelen naar mensen met een ander -

of geen- geloof”  

 

- Ambtenaar, adviserend in Kanaleneiland  
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Sander van Waveren (raadslid CDA), Cees Bos (raadslid Stadsbelang) en Omar Sanli (namens DENK) 
worden uitgenodigd in de boksring voor het debat.  
 

    
 
De eerste vraag die Ruben stelt aan de raadsleden is: “Is het erg, dat er gesegregeerde scholen zijn?” 
Ömar Sanli antwoordt als eerste dat DENK geen voorstander is van gemengde scholen. De 
keuzevrijheid moet echt bij de ouders blijven, zo zegt Sanli. Hij zegt dat het op scholen waar kinderen 
met taalachterstand en kinderen die de taal goed beheersen bij elkaar in een klas zitten het lastig is 
voor de leerkracht waar je in mee gaat. Er moeten verschillende scholen zijn, zodat ouders de school 
kunnen kiezen waar ze zich het prettigst bij voelen.  
 
CDA-raadslid Sander van Waveren haakt hierop in dat hij denkt dat ouders het beste weten waar hun 
kind past. Je moet dat niet door de politiek laten bepalen. Hij benoemt ook dat er in Utrecht geen 
enkele ‘zwarte’ school is, in de zin van prestaties die geleverd worden. Dit is uniek in de grote steden. 
Het is dus niet het geval dat de zwarte scholen in Utrecht ook slechte(re) scholen zijn.  
 
Cees Bos geeft aan dat Stadsbelang een landelijke 
analyse heeft gemaakt van de staat van onderwijs 
in Nederland. In het primair onderwijs zie je daar 
een segregatie op basis van inkomen en per wijk op 
etniciteit. Stadsbelang Utrecht wil uitzoeken waar 
de pijnpunten in Utrecht liggen. Om segregatie op 
scholen tegen te gaan, haakt het raadslid aan bij 
wat Guido Walraven zei eerder deze avond: ‘ga met 
scholen en ouders in gesprek’.  
 
Een reactie uit het publiek onderschrijft dit ook nog 
eens. Deze mevrouw benadrukt nog eens extra hoe 
belangrijk het is dat kinderen op jonge leeftijd in 
aanraking komen met andere culturen en 
gebruiken. Een leerkracht van een openbare school 
vindt dat het bij onderwijsraden dan ook veel meer 
zou moeten gaan over ‘goed burgerschap’: hoe 
creëren we goede burgers van de toekomst?  
 

Stelling: Eigen identiteit basisschool -bijv. pedagogisch of religieus- 
is belangrijker dan streven naar gemengde scholen 
Op deze stelling had Ömar Sanli (DENK) al aangegeven ‘Wij vinden het niet erg dat er gesegregeerde 
scholen zijn, er moet keuzevrijheid voor de ouders zijn.’ Van alle aanwezigen is 32% het daarmee 
eens. De identiteit van een school vinden zij belangrijker dan het streven naar gemengde scholen. 

“Kijk naar hoe je je profileert als school. Wat zet je 

op je website? Want dat spreekt een bepaalde groep 

ouders aan en sluit dan ook een deel buiten”  

 

- Cees Bos, Stadsbelang Utrecht.  

“Zolang ouders niet beseffen hoe belangrijk het is 

dat hun kind in aanraking komt met verschillende 

achtergronden en opvattingen, kunnen we de hele 

discussie wel vergeten.”  

 

- Reactie uit publiek   
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Ronde 2: Keuzevrijheid versus integreren 

Na een kort theaterintermezzo van cabaretimprovisatie de Dwarskijkers, vervolgen we de avond met 
ronde 2. Yassine vraagt in de ring: Pieter-Jan Tacken, oud voorzitter van de MR van openbare school 
de Klimroos. “…maar in eerste plaats vader van drie kinderen”, zoals hij zelf aanvult.  
 

Hij vertelt dat in de tijd dat zij moesten 
kiezen voor een basisschool, ze keken naar 
welke school het dichtstbij was. Het was 
belangrijk voor ze om een gemengde school 
te kiezen en kwamen uit op de Klimroos. 
Met meerdere ‘witte’ ouders hebben ze 
toen het initiatief genomen om hun 
kinderen op een relatief ‘zwarte’ school te 
plaatsen. Hij vertelt dat de Klimroos een 
goede mix was van kinderen met lagere en 
hogere sociaal economische status.  
 
 

“Buitenstaanders zouden zeggen dat het een ‘zwarte school’ is, maar ook mensen met bijvoorbeeld 
een Islamitische achtergrond kunnen tot de hogere sociaal economische klasse behoren. De school 
was echt een afspiegeling van de wijk. Dat deed de Klimroos tot voor kort heel goed”, zo zegt Pieter-
Jan. In 2014 is de geldstroom voor initiatieven rond gemengde scholen gestopt. Dat was merkbaar. 
De school is toen een beetje gaan krimpen, maar inmiddels is de school zelfs gehalveerd. Dit komt 
doordat de Al Arqamschool, een Islamitische school, naast de Klimroos startte. Islamitische ouders 
die hun kind niet vanuit Parkwijk naar Kanaleneiland of Overvecht wilden brengen naar een 
Islamitische school, hadden nu ineens zo’n school in de wijk. Daardoor liep de Klimroos leeg en zijn 
nu beide scholen gesegregeerd. De Klimroos is nu zo klein geworden dat het in gevaarlijk vaarwater 
terecht is gekomen. Pieter-Jan geeft aan dat er weinig vertrouwen meer is, omdat er geen goed plan 
is van het schoolbestuur om de Klimroos er bovenop te helpen. Met als gevolg nog meer uitstroom. 
Dit is kwalijk, zo zegt hij, idealiter heb je een school die een afspiegeling is van de wijk. 

 
De politiek 
Met Pieter-Jan in de boksring worden uitgenodigd: Hester Assen (PvdA), Hind Dekker-Abdulaziz (D66) 
en Floor de Koning (GroenLinks).  

 
Ruben vraagt aan de raadleden of het goed gaat met de Utrechtse basisscholen. Floor de Koning zegt 
dat het op zich goed gaat, er zijn geen zwakke basisscholen maar ze maakt zich ook zorgen over de 
segregatie. De keuzevrijheid is ook niet zo vrij als we denken, zegt het raadslid. “Als je je kind niet al 
aanmeld als het 1 jaar is, heb je al bijna niks meer te kiezen”.  



6 
 

Hind Dekker-Abdulaziz is het hiermee eens, maar haakt ook in op wat eerder deze avond is gezegd. 
Er moet eerst worden gekeken naar de segregatie in de wijken en hoe dat kan worden aangepakt. 
Pas dan kunnen de scholen volgen.  
Hester Assen zegt ook: “je moet eerst beginnen 
met de stad. Utrecht is een gesegregeerde stad. 
Daar moet je het eerst aanpakken; bijvoorbeeld 
door nieuwbouwwijken gemengd te bouwen, daar 
rekening te houden met de scholen. Dan heb je het 
in ieder geval voor de toekomst goed geregeld”. 
Alle drie de raadsleden zijn het eens dat de vrijheid 
van schoolkeuze belangrijk is; al kan dat tot gevolg 
hebben dat er gesegregeerde scholen komen of 
blijven.  

    
Reacties uit de zaal 
Een moeder vertelt dat zij haar kind naar een gemengde school brengt. In eerste instantie zou het 
kind naar een ‘witte’ Montessorischool gaan, maar werd meteen heel enthousiast van de sfeer van 
de gemengde buurtschool. Nu probeert ze andere ouders ook te overtuigen om daar te gaan kijken. 
Een aanwezige leerkracht zegt dat ook de schoolbesturen hier een rol in hebben en vindt dat de 
gemeente deze moet stimuleren. Een andere moeder zegt dat ze heeft geprobeerd om haar kind te 
verplaatsen naar een andere school t.b.v. menging, maar dat dat heel moeilijk wordt gemaakt, 
bijvoorbeeld door postcodebeleid. Dus de keuzevrijheid is eigenlijk maar een wassen neus.  
 
 

Stelling: Wethouder en schooldirecties moeten actief gaan sturen 
op gemengde basisscholen  
Pieter-Jan Tacken, als één van de ouderinitiatieven die destijds met een groep 'hoger opgeleide 
witte' ouders in 2010 van De Klimroos een meer gemengde basisschool had kunnen maken, is het 
eens met deze stelling. In de stemronde is 75% van 
de aanwezigen het hiermee eens: 'wethouder en 
schooldirecties moeten actief gaan sturen op 
gemengde basisscholen.’ 
 
Ook de aanwezige raadsleden zijn het hier 
grotendeels mee eens. Er wordt wel opgemerkt 
dat het niet per definitie hoeft te betekenen dat 
het ten koste gaat van de keuzevrijheid.  

“Eens. Bij het tegengaan van segregatie mag je de 

grens opzoeken van keuzevrijheid. Het is echter niet 

zo één-op-één gekoppeld met elkaar.  

 

- Hester Assen – Raadlid PvdA 

“Een school moet een afspiegeling zijn van de wijk. 

Maar wat nou als die wijk helemaal wit is, of 

helemaal hoogopgeleid? Dan heb je nog geen 

menging.”  

 

- Hester Assen – Raadslid PvdA 
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De afwezige wethouder Anke Klein heeft in een voorgesprek met het Stadspodium aangegeven het 
niet eens te zijn met deze stelling; zelf gaat zij als wethouder niet actief aansturen op gemengde 
scholen. Raadslid de Koning van GroenLinks zegt ook alle initiatieven rond het tegengaan van 
segregatie op basisscholen te steunen. Hind Dekker-Abdulaziz (D66) zegt over deze stelling dat de 
directies vrij zijn om aan te sturen op gemengde scholen en dat de gemeente daar niet over gaat.  
Ze is er ook niet op tegen als schooldirecties daar actief in zijn en denkt dat de wethouder zeker open 
staat voor gesprekken met scholen.  
 
Dan wordt de Lokale Educatieve Agenda aangehaald door een bezoeker. Dit is een instrument voor 
gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige 
verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Het is 
volgens deze bezoeker verplicht dat de wethouder deelneemt aan deze afspraken, waar 
onderwerpen als segregatie aan bod komen. Hij vraagt aan iedereen om dit bij de schoolbesturen of 
de gemeente aan te kaarten.  
 
Hester Assen: “Tot nu toe worden er lokaal geen initiatieven genomen om segregatie tegen te gaan. 
Het is een politieke keuze om maatregelen te nemen, zoals die tot 2014 ook werden genomen, ik wil 
die keuze wel maken”. De aanwezige raadsleden van de coalitiepartijen, GroenLinks en D66, leken 
dat nog niet direct te willen omarmen. Wel gaf Floor de Koning van GroenLinks opnieuw aan acties te 
willen steunen tegen segregatie, zonder expliciet steun uit te spreken voor de genoemde acties om 
tot 'gemengde basisscholen' te komen.  
 
Zoals een deelnemer aan het Podiumgesprek het formuleerde: 'nu beoordelen we scholen alleen op 
de leerprestaties van kinderen, de cito toetsen. Moeten we scholen niet ook gaan beoordelen op de 
ontwikkeling van leerlingen als burgers van de toekomst?’ Na vier jaar geen gesprek en geen actie is 
het de hoogste tijd voor gemeente en schooldirecties om hier iets van te vinden. 
 
Met de Dwarskijkers, gevolgd door de altijd scherpe column van Ali Amghar, sluiten we de avond af. 
  

    
 

Colofon 
Foto's: Jons Jeronimus. 
Tekst: Marieke Frederiks.  
Meer weten, een vraag, een tip? Mail info@stadspodiumutrecht.nl of bel 06-14376116.  
Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl voor actueel nieuws en de agenda. 
 
Met dank aan onze partners en sponsors: ZIMIHC, RTV Utrecht, Stichting Dialoog, gemeente Utrecht, 
Bibliotheek Utrecht, ROC Midden Nederland Creative College, Academie van de Stad, Art.1 Midden 
Nederland, Stadsblad Utrecht, Bewonersplatform Overvecht, Your Fitness Factory en PeerSCOaching. 

http://www.stadspodiumutrecht.nl/

