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HOOFDSTUK 7 
TOELATINGSBELEID TER BESTRIJDING VAN SEGREGATIE 
 
Ben Vermeulen en Paul Zoontjens 
 
 
1 Inleiding 
 
1.1 Het probleem van segregatie in het onderwijs 
 
De problematische aspecten van de multi-etnische en multiculturele samenleving 
staan al lang – en nog steeds – hoog op de agenda van politiek en onderwijsbeleid. De 
kern ervan vormt de moeizame integratie van bepaalde minderheidsgroepen in de 
Nederlandse samenleving.1 Velen verwachten dat vooral het onderwijs – door zijn 
integratie- en kwalificatiefuncties – een grote rol kan spelen bij de bestrijding van een 
scheiding in de samenleving langs etnische en culturele lijnen. Deze scheiding heeft 
zich al lang voltrokken in de sfeer van de huisvesting. Vooral in de grote en 
middelgrote steden zijn eenzijdig ‘witte’ en ‘zwarte’ wijken ontstaan. Maar zij is ook 
aan de onderwijssector niet voorbijgegaan. Al ongeveer vijfentwintig jaar is sprake 
van een voortgaande opsplitsing van scholen in etnisch en sociaal-economisch 
opzicht, een trend die meestal aangeduid wordt met termen als ‘witte en zwarte 
scholen’, ‘segregatie’ en ‘tweedeling’.2

Zo is het aantal ‘zwarte scholen’ van 1998 tot en met 2003 gegroeid van 286 naar 
343.

 

3 ‘Zwarte scholen’ zijn hier de minister van OCW gedefinieerd als scholen met 
70% of meer allochtone achterstandsleerlingen.4 Veelal wordt het begrip ‘zwarte 
school’ overigens gedefinieerd als een school met meer dan 50% allochtone 
achterstandsleerlingen. Uitgaande van deze omschrijving was in 2006/2007 8% van 
de basisscholen een ‘zwarte school’, en iets meer dan de helft van de basisscholen in 
de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) ‘zwart’.5

 
 

Een allochtone achterstandsleerling was gelijk te stellen met een zogenoemde ‘1.9-
leerling’ in het kader van de zogenaamde gewichtenregeling in het primair onderwijs. 
Een leerling met een niet-westerse allochtone ouder met een lage opleiding telde, 
daargelaten een bepaalde drempel, 1,9 maal ten opzichte van een ‘doorsnee’ (1.0) 
                                                 
1 Zie hierover B.P. Vermeulen, Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. Over verschuivende fundamenten 
van het Nederlandse minderhedenrecht en –beleid: immigratie, integratie, onderwijs en religie, Den 
Haag: Sdu 2007. 
2 B.P. Vermeulen, Witte en zwarte scholen. Over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale 
cohesie, Den Haag: Elsevier 2001. 
3 Kamerstukken II 2003/04, 29 536, nr. 1, p. 26. 
4 Idem. 
5 M. Hartgers, Scholen in de Randstad sterk gekleurd, Sociaaleconomische trends (CBS), 3e kwartaal 
2007, p. 12-17. 
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leerling voor de toekenning van personele formatie aan een school.6

De criteria van de gewichtenregeling zijn in 2006 aangepast, waarbij het element van 
etniciteit is verdwenen. Er zijn thans twee nieuwe categorieën.

 In de praktijk 
betekende dit dat een groep met alleen maar 1.9 leerlingen beduidend kleiner was dan 
die met alleen maar 1.0 leerlingen. Er was nog een andere categorie, een leerling met 
twee autochtone laag opgeleide ouders telde 1,25 maal. Door de drempel en grotere 
spreiding woog deze leerling in de praktijk nauwelijks extra mee bij de bepaling van 
de formatie. 

7

 

 Een leerling van wie 
beide ouders of verzorgers (of bij een eenoudergezin: de ouder) een schoolopleiding 
hebben gevolgd op maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg telt mee voor 0,3 (extra). Een leerling van wie een 
ouder of verzorger (of bij een eenoudergezin: de ouder) een schoolopleiding heeft 
gevolgd op maximaal het niveau basisonderwijs, en van wie de andere ouder of 
verzorger een schoolopleiding heeft gevolgd op maximaal het niveau 
praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs voor zover het betreft de 
basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg telt mee voor 1,2 
(extra).  

Etniciteit wordt derhalve niet meer doorslaggevend geacht voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. Thans staat vooral de taalontwikkeling centraal. 
Onderwijsachterstand wordt nu gezien als taalachterstand (meestal uitgedrukt in het 
opleidingsniveau van de ouders), die zich begrijpelijkerwijs zowel bij allochtone als 
autochtone leerlingen voor kan doen.8

 

 Een en ander heeft ertoe geleid dat er op dit 
moment geen heldere criteria meer voorhanden zijn om op macroniveau zwarte 
scholen te definiëren. Wellicht is het op grond van de nieuwe criteria dan ook beter 
voortaan te spreken van ‘concentratiescholen’ dan van ‘zwarte scholen’, een term 
ontleend aan de desegregatiestrijd in de VS. Dat zullen we hier echter niet consequent 
doen. De harde werkelijkheid is immers dat het optreden van scheidslijnen in het 
onderwijs voor een belangrijk deel nog steeds volgens etnische kenmerken 
plaatsvindt. Dat verschaft de problematiek ook zijn explosieve lading. 

1.2 Het tegengaan van ‘zwarte’ scholen 
 
Dat de gebruikte terminologie van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen verwijst naar een 
maatschappelijk ongewenst verschijnsel mag inmiddels geen verbazing meer wekken. 

                                                 
6 De bekostiging in het primair onderwijs is vanouds gebaseerd op het aantal leerlingen dat een school 
bezoekt. Hoe hoger het aantal leerlingen, hoe hoger de bekostiging. 
7 Zie artikel 27, eerste lid, Besluit bekostiging WPO. 
8 Vgl. Paul Zoontjens, Nieuwe contouren van onderwijsachterstandenbeleid, School en Wet, september 
2007, nr. 4, p. 6-17, met name p. 14-15. 
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De tweedeling in het scholenbestand moet vooral nadelig worden geacht voor 
allochtone leerlingen met onderwijsachterstanden: een heterogene of overwegend 
‘witte’ school vormt waarschijnlijk een gunstiger milieu om deze achterstanden te 
verminderen dan een ‘zwarte’ school. Vooral lijkt het plausibel dat het leren van de 
Nederlandse taal voor een allochtone leerling gemakkelijker is in een schoolsituatie 
waarin de meerderheid van de leerlingen van huis uit Nederlands spreekt, en waarin 
het Nederlands de dominante taal op het schoolplein is. Om deze reden hebben 
Turkse ouders een aantal jaren geleden hun ‘zwarte’ school geboycot, met als 
resultaat opheffing van de vestiging en spreiding van de leerlingen over ‘wittere’ 
scholen;9 en om deze reden besloten de ouders van een ‘witte’ en ‘zwarte’ school in 
Eindhoven gezamenlijk één gemengde school te vormen.10

 

 Daarnaast zal het 
integreren van minderheden in een dominante ‘witte’ cultuur en het aankweken van 
begrip voor de eigen waarde en betekenis van allochtone culturen vermoedelijk wat 
eenvoudiger gaan wanneer leerlingen uit de verschillende groepen elkaar in het 
onderwijs dagelijks tegenkomen. Simpel gezegd: het ligt voor de hand dat autochtone 
en allochtone kinderen eerder vriendschappen sluiten en waardering voor elkaar en 
elkaars achtergrond hebben wanneer zij elkaar op school ontmoeten, dan wanneer zij 
naar verschillende scholen gaan. 

Verklaringen voor het ontstaan van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen zijn onder meer te 
vinden in een studie van Karsten e.a. uit 2002.11 Uit deze studie – door de 
Onderwijsraad in de verkenning Vaste grond onder de voeten (2002) als uitgangspunt 
genomen – blijkt dat de vorming van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen vooral samenhangt 
met de bevolkingssamenstelling in met name de grote steden. Scholen zijn veelal 
‘zwart’ omdat ze in ‘zwarte’ wijken staan; ze zijn veelal ‘wit’ omdat ze in ‘witte’ 
wijken gelegen zijn. Verder is het schoolkeuzegedrag van de onderwijsconsumenten 
– ouders, leerlingen – in de vorm van een ‘witte vlucht’ en een zekere voorkeur van 
allochtone ouders voor islamitische en openbare scholen een oorzaak voor de etnische 
tweedeling in scholen. Voor een deel hangt deze tweedeling ook samen met de 
opdeling van het voortgezet onderwijs in verschillende schoolsoorten. ‘Zwarte’ 
middelbare scholen zijn meestal vmbo-scholen; havo/vwo scholen zijn meestal 
‘wit’.12

                                                 
9 Aanhangsel Handelingen II 1999/00, 1707. 

 Tenslotte vloeit deze tweedeling in beperkte mate voort uit selectie- en 
profileringsgedrag van bijzondere en openbare scholen: meestal gaat het om 
bijzondere scholen met een orthodoxe identiteit, en om bijzondere en openbare 
scholen met een specifiek onderwijskundig profiel. Dit profileringsgedrag van 
scholen blijkt overigens de relatief minst belangrijke factor te zijn, zoals ook de 

10 Volkskrant 9 april 2009. 
11 S. Karsten et al., Schoolkeuze in een multi-etnische samenleving, Amsterdam: SCO Kohnstamm 
Instituut 2002. 
12 M. Hartgers, a.w., p. 14. 
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Commissie-Blok heeft vastgesteld.13 De regering constateerde dan ook terecht, dat 
het bijzonder onderwijs een belangrijk deel van de achterstandsleerlingen voor zijn 
rekening neemt, en dat de segregatie slechts in beperkte mate aan denominatief 
gekleurd toelatingsbeleid te wijten is.14

 
 

In deze bijdrage zal een beknopt overzicht worden gegeven van de houdbaarheid van 
(beleids)maatregelen gericht op het voorkomen van ‘zwarte scholen’ en het tegengaan 
van segregatie.15

 

 Bedoeld worden maatregelen van de zijde van de overheid tot 
effectieve(re) spreiding van leerlingen over verschillende scholen, maar ook het 
beleid van sommige scholen bij hun toelating om een eenzijdig ‘zwarte’ 
samenstelling van de leerlingenpopulatie te voorkomen. Aan de orde komen indirecte 
spreidingsinstrumenten (paragraaf 2), de relevante antidiscriminatienormen bij 
toelating en spreiding (paragraaf 3) en de mogelijkheden voor lokaal spreidingsbeleid 
bij het bestrijden van segregatie in het onderwijs (paragraaf 4), waarna vervolgens de 
casus Nijmegen aan de orde zal worden gesteld (paragraaf 5). Afgesloten wordt met 
een slotbeschouwing (paragraaf 6). 

 
2 Indirecte spreidingsinstrumenten 
 
2.1 Algemeen 
 
De laatste jaren is er regelmatig voor gepleit dat de overheid de segregatie in ‘witte’ 
en ‘zwarte’ scholen met juridische middelen terug gaat dringen. Daartoe zijn niet 
alleen voorstellen gedaan die rechtstreeks zien op spreiding van leerlingen (zie 
paragrafen 4 en 5), maar ook plannen ontvouwd die via andere middelen, indirect, 
proberen een meer gemengde schoolsamenstelling te realiseren. Deze indirecte 
instrumenten komen eerst aan de orde. We behandelen er twee: invoering van de 
acceptatieplicht en het stellen van een maximum aan het aantal 
achterstandsleerlingen.  
 
2.2 Acceptatieplicht 
 
De vooronderstelling achter indirecte spreidingsmiddelen is, dat deze leiden tot een 
evenwichtiger spreiding van achterstandsleerlingen over de scholen. Dat geldt 

                                                 
13 Bruggen bouwen, Eindrapport van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Cie-Blok), 
Kamerstukken II 2003/04, 28 689, nrs. 8-9, p. 330; zie met name ook Kamerstukken II 2003/04, 28 
689, nr. 14, p. 32-33 (antwoord op vraag 143), waar dit expliciet werd erkend. 
14 Kamerstukken II 2003/04, 29 536, nr. 1, p. 8; een overzicht van de verdeling per richting is 
weergegeven op p. 26 aldaar. 
15 Zie hierover ook C.W. Noorlander, Recht doen aan leerlingen en ouders, Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen: 2005, p. 367-392. 
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bijvoorbeeld voor een juridische versterking van het ouderlijke keuzerecht en als 
complement daarvan de invoering van een algemene aanvaardingsplicht van scholen. 
Met het oog hierop is in 2005 door enkele Kamerleden een initiatiefwetsvoorstel 
ingediend waarin het principe is verwoord van een voor openbare en bijzondere 
scholen geldende aanvaardingsplicht. Het wetsvoorstel is in 2006 naar aanleiding van 
forse kritiek van de Raad van State ingrijpend aangepast. In de gewijzigde versie luidt 
het principe van de acceptatieplicht als volgt: “De toelating van een leerling kan niet 
worden geweigerd op denominatieve gronden, tenzij degene die ouderlijk gezag heeft 
over de leerling weigert te verklaren dat hij de grondslag van het onderwijs van de 
school zal respecteren.”16

De vraag kan hier worden gesteld of met het initiatiefwetsvoorstel, zoals aanvankelijk 
gepretendeerd in de Memorie van toelichting,

 Deze plicht is overigens niet zonder uitzonderingen. 
Afgezien van de regel dat het toelatingsbeleid vooraf moet worden gepubliceerd in de 
schoolgids en dat er rechtsbescherming geldt bij een door de minister in te stellen 
Commissie beoordeling toelating leerlingen, die voor het bevoegd gezag bindende 
beslissingen kan nemen, verandert er ten opzichte van de huidige situatie niet veel. 
Dat wil zeggen dat het thans vigerende kader van de Algemene wet gelijke 
behandeling, en de jurisprudentie over de toelaatbaarheid van postcodebeleid, 
schoolwijkenbeleid en capaciteitsbeleid voor de beoordeling van afzonderlijke 
gevallen van toelating en verwijdering, onverkort van toepassing blijft. We zullen 
zien dat er in de Nijmeegse casus (paragraaf 5) creatief op dit ‘acquis’ wordt 
voortgebouwd. 

17 de oplossing van het probleem van de 
segregatie in het onderwijs dichterbij wordt gebracht. Zullen door de algemene 
gelding van een acceptatieplicht voor openbaar en bijzonder onderwijs meer 
‘gemengde’ scholen ontstaan? Wij betwijfelen dat. Men moet waken voor de idee, dat 
het honoreren van individuele keuzen als vanzelf een maatschappelijk gewenst 
eindresultaat oplevert, als ware de ‘invisible hand’ van Adam Smith werkzaam. Want 
dat is een illusie. Zoals in paragraaf 1.2 opgemerkt, is een belangrijk deel van de 
segregatie in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen juist te verklaren uit de uitoefening van het 
keuzerecht. De belangrijkste groepen allochtonen kiezen veelal voor openbaar, 
islamitisch en hindoeïstisch onderwijs.18

                                                 
16 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 417, nr. 5. De veranderingen betreffen toegang tot het bijzonder 
onderwijs. Er geldt overigens al een acceptatieplicht voor openbare scholen, in de zin dat deze niet op 
godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden mogen weigeren, zie o.m. artikel 46, tweede lid, Wpo 
en 42, tweede lid, Wvo. Daarnaast geldt voor het openbaar onderwijs als stelsel van in de gemeente 
gelegen scholen een garantieplicht, in de zin dat voor elke leerling binnen redelijke afstand openbaar 
onderwijs beschikbaar dient te zijn; zie hierover nader hoofdstuk 3 van dit boek. 

 Bovendien moet gewezen worden op het 
verschijnsel van de ‘witte vlucht’, die een factor van belang vormt bij het ontstaan 
van ‘zwarte’ scholen en evenzeer voortkomt uit door ouders gemaakte keuzen. 

17 Kamerstukken II 2005/06, 30 417, nr. 3, p. 1-4. Zie ook de Nota van wijziging, Kamerstukken II 
2006/07, 30 417, nr. 5, p. 7. 
18 Zie voor wat oudere cijfers inzake Amsterdam: P.J. Gramberg, Achterstandsleerlingen in het r.k. 
basisonderwijs, Den Haag: VBKO 2000, p. 5. 
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Anders gezegd: het ontstaan van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen is deels juist veroorzaakt 
door de uitoefening van het ouderlijk keuzerecht. De Raad van State heeft hierop 
indringend gewezen in zijn advies op een eerdere versie van het initiatief-
wetsvoorstel.19

De behandeling van het voorstel ligt sinds eind 2006 stil. Dat heeft mogelijk te maken 
met het feit dat de partij van initiator Hamer (PvdA) vanaf begin 2007 regeringspartij 
is en daarom een meerderheid voor dat voorstel in de Tweede Kamer voorlopig lijkt 
te ontbreken. In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV wordt in ieder 
geval opgemerkt dat de segregatie in het onderwijs moet worden bestreden, zonder 
dat er sprake is van een acceptatieplicht.

 

20

 
 

2.3 Maximum aantal achterstandsleerlingen 
 
Een ander instrument om meer gemengde scholen te realiseren zou kunnen zijn het 
stellen van een maximum aan het aantal achterstandsleerlingen per school. Zo was het 
kabinet-Balkenende II blijkens de brief Onderwijs, Integratie en Burgerschap 
voornemens om ten aanzien van nieuwe scholen de voorwaarde te stellen dat niet 
meer dan 80% van de leerlingen een achterstandskenmerk (leerlinggewicht) heeft.21

Aldus zou met een ogenschijnlijk neutraal criterium (onderwijsachterstand) indirect 
onderscheid gemaakt worden op basis van religie. Dergelijk onderscheid kan 
weliswaar met zwaarwegende argumenten gerechtvaardigd worden. Het is evenwel 
de vraag of zulke argumenten voorhanden zijn.

 
Dat zou als gevolg hebben dat met name de stichting van nieuwe islamitische scholen 
in de toekomst bemoeilijkt zou worden. Deze scholen recruteren hun leerlingen 
immers voor het grootste deel uit het bestand van allochtone leerlingen met een 
onderwijsachterstand. 

22

In het overleg met de vaste Kamercommissie naar aanleiding van de brief kwam 
overigens naar voren dat de 80-20% eis niet al gaat gelden bij de stichting van een 
school, maar pas vijf jaar na stichting.

 Daarbij dient meegewogen te 
worden, dat een dergelijke beperking van de vrijheid van stichting de facto eenzijdig 
aan bepaalde godsdienstige groeperingen opgelegd wordt, en met name deze 
groeperingen in het realiseren van hun met die vrijheid van stichting en richting 
samenhangende ouderlijke keuzevrijheid belemmert. 

23

                                                 
19 Kamerstukken II 2006/07, 30 417, nr. 4, p. 3 e.v.  

 Dat zou betekenen, dat een school die binnen 
deze vijf jaar genoeg leerlingen trekt om aan de opheffingsnorm te voldoen, niettemin 
haar bekostiging zou verliezen als meer dan 20% een achterstandsleerling blijkt te 
zijn, of dat nu (mede) komt door de ligging van de school (al dan niet in een ‘zwarte’ 

20 ‘Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, Samen 
Werken, Samen Leven’, Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, p. 14. 
21 Kamerstukken II 2003/04, 29 536, nr. 1, p. 10. 
22 De vaste Commisie voor OCenW twijfelde daar aan: Kamerstukken II 2003/04, 29 536, nr. 3. 
23 Kamerstukken II 2003/04, 29 536, nr. 3, p. 13 en Kamerstukken II 2005/06, 30 304, nr. 5, p. 4. 
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wijk), door het religieuze of onderwijskundige profiel van de school, of door andere 
oorzaken. 
Gezien deze haken en ogen mag betwijfeld worden of dit voornemen ooit 
werkelijkheid zal worden. Wat er thans van resteert, is dat sinds de invoering van de 
nieuwe gewichtenregeling in 2006/2007 scholen met meer dan 80% 
achterstandsleerlingen voor die leerlingen boven de 80% geen extra formatie meer 
ontvangen (artikel 27, derde lid, Besluit bekostiging WPO). 
 
 
3 Antidiscriminatienormen bij toelating 
 
3.1 Algemeen 
 
Een selectief spreidings- of toelatingsbeleid dat gebaseerd is op criteria inzake 
etnische of nationale afkomst komt al gauw in strijd met nationale en internationale 
antidiscriminatienormen.24

In artikel 1, eerste lid, van het IVUR is een nogal ruim begrip van ras vastgelegd in de 
definitie van rassendiscriminatie (welke bepalend is voor het recht op toegang tot het 
onderwijs, zie artikel 5 IVUR): “elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of 
voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming 
die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, 
sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te 
doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge 
heeft.” Het begrip moet echter ook weer niet te ruim worden opgevat. Zo oordeelde 
de Hoge Raad dat het begrip ‘nationale afstamming’ in de definitie van 
ras(sendiscriminatie) in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag niet de politiek-
juridische connotatie heeft van nationaliteit of onderdaanschap, maar een 
etnografische betekenis heeft.

 Zo’n beleid raakt immers aan het verbod om onderscheid 
te maken naar ras. Dat verbod is onder meer neergelegd in de Algemene wet gelijke 
behandeling (Awgb), het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 
Rassendiscriminatie (IVUR), en de Europese Richtlijn 2000/43 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming. 

25

                                                 
24 B.P. Vermeulen, Witte en zwarte scholen. Over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale 
cohesie, Den Haag: Elsevier 2001; Onderwijsraad, Vaste grond onder de voeten, Den Haag 2002, p. 
59-62. 

 En dat de weigering van iemand voor een functie 

25 HR 24 november 2000, NJ 2001, 376, overweging 4.3. 
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vanwege zijn Amsterdamse accent of het zijn van Amsterdammer geen 
rassendiscriminatie oplevert lijkt ons evident.26

Een vermoedelijk nog ruimer begrip van ras is uitgangspunt bij de toepassing van de 
Awgb en de Richtlijn, terwijl uit beide laatste regelingen ook blijkt dat zij (mede) 
toepassing vinden ten aanzien van de toegang tot onderwijsvoorzieningen (artikel 7 
Awgb, artikel 3 Richtlijn 2000/43). In artikel 2 van de Richtlijn wordt onderscheid 
gemaakt tussen directe en indirecte discriminatie. Van directe discriminatie wordt 
gesproken als “iemand op grond van ras of etnische afstamming ongunstiger wordt 
behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden 
behandeld”. Indirecte discriminatie is aan de orde “wanneer een ogenschijnlijk 
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald ras of een 
bepaalde etnische afstamming in vergelijking met andere personen bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn.” De Awgb laten we nog even rusten. Op deze wet – 
welke de implementatie vormt van de Richtlijn – wordt verderop uitgebreid ingegaan. 

  

Tenslotte is relevant artikel 14 jo. 2, Eerste Protocol, EVRM,27 dat onder meer 
discriminatie op grond van ras en nationale herkomst op het terrein van het onderwijs 
verbiedt.28 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in D.H. tegen 
Tsjechië – nogal boud – geoordeeld dat elk verschil in behandeling dat uitsluitend of 
in hoofdzaak gebaseerd is op etnische afstamming (ras) per definitie met artikel 14 
EVRM in strijd is.29 Naar ons oordeel impliceert dit arrest, dat het begrip ‘ras’ in 
artikel 14 EVRM een nogal beperkte betekenis moet hebben, en niet ook bijvoorbeeld 
nationale herkomst omvat, zodat onderscheid op grond van nationale herkomst 
(Turkse ouders; afkomstig van de Nederlandse Antillen etc.), niet onder dit begrip 
gevat moet worden.30

                                                 
26 CGB 9 februari 2006, oordeel 2006-18. 

 Het impliceert ook, dat andere differentiaties – bijvoorbeeld op 
grond van nationale herkomst – weliswaar in de gevarenzone van artikel 14 EVRM 
komen (deze bepaling noemt immers ‘national origin’ ook als discriminatiegrond), 
maar – anders dan onderscheid op grond van ras in enge zin – mogelijk wel 
gerechtvaardigd kunnen worden. In het navolgende zullen we slechts incidenteel op 

27 Daarnaast is er de algemene gelijkheidsnorm, neergelegd in het 12e Protocol bij het EVRM. Nu dat 
protocol geen meerwaarde heeft ten opzichte van artikel 14 jo. 2 Protocol I EVRM laten we het hier 
verder buiten beschouwing. 
28 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie ter zake M. Davidovic en P.R. Rodrigues, ‘Roma 
maken school in Straatsburg’, NJCM-Bulletin 2009, p. 155-171. 
29 EHRM 13 november 2007, EHRC 2008/5 m.nt. Hendriks, NJCM-Bulletin 2008, p. 234- m.nt. 
Henrard, NJ 2008, 380 m.nt. Alkema (§ 176). Zie in dezelfde zin EHRM 5 juni 2008 (Sampanis), 
EHRC 2008/92 m.nt. Gerards (§ 69). 
30 Zie ook EHRM 13 december 2005 (Timishev): ‘Whereas the notion of race is rooted in the idea of 
biological classification of human beings into subspecies according to morphological features such as 
skin colour or facial characteristics, ethnicity has its origin in the idea of societal groups marked by 
common nationality, tribal affiliation, religious faith, shared language, or cultural and traditional 
origins and backgrounds’(§ 55). 
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deze bepaling ingaan, nu de Awgb en Richtlijn 2000/43 – ten aanzien van 
spreidingsbeleid in het onderwijs – vermoedelijk strengere eisen stellen. 
 
Ondanks de goede intenties leidt een beleid waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 
etnische of nationale afkomst er onontkoombaar toe dat bepaalde leerlingen in 
bepaalde gevallen de toegang tot school geweigerd wordt omdat ze zijn wie zijzelf en 
hun ouders zijn: van Turkse, Marokkaanse of andere niet-westerse 
oorsprong/herkomst. Aldus is er onzes inziens per definitie strijd met de Awgb en 
Richtlijn 2000/43, tenzij er een rechtvaardiging is die gebaseerd kan worden op een 
uitdrukkelijke uitzonderingsbepaling in deze regelingen. Hieronder zal daarop nader 
worden ingegaan. De vraag zal centraal staan of spreidingsmaatregelen aanvaardbaar 
kunnen zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden. Er zal evenwel eerst een overzicht 
worden geboden van de oordelenjurisprudentie van de Commissie Gelijke 
Behandeling bij gevallen van toelating op grond van mogelijk aan (een ruim begrip 
van) ras te relateren criteria.  
 
3.2 De oordelenjurisprudentie van de Commissie Gelijke Behandeling 
 
3.2.1 Inleiding 
Op grond van artikel 7 van de Awgb is onderscheid verboden bij het aanbieden van of 
verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of 
beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van 
loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit 
geschiedt door instellingen werkzaam op het gebied van onder meer het onderwijs.  
Onderscheid wordt in artikel 1 Awgb gedefinieerd als direct of indirect onderscheid. 
Direct onderscheid is onderscheid tussen personen op basis van een reeks van 
gronden, waaronder ras. Indirect onderscheid is onderscheid op grond van andere 
hoedanigheden of gedragingen dan die bedoeld bij direct onderscheid dat niettemin 
direct onderscheid tot gevolg heeft. De Awgb kent een algemene uitzondering bij 
indirect onderscheid. Artikel 2, eerste lid, Awgb bepaalt: “Het in deze wet 
neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid 
indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de 
middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.” Voorts is er 
een beperkt aantal specifieke uitzonderingen geregeld ten aanzien van direct en 
indirect onderscheid. Voor het doel van deze bijdrage is relevant dat er een 
uitzondering op het verbod (van direct of indirect) onderscheid gerechtvaardigd is in 
het licht van positieve discriminatie, namelijk indien “het onderscheid een specifieke 
maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde 
etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten 
einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen 
of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.” 
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3.2.2 Direct onderscheid 
In de jurisprudentie van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) hebben zich tot 
nog toe drie zaken voorgedaan waarbij de praktijk van selectie van leerlingen voor 
toegang tot de betreffende school direct onderscheid naar ras opleverde. De eerste 
zaak (2001) betrof een christelijke school uit IJmuiden, die een quoteringsbeleid 
toepaste ten aanzien van het aantal allochtone leerlingen dat werd toegelaten. Het 
gevolg van dit beleid was dat een bepaalde allochtone leerling niet tot de school werd 
toegelaten, maar op een wachtlijst werd geplaatst. In een brief van de schooldirecteur 
aan de ouders werd dit als volgt gemotiveerd: “Enige tijd geleden beloofde ik U op de 
hoogte te houden over de stand van zaken met betrekking tot de door U gewenste 
inschrijving van uw kind op de (..) locatie van onze school. Inmiddels is uit recente 
gegevens van de Gemeente Velsen duidelijk geworden, dat de bevolking van Zee- en 
Duinwijk voor 15,6% uit allochtonen bestaat. Het bestuur stelt zich uit 
onderwijskundige motieven op het standpunt, dat de schoolbevolking een 
afspiegeling dient te zijn van de bevolking van de wijk. Daarbij dient een ruime 
marge te worden gehanteerd. Momenteel wordt de (..) locatie bezocht door ongeveer 
25% allochtone kinderen. Daarom heeft het bestuur besloten dit percentage te 
consolideren. Dit betekent dat we op dit moment niet over kunnen gaan tot de door U 
gewenste inschrijving. Uiteraard behoudt U uw plaats op de wachtlijst, wanneer er 
ruimte komt, zal ik contact met u opnemen. Natuurlijk staat het u vrij om uw kind bij 
een andere school aan te melden.”  
De Commissie meende dat de christelijke school een wachtlijst hanteerde om 
allochtone ouders te bewegen hun kinderen naar een andere school te sturen. Hoe 
begrijpelijk de motieven voor dat beleid ook zijn, het plaatsen op de wachtlijst leidde 
er in ieder geval toe dat allochtone leerlingen op dat moment de toegang tot school 
werd geweigerd. Een en ander betekende dat er een beleid werd gevoerd waarbij 
direct onderscheid werd gemaakt tussen personen op grond van afkomst. Dat leverde 
strijd op met de Awgb.31

 
 

Een tweede zaak uit 2003 betrof een basisschool uit Ede, die als gevolg van een 
convenant, dat de spreiding van Sinti- en Roma-leerlingen over verschillende scholen 
in de gemeente tot doel had, een restrictief toelatingsbeleid voerde ten aanzien van 
deze leerlingen. De Commissie oordeelde dat in het convenant direct onderscheid op 
grond van de afkomst van deze leerlingen werd gemaakt en het toelatingsbeleid van 
de school dus niet door de beugel kon.32

 
 

Een derde zaak (2005) speelde zich af in Tiel. Rond 2000 werd er een 
spreidingsbeleid geformuleerd tot het tegengaan van concentratiescholen. De essentie 
                                                 
31 CGB 6 november 2001, oordeel 2001-99, AB 2002, 48 m.nt. Vermeulen. 
32 CGB 29 juli 2003, oordeel 2003-105, AB 2003, 376 m.nt. Vermeulen. 
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daarvan was dat aan allochtone ouders werd gevraagd een andere school te kiezen, als 
het percentage niet-Nederlandse leerlingen in een groep niet langer een reële 
afspiegeling zou zijn van de wijk waarin zij wonen. Deze leerlingen zouden dan 
worden doorverwezen naar een andere school in de gemeente. Over dit beleid werd 
een convenant afgesloten tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen in Tiel. 
Het begrip ‘allochtone leerlingen’ werd daarbij gedefinieerd als een leerling die 
volgens de (voormalige) gewichtenregeling voor het primair onderwijs een gewicht 
was toegekend van 1.9. De Commissie oordeelde ook hier dat er sprake was van met 
de Awgb strijdig direct onderscheid naar ras. Het criterium van ‘1.9-leerling’ is 
weliswaar op het oog neutraal, maar leverde in de gegeven omstandigheden toch 
direct onderscheid op.  
 

“Niet al deze leerlingen vallen (..) onder de categorie 1.9 leerlingen, aangezien 
tevens voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de opleiding of het 
beroep van de ouders (..). Dit laatste zou ruimte kunnen laten om te oordelen 
dat geen sprake is van direct onderscheid, indien de aan opleiding en beroep 
van de ouders verbonden onderwijsachterstandssituatie zelf als 
selectiecriterium zou worden gehanteerd. Noch uit de stedelijke beleidsnota 
‘Allochtonen en onderwijs’, noch uit hetgeen door verweerders naar voren is 
gebracht, is echter gebleken dat bij de doorverwijzing van niet-Nederlandse 
leerlingen op enig moment wordt geïnformeerd naar opleiding en/of beroep 
van de ouders, noch dat dit anderszins een rol speelt. De selectie vindt 
derhalve plaats aan de hand van een niet-neutraal criterium.”33

 
 

De weergegeven overwegingen laten niettemin ruimte om het criterium van 1.9 
zodanig te gebruiken dat de volle nadruk op het niet-verdachte, neutrale criterium van 
onderwijsachterstand komt te liggen. Dat is hier echter niet het geval. Een voorbeeld 
waarin gebruik van het 1.9 criterium wel toelaatbaar is geoordeeld biedt oordeel 
2006-206, dat in paragraaf 3.2.4 zal worden besproken. 
 
3.2.3 Indirect onderscheid 
Twee maal werd indirect onderscheid naar ras geconstateerd. De eerste zaak, uit 
2003, betrof dezelfde christelijke basisschool te Ede als zo-even genoemd, die bij 
toelating uitging van een maximum percentage van 15% NT2-leerlingen per groep. 
Om vast te kunnen stellen of een kind een NT234

                                                 
33 CGB 18 februari 2005, oordeel 2005-25, AB 2005, 230 m.nt. Noorlander. 

-leerling was, ging de school als 
volgt te werk. Tijdens het intakegesprek werd geïnformeerd welke taal thuis werd 
gesproken en of het kind Nederlands sprak. Bij twijfel werd geïnformeerd bij de 
peuterspeelzaal die door het kind (eventueel) bezocht werd. Daarnaast observeerde de 

34 Afkorting van “Nederlands als tweede taal”, een vak dat wordt gegeven aan anderstalige kinderen en 
volwassenen.  
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school de leerling voor een of meer dagdelen als de leerling op school kwam om te 
wennen. Op basis van de taal die thuis werd gesproken in combinatie met de 
beheersing van de leerling van de Nederlandse taal, werd vastgesteld of de leerling 
onder de categorie NT2-leerling viel. De school paste geen taaltoets toe: aangezien 
het bij aanmelding van nieuwe leerlingen vaak kinderen betrof die jonger waren dan 
vier jaar, achtte men een taaltoets niet opportuun. Voor het beleid werden 
onderwijskundige motieven aangevoerd. Kinderen met een taalachterstand, waar de 
categorie NT2 naar verwijst, hebben extra begeleiding en aandacht nodig. 
Evenwichtige spreiding van deze leerlingen zou ervoor kunnen zorgen dat de 
samenstelling van de schoolbevolking zodanig is dat Nederlands de hoofdtaal is. Ook 
integratiemotieven werden aangevoerd, zoals verwoord in artikel 8, derde lid, Wpo: 
“het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele 
samenleving”. De Commissie toetste het beleid aan de motieven van kwaliteit en 
integratie en overwoog in extenso het volgende: 
 

“De gegevens die verweerster heeft overgelegd laten zien dat er feitelijk in 
enkele groepen een hoger percentage NT2-leerlingen is toegelaten dan het 
maximum percentage van 15%. Verweerster heeft niet gesteld dat het 
onderwijs in deze groepen van mindere kwaliteit is dan in de groepen waar 
wel onder het percentage van 15% wordt gebleven. Verweerster heeft hierdoor 
niet aangetoond dat het hanteren van de grens van 15% noodzakelijk is om het 
doel te bereiken. Dat het percentage NT2-leerlingen in bepaalde groepen 
hoger ligt dan 15% vanwege het feit dat broertjes en zusjes van leerlingen 
altijd worden toegelaten, doet hieraan niet af. Verweerster heeft juist gesteld 
dat de leerlingen op twee van haar scholen, waar groepen uit een relatief hoog 
percentage NT2-leerlingen bestaan, goede CITO-resultaten hebben behaald. 
Ook buiten de vereniging van verweerster zijn er scholen bekend waar, 
ondanks een hoog dan wel hoger percentage allochtone en NT2-leerlingen, 
kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 
(..) Verweerster heeft voorts gesteld dat het maximum percentage van 15% 
noodzakelijk is gebleken op grond van ervaringsgegevens en gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem. Beide soorten gegevens zijn niet nader onderbouwd, niet 
inzichtelijk gemaakt en derhalve niet toetsbaar.  
(..) Het systeem van verweerster om te beoordelen of het om een NT2-leerling 
gaat, kent geen herhaalde toetsmomenten. Daargelaten of een taaltoets voor 
vierjarigen al dan niet zinvol is, wordt een leerling in de loop van de 
schoolloopbaan niet opnieuw getoetst op de beheersing van de Nederlandse 
taal. De Commissie is gebleken dat leerlingen in hogere groepen die op 
jongere leeftijd als NT2-leerling werden aangemerkt en inmiddels reeds jaren 
Nederlands onderwijs volgen en de Nederlandse taal bij een succesvol 
gebleken beleid naar verwachting goed zouden moeten beheersen, desondanks 
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als NT2-leerling gekwalificeerd blijven. Door het hanteren van het percentage 
van 15% in deze hogere groepen, zullen nieuwe NT2-leerlingen niet worden 
toegelaten, terwijl hier op grond van verweersters eigen criterium ten aanzien 
van de beheersing van de Nederlandse taal geen noodzaak meer voor zou zijn. 
Aldus heeft verweerster niet kunnen aantonen dat het noodzakelijk is om het 
percentage van 15% te allen tijde in alle groepen te hanteren.  
(..) Het voorgaande leidt tot de conclusie dat verweerster niet heeft kunnen 
aantonen dat het hanteren van een maximum toelatingspercentage van 15% 
voor NT2-leerlingen noodzakelijk is om een goede kwaliteit van onderwijs te 
bewerkstelligen. 
(..) Het tweede doel dat verweerster nastreeft, het voldoen aan de 
integratieopdracht, moet worden gekwalificeerd als een voldoende 
zwaarwegend en niet-discriminerend doel. 
(..) Verweerster heeft artikel 8, derde lid, WPO opgevat als een opdracht om 
de integratie van haar leerlingen te bevorderen. Als middel daartoe heeft zij de 
regel gesteld dat NT2-leerlingen gespreid dienen te worden over de 
verschillende scholen die onder haar bevoegd gezag ressorteren. De 
Commissie is van oordeel dat dit middel niet geschikt is. In de eerste plaats 
omdat het per definitie niet zal kunnen bijdragen aan integratie op de school 
van hun keuze van die leerlingen die, omdat het maximum aantal 
anderstaligen is bereikt, niet worden toegelaten op die school. In de tweede 
plaats is niet gebleken van een integratiebeleid dat zich richt op alle 
leerlingen, zowel van autochtone en allochtone afkomst, die al dan niet de 
Nederlandse taal beheersen. De lasten van de maatregel lijken eenzijdig op de 
kleinste groep, te weten de NT2-leerlingen, te drukken. 
(..) Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het hanteren van het maximum 
toelatingspercentage van 15% niet geschikt is gebleken om te voldoen aan de 
integratieopdracht van verweerster. 
(..) Nu het maximum toelatingspercentage van 15% voor NT2-leerlingen niet 
noodzakelijk is om een goede kwaliteit van onderwijs te bewerkstelligen en 
tevens ongeschikt is om te voldoen aan de integratieopdracht van verweerster, 
is niet voldaan aan de vereisten die worden gesteld aan de objectieve 
rechtvaardiging van het door verweerster gemaakte indirecte onderscheid op 
grond van ras.”35

 
 

Dit is een wel erg strenge toets! De vraag is of in deze redenering van de Commissie 
het getalsmatig selecteren van leerlingen op enig criterium van onderwijsachterstand 
wel aantoonbaar onderwijskundige doelen zal kunnen dienen. In concreto valt er op 
elk percentage wel wat af te dingen. Het is daarom van belang dit oordeel te plaatsen 

                                                 
35 CGB 29 juli 2003, oordeel 2003-105, AB 2003, 376 m.nt. Vermeulen. 
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tegenover het later verschenen Onderwijsraadadvies uit 2005, waarop in de volgende 
paragraaf zal worden ingegaan.  
 
De tweede zaak, ook uit 2003, ging over een katholieke school voor voortgezet 
onderwijs te Apeldoorn die op een van haar vestigingen alleen leerlingen toeliet die 
afkomstig waren van katholieke of protestants-christelijke basisscholen. De 
Commissie constateerde dat op grond van overgelegde statistische gegevens het 
percentage allochtone leerlingen op openbare basisscholen aanzienlijk hoger was dan 
op katholieke en protestants-christelijke scholen. Door de gestelde toelatingscriteria, 
waarbij het openbaar basisonderwijs ten opzichte van de andere scholen achtergesteld 
werd, werden allochtone leerlingen in overwegende mate getroffen. Omdat er geen 
rechtvaardiging voor dit beleid bestond was er sprake van ontoelaatbaar indirect 
onderscheid naar ras.36

 
 

3.2.4 Toelaatbaar onderscheid 
In een drietal voor dit betoog relevante gevallen werd (indirect) onderscheid naar ras 
wel toelaatbaar geacht. Zo was er blijkens een zaak uit 2001 in de gegeven 
omstandigheden een rechtvaardigingsgrond aanwezig voor een taaleis in het kader 
van een examen van een kappersopleiding. Klaagster was leerlinge aan een 
kappersopleiding. Zij bracht voor het examen haar moeder mee als model, maar die 
werd door de school geweigerd omdat de moeder de Nederlandse taal niet machtig 
was. Klaagster kon daardoor geen examen doen. De school stelde zich op het 
standpunt dat een model de Nederlandse taal goed moet spreken, vooral om de 
prestatie van de kandidaat te kunnen toetsen vanwege het examenonderdeel ‘sociale, 
communicatieve- en commerciële vaardigheden' en het onderdeel 'opdracht naar wens 
van het model'. De Commissie oordeelde dat het veelal mensen van niet-Nederlandse 
afkomst zijn, die niet aan de taaleis kunnen voldoen. Nu examenmodellen doorgaans 
uit eigen kringen afkomstig zijn, brengt dit overwegend leerlingen van niet 
Nederlandse herkomst in een nadelige positie. Er was daarom sprake van indirect 
onderscheid naar afkomst. Maar de Commissie aanvaardde dat in casu een objectieve 
rechtvaardigingsgrond aanwezig was: de taaleis was functioneel, en er was geen reëel 
alternatief.37

 
  

In de tweede zaak, uit 2002, ging het om een niet aan een joods kerkgenootschap 
verbonden educatief centrum dat cursussen en seminars aanbood over diverse 
aspecten van het Jodendom. Het educatief centrum stelde als toelatingseis dat 
deelnemers joods moesten zijn dan wel een aan het onderwijs deelnemende joodse 
partner moesten hebben. Was er sprake van onderscheid naar ras? Het educatief 
centrum voerde aan dat het als instelling van bijzonder onderwijs bepaalde eisen mag 
                                                 
36 CGB 6 november 2003, oordeel 2003-134. 
37 CGB 18 december 2001, oordeel 2001-141. 
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stellen aan deelnemers. Het is volgens de joodse tradities niet altijd toegestaan om het 
Jodendom te praktiseren in aanwezigheid van niet-joden. Daarnaast hebben joden 
vanwege hun geschiedenis behoefte aan een veilige leeromgeving. Het educatief 
centrum stelde dat het de enige instelling in Nederland is die aan deze behoefte 
tegemoet komt. De Commissie constateerde dat het educatief centrum een instelling 
van bijzonder onderwijs is. Het heeft, volgens de Commissie, aannemelijk gemaakt 
dat het, om zijn doel te kunnen bereiken en zijn identiteit gestalte te kunnen geven, 
genoodzaakt is om aan de doelgroep een als veilig ervaren leeromgeving aan te 
bieden. Daarom kunnen niet-joden slechts worden toegelaten voorzover zij partners 
zijn van joodse deelnemers en religieuze voorschriften zich hier niet tegen verzetten. 
In overige situaties zijn niet-joden aangewezen op de talrijke andere mogelijkheden 
om over het Jodendom te leren. De Commissie meende dat er geen onderscheid op 
grond van ras werd gemaakt, aangezien hier niet het enkele feit van iemands afkomst 
bepalend was voor deelname aan het onderwijs.38

 
 

In het laatste te bespreken oordeel, uit 2006, voerde het gemeentebestuur van Utrecht 
een toelatingsbeleid met betrekking tot de voor- en vroegschoolse educatie. Dat 
beleid kwam er op neer dat als doelgroep voor de voorschool werd aangemerkt de 
groep van kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar die vielen onder de oude 
gewichtenregeling voor het primair onderwijs. Deze toelatingseisen voor de 
voorschool werden door middel van een subsidiebeschikking aan de 
welzijnsorganisaties in de stad, die de voorscholen in stand houden, opgelegd. Naar 
was komen vast e staan waren er in de gemeente in totaal 351 kinderen in de leeftijd 
van twee en drie jaar die tot de doelgroep behoorden. Van deze 351 kinderen waren er 
183 op de voorschool geplaatst. Van deze 183 kinderen waren aan 50 kinderen het 
gewicht 1.25 en 1.7 toegekend, en aan 127 kinderen het gewicht 1.9. De klacht bij de 
Commissie betrof de weigering van toelating van de zoon van klager, omdat deze niet 
voldeed aan de toelatingseisen. Was hier sprake van onderscheid naar ras? De 
Commissie oordeelde als volgt: 
 

“Het beleid van verweerster (het gemeentebestuur BV/PZ) is erop gericht om 
kinderen met een (taal)achterstand door middel van de voorschool een gelijke 
startpositie te geven aan het begin van de basisschool als kinderen zonder 
(taal)achterstand. De kinderen met een (taal)achterstand die tot de doelgroep 
van de voorschool behoren, zijn de kinderen die vallen onder de 
gewichtenregeling. Het begrip (taal)achterstand is, met andere woorden, in de 
gewichtenregeling geoperationaliseerd in termen van opleidingsniveau van de 
ouders en etniciteit. Zowel kinderen van Nederlandse als van niet Nederlandse 
afkomst vallen onder de gewichtenregeling en derhalve onder de doelgroep 

                                                 
38 CGB 30 september 2002, oordeel 2002-157. 
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van de voorschool. Er is dan ook geen sprake van direct onderscheid op grond 
van ras. (..) 
De Commissie oordeelt dat er wel sprake is van indirect onderscheid op grond 
van ras omdat kinderen van niet-Nederlandse afkomst eerder zullen worden 
toegelaten tot de voorschool dan kinderen van Nederlandse afkomst omdat een 
kind van niet-Nederlandse afkomst eerder zal voldoen aan het criterium (taal) 
achterstand. Immers, een kind van Nederlandse afkomst valt onder de 
gewichtenregeling, en wordt derhalve (pas) toegelaten tot de voorschool 
wanneer beide ouders geen opleiding hoger dan het niveau voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs hebben genoten. (..) 
Het doel dat verweerster met het beleid nastreeft, is dat kinderen met een 
(taal)achterstand aan het begin van de basisschool een betere startpositie 
krijgen dan nu het geval is, en dat deze startpositie zoveel mogelijk gelijk is 
aan die van kinderen zonder (taal)achterstand. Dit doel dient een zwaarwegend 
maatschappelijk belang en is niet discriminerend. Derhalve is het doel 
legitiem. 
(..) Het middel dat verweerster in het beleid heeft vastgelegd om voornoemd 
doel te bereiken is het hanteren van de criteria uit de gewichtenregeling als 
toelatingseisen voor de voorschool. De Commissie gaat ervan uit dat door het 
hanteren van dit middel de doelgroepkinderen een plaats op de voorschool 
krijgen waardoor zij het taalniveau kunnen verhogen, en dat dit zal leiden tot 
een betere startpositie aan het begin van de basisschool. Het middel is 
derhalve passend. 
(..) Ten aanzien van de noodzakelijkheid van het middel heeft verweerster 
aangevoerd dat er op dit moment geen beter instrument dan de 
gewichtenregeling beschikbaar is om een (taal)achterstand bij kinderen vast te 
stellen. Een objectieve taaltoets voor tweejarigen om diens risico op een 
onderwijsachterstand vast te stellen, is niet beschikbaar. Daarnaast is een 
dergelijke taaltoets, gelet op de jonge leeftijd van het kind, risicovol omdat 
onderzoekers onvoldoende weten wat met een dergelijke toets wordt gemeten. 
De Commissie heeft geen aanknopingspunten om aan de juistheid van het 
betoog van verweerster te twijfelen dat deze criteria thans de beste indicatie 
vormen om het schoolsucces van kinderen te bepalen. Dat er op dit moment 
nog onderzoek wordt gedaan waaruit naar voren zou kunnen komen dat er 
wellicht betere criteria zijn om een (taal)achterstand bij kinderen mee vast te 
stellen, neemt niet weg dat in elk geval op het moment dat de zoon van 
verzoekster een plaats wilde op de voorschool het hanteren van de 
onderscheidmakende criteria nog noodzakelijk moest worden geacht. 
Derhalve is het onderscheid objectief gerechtvaardigd.”39

                                                 
39 CGB 6 oktober 2006, oordeel 2006-206. 
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Het lijkt erop dat de Commissie er in dit oordeel blijk van geeft met instemming 
kennis te hebben genomen van het hierna te bespreken advies van de Onderwijsraad, 
dat een jaar daarvoor was verschenen. In ieder geval klinkt in dit oordeel een veel 
positiever benadering door voor het selecteren op redelijke, zij het tentatieve gronden 
dan in bijvoorbeeld het in 3.2.3 besproken NT2-oordeel. Hoewel het hier gaat om een 
sector die strikt genomen niet tot het onderwijsbestel behoort, lijken de lijnen die hier 
worden getrokken ook hun betekenis te kunnen hebben voor het onderwijs. 
 
3.3 Gedwongen spreiding? Het advies van de Onderwijsraad: Bakens voor spreiding 

en integratie (2005) 
 
3.3.1 Algemeen 
Zoals wellicht al uit de oordelen van de CGB valt af te leiden is een meer dwingend 
lokaal spreidingsbeleid, gericht op het bereiken – of handhaven – van een ‘gemengde’ 
schoolbevolking niet eenvoudig te rechtvaardigen. Maar de jurisprudentie van de 
CGB liet anno 2005 nog wel enkele vragen open die nadere beschouwing verdienden. 
Het was daarom een gelukkige omstandigheid te noemen dat in dat jaar de marges 
voor een dwingend spreidings- of quoteringsbeleid voor de eerste maal diepgaand 
konden worden afgetast. Dat kwam door een initiatief van de gemeente Rotterdam 
om structureel op een aantal openbare scholen in gemengde wijken een 
toelatingsbeleid te gaan voeren gericht op het realiseren dan wel in stand houden van 
een bepaalde ‘mix’ van autochtone en allochtone leerlingen. Het initiatief kwam erop 
neer dat op de betreffende scholen zou worden gestreefd naar een fifty-fifty 
samenstelling van de leerlingenpopulatie naar autochtone en allochtone herkomst. 
Daarbij zouden zowel autochtone als allochtone leerlingen op een wachtlijst kunnen 
worden geplaatst als het maximumaantal per deelgroep zou zijn bereikt.  
Naar aanleiding van deze praktijk van dubbele wachtlijsten had de minister aan de 
Onderwijsraad advies gevraagd, onder meer over de juridische (on)toelaatbaarheid 
van zulk een beleid. In het daartoe uitgebrachte advies40 komt de Raad tot de niet zeer 
verrassende conclusie dat een dergelijk toelatingsbeleid, dat gebaseerd is op etnische 
of nationale afkomst, in strijd is met (inter)nationale antidiscriminatienormen.41

                                                 
40 Onderwijsraad, Bakens voor spreiding en integratie, Den Haag 2005. Zie hierover Kamerstukken II 
2005/06, 30 304, nr. 5 (kabinetsreactie op het Onderwijsraadsadvies), alsmede A.N. van Middelkoop, 
Bakens voor spreiding en integratie, School en Wet november 2005, p. 5-10. Volledigheidshalve zij 
vermeld, dat Vermeulen als toenmalig lid van de Onderwijsraad en Zoontjens als adviseur nauw bij de 
totstandkoming van dit advies betrokken zijn geweest. 

 Een 
dergelijk beleid maakt inbreuk op het verbod om onderscheid te maken naar ras (als 
bedoeld in onder meer de Awgb en Richtlijn 2000/43). Het systeem van naast elkaar 
functionerende wachtlijsten voor autochtonen en allochtonen heft het probleem van 
discriminatie naar ras niet op maar verdubbelt dit eerder. Het brengt immers met zich 

41 Zie ook de Onderwijsraad, Vaste grond onder de voeten, Den Haag 2002, p. 59-62. 
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mee dat elke leerling – autochtoon of allochtoon – in bepaalde gevallen geweigerd 
kan worden op grond van diens nationaliteit of de herkomst van zijn ouders. Er is 
daarbij zowel naar de ene als naar de andere kant toe sprake van direct onderscheid 
op grond van ras (nationale afkomst), dat per definitie strijd oplevert met de Awgb en 
vermoedelijk ook de Richtlijn, tenzij het gerechtvaardigd kan worden op grond van 
een uitdrukkelijke uitzonderingsbepaling in deze regelingen. 
 
Er is evenwel geen uitdrukkelijke uitzonderingsbepaling voorhanden, die expliciet 
dergelijk direct onderscheid toelaatbaar maakt. Zo kan zulk beleid niet aangemerkt 
worden als een vorm van voorkeursbeleid (positieve actie) ten behoeve van de 
‘zwakste’ groeperingen (artikel 2, derde lid, Awgb; artikel 5 Richtlijn 2000/43). Dat 
argument berust immers op de aanvechtbare aanname dat een beroep op bepalingen 
die positieve actie toelaten ook mogelijk is wanneer door die actie bepaalde leden van 
de minderheidsgroeperingen, die (eigenlijk) geacht worden daarvan te kunnen 
profiteren, in feite toch benadeeld worden. Zo is moeilijk aannemelijk te maken dat 
individuele allochtone leerlingen/ouders bevoordeeld worden door hen op de school 
van hun keuze te weigeren, met het argument dat zulks voor de groepering waartoe 
zij behoren zo goed uitpakt.42

Bovendien is een afstammingscriterium te grofmazig. Het is zeer wel mogelijk dat 
een school aan het op basis van dit criterium geformuleerde spreidingsbeleid voldoet, 
zonder dat dat de beoogde gemengde samenstelling oplevert. Zo wordt aan een beleid 
dat scholen voorschrijft een ‘mix’ van 70% leerlingen van Nederlandse afkomst en 
30% leerlingen van allochtone afkomst te realiseren, evenzeer voldaan door een 
school die 70% kinderen van hoogopgeleide ‘witte’ ouders en 30% kinderen van 
hoogopgeleide allochtone ouders heeft, als een school die 70% autochtone 
achterstandsleerlingen en 30% allochtone achterstandsleerlingen heeft. Maar een 
dergelijk spectrum aan schoolsamenstellingen heeft de politiek met een beleid van 
spreiding uiteraard niet voor ogen. Daarmee komt zulk beleid vermoedelijk ook in 
strijd met het IVUR, dat op zichzelf weliswaar rechtvaardiging van direct onderscheid 
toelaat, maar daartoe wel een zwaarwegende argumentatie vereist.  

 

Een en ander betekent dat het hanteren van een dubbele wachtlijst, waarbij het 
bepalende criterium het geboorteland van de ouders is (zoals door de gemeente 
Rotterdam werd gehanteerd), juridisch niet aanvaardbaar is. Dat geldt ook – naar we 
in de vorige paragraaf zagen – voor andere, min of meer vergelijkbare criteria, zoals 
een onderscheid tussen 1.9 en niet-1.9 leerlingen.  
 

                                                 
42 Aldus reeds de Onderwijsraad, Vaste grond onder de voeten, Den Haag 2002. Een andersluidende 
opvatting zou er op neer komen dat de overheid via positieve maatregelen individuele rechten van 
groepsleden ondergeschikt kan maken aan het gepretendeerde collectieve belang van die 
(minderheids)groep. 
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Nu nationale afkomst geen maatstaf kan zijn bij een spreidingsbeleid zal – aldus de 
Onderwijsraad – gezocht moeten worden naar een neutraler, minder kwetsbaar 
criterium. Het ligt voor de hand, dat daarbij gedacht wordt aan maatstaven als taal- en 
onderwijsachterstand.43

 

 Worden dergelijke criteria gehanteerd, dan zal de toepassing 
daarvan specifieke, naar nationale afkomst gedefinieerde groepen meer dan andere 
groepen kunnen benadelen. Taal- en onderwijsachterstanden lopen immers veelal in 
betekenende mate parallel aan nationale afkomst. Er is in dat geval sprake van 
indirect onderscheid in de zin van de Awgb, van een vermoeden van indirecte 
discriminatie in de zin van artikel 2, tweede lid, Richtlijn 2000/43/EG en mogelijk 
ook van een vermoeden van (indirecte) discriminatie in de zin van artikel 1, eerste lid, 
IVUR en artikel 14 EVRM. Hieraan kan evenwel het discriminatoire karakter 
ontnomen worden indien sprake is van een zwaarwegende rechtvaardiging. 

3.3.2 Over de houdbaarheid van het criterium taal- of onderwijsachterstand 
Bij het voeren van een spreidingsbeleid op grond van het criterium van taal- of 
onderwijsachterstanden toetste, zoals we zagen in de vorige paragraaf, de Commissie 
Gelijke Behandeling in ieder geval tot 2006 zeer strikt of er sprake is van een 
objectieve rechtvaardiging. De Onderwijsraad meende dat onder meer uit de NT2-
zaak viel af te leiden dat de instelling of gemeente die zo een beleid wil voeren moet 
aanvoeren dat er: 

• wetenschappelijk bewijs is dat een overmaat aan achterstandsleerlingen 
nadelig is voor de onderwijskwaliteit; 

• geen andere mogelijkheid bestaat dan het hanteren van een quotum of 
wachtlijst bij toelating; 

• het gehanteerde instrument valide is; én 
• een mogelijkheid is tot ‘opwaartse mobiliteit’: men moet kunnen promoveren 

van de ‘achterstandscategorie’ tot de ‘niet-achterstandscategorie’.44

 
 

De Onderwijsraad is in zijn advies Bakens voor spreiding en integratie echter een 
andere mening toegedaan, welke voor een beter begrip van latere jurisprudentie van 
de Commissie, maar ook voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van concrete 
arrangementen de moeite waard is hier weer te geven. Een spreidingsbeleid op andere 
dan etnische en afstammingsfactoren, gericht op verbetering van de 
onderwijsprestaties van minderheden en op vergroting van mogelijkheden van 
integratie, dat daarenboven die minderheden niet meer dan anderen treft, is in 
principe naar het oordeel van de Onderwijsraad niet aan te merken als discriminatie. 

                                                 
43 In het 1.9 oordeel lijkt daarvoor ook enige ruimte aanwezig te zijn. Zie CGB 18 februari 2005, 
oordeel 2005-25, AB 2005, 230 m.nt. Noorlander, alsmede het commentaar in de vorige paragraaf. 
44 Zie ook het ‘Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake spreidingsbeleid in het primair 
onderwijs’, in: Onderwijsraad, Spreidingsmaatregelen onder de loep, Den Haag 2005, p. 141-142 
(tevens te vinden op de website van de Commissie: www.cgb.nl). 
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Hij erkent daarbij overigens wel, dat er nog geen harde wetenschappelijke bewijzen 
zijn die aantonen dat – en onder welke randvoorwaarden – een ‘gemengde’ 
leerlingenpopulatie leidt tot betere onderwijsprestaties aan de onderkant en meer 
kansen voor integratie; hooguit is sprake van plausibele vermoedens. Maar de zware 
motiveringseisen die de Commissie Gelijke Behandeling hierboven stelt zijn niet 
vruchtbaar. Zij maken het ten enenmale onmogelijk in de huidige situatie van 
onzekerheid over de effecten van een spreidingsbeleid nieuwe maatregelen te 
entameren, opdat in de toekomst aangetoond kan worden dat zulk beleid de vereiste 
positieve effecten oplevert. Aldus is sprake van een patstelling: door bij voorbaat te 
verlangen dat er hard bewijs is, wordt het onmogelijk om dat harde bewijs door ‘trial 
and error’ te verkrijgen.  
Een spreidingsbeleid op basis van criteria van taal- en onderwijsachterstand is dan 
ook verenigbaar met Richtlijn 2000/43, mede omdat deze richtlijn, gebaseerd op het 
huidige artikel 13 EG-Verdrag, geen afbreuk kan doen aan de artikelen 149 en 150 
EG-Verdrag, die dateren van voor artikel 13 EG-Verdrag en daardoor niet gewijzigd 
zijn, en die aan de lidstaten een grote ruimte laten om een eigen onderwijspolitiek te 
voeren. Daarnaast is zo’n spreidingsbeleid te verenigen met het IVUR, nu dit verdrag 
niet de strikte systematiek van direct en indirect onderscheid kent, en het 
toezichthoudend comité bij dit verdrag Nederland juist heeft opgeroepen om 
maatregelen te nemen tegen de ontstane de facto segregatie.45 Tenslotte – zo voegen 
wij aan het betoog van de Onderwijsraad toe – is zulk beleid in het licht van het 
Oršuš-arrest46

 

 ook verenigbaar met artikel 14 EVRM, nu het gebaseerd is op een 
neutraal criterium (taal- en/of onderwijsachterstand) en voorshands aangenomen kan 
worden dat het positieve effecten kan hebben op de onderwijskansen van 
achterstandsleerlingen. Of zo een beleid ook verenigbaar is met de Awgb hangt af van 
de daaraan gegeven uitleg door de Commissie Gelijke Behandeling en – in laatste 
instantie – de rechter. Als deze instanties de eisen van artikel 2, eerste lid, Awgb in 
lijn met het betoog van de Onderwijsraad wat relativeren is geen sprake van 
strijdigheid; anders zal wetswijziging vereist zijn. 

Volgens de Onderwijsraad – en volgens ons – is er derhalve een zekere ruimte voor 
afspraken tussen gemeenten en onderwijsinstellingen om maatregelen te nemen, zoals 
wachtlijsten of spreiding van leerlingen. Deze zijn dan wel te baseren op criteria die 
niet zien op ‘verdachte’ eigenschappen zoals nationale afkomst/afstemming, etniciteit 
e.d., maar bijvoorbeeld op (taal)achterstand. Daarbij kan worden gedacht aan een 
wachtlijst waarbij men op basis van de huidige regeling onderscheid maakt tussen 

                                                 
45 Zie de Concluding Observations van dit Comité – Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination (CERD) – van resp. 30 maart 1998 (CERD/C/304/Add.46) en 12 maart 2004 
(CERD/C/64/7). 
46 EHRM 17 juni 2008, appl. no. 15766/03. 
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‘achterstandsleerlingen’ (0.3 en 2.1 leerlingen) en ‘niet-achterstandsleerlingen’ 
(leerlingen zonder extra gewicht).  
 
Het advies van de Onderwijsraad maakt bovendien plausibel, dat een spreidingsbeleid 
in een meer dwingende variant met een gemeentelijke regierol niet per definitie in 
strijd is met artikel 23 Grondwet. Vereist is dan wel dat aan bovengenoemde 
randvoorwaarden wordt voldaan. Als de wetgever meent dat spreiding onder die 
voorwaarden zinvol en wenselijk is en als de gemeente na goed overleg met de 
schoolbesturen ter zake een bindend plan opstelt, kan er weliswaar sprake zijn van 
beperking van de vrijheid van het bijzonder onderwijs om te selecteren, maar dat 
levert dan in het algemeen een aanvaardbare beperking van hun vrijheid van 
inrichting op. Daarenboven dient de kleine groep van religieus-orthodoxe 
schoolbesturen, die consequent en consistent op basis van hun grondslag selecteren, 
zich op grond van de vrijheid van richting aan de werking van dat plan te kunnen 
onttrekken.47

 
 

 
4 Lokale educatieve agenda en bestrijding van segregatie: algemeen 
 
4.1 Het wettelijk kader voor lokaal beleid 
 
Mede in reactie op het Onderwijsraadadvies zijn artikel 167a in de Wet op het primair 
onderwijs en een nagenoeg gelijkluidend artikel 118a in de Wet op het voortgezet 
onderwijs opgenomen, welke een kader verschaffen voor lokaal beleid ter bestrijding 
van onder meer segregatie in het onderwijs. In de praktijk wordt in dat kader thans 
gesproken van de lokale educatieve agenda (LEA). Artikel 167a, eerste lid, Wpo luidt 
voor zover relevant: 
 

“Burgemeester en wethouders en de bevoegde gezagsorganen van de scholen 
in de gemeente voeren tenminste jaarlijks overleg over het voorkomen van 
segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van 
onderwijsachterstanden, de afstemming over inschrijvings- en 
toelatingsprocedures en het uit het overleg voortvloeiende voorstel van het 
bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot een 
evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de 
scholen te komen.” 
 

Een overleg van alle relevante betrokkenen op lokaal niveau moet derhalve 
tegenwicht bieden aan het verschijnsel van witte en zwarte scholen. Dit overleg moet 
                                                 
47 In lijn met HR 22 januari 1988, AB 1988, 96 m.nt. FHvdB (Maimonides), zoals uitgewerkt in artikel 
7, tweede lid, Awgb en toegepast in de oordelenlijn van de Commissie gelijke behandeling. 
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zijn gericht op het maken van effectieve afspraken. Net als bij de totstandkoming van 
de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting, gaat het om ‘op 
overeenstemming gericht overleg’. Anders dan bij de financiering van de 
onderwijshuisvesting kan het overleg hier evenwel tot bindende resultaten leiden die 
niet alleen sommige bevoegde gezagsorganen maar ook het gemeentebestuur 
onwelgevallig kunnen zijn. Dat ligt aan de geschillenregeling die bij het algemene 
overleg is geregeld. Die werd door de Tweede Kamer afgedwongen.  
De regering beoogde aanvankelijk een overlegstelsel vorm te geven waarin tussen 
gemeentebestuur en bevoegde gezagsorganen “niet vrijblijvende afspraken” over 
onder meer de bestrijding van segregatie op scholen zouden kunnen worden gemaakt. 
In artikelen 167a Wpo en 118a Wvo is echter krachtens amendement van de 
Kamerleden Örgü (VVD) en Hamer (PvdA) een geschillenregeling opgenomen, die 
als volgt luidt: 
 

“Burgemeester en wethouders kunnen de uitkomsten van het verplichte op 
overeenstemming gerichte overleg omzetten in bindende afspraken over onder 
andere de te realiseren prestaties en inspanningen, die – alvorens de afspraken 
tot stand komen – aan alle partijen worden voorgelegd. Indien het overleg 
over de voorgenomen bindende afspraken niet tot overeenstemming leidt, 
schrijven burgemeester en wethouders een nieuw overleg uit, waarbij zij 
initiatieven nemen tot het bereiken van een zo groot mogelijke consensus. 
Indien ook dit overleg niet tot overeenstemming leidt, vragen burgemeester en 
wethouders of een van de bevoegde gezagsorganen aan de 
geschillencommissie, bedoeld in het tweede lid, om een bindend advies. De 
geschillencommissie brengt binnen 4 weken aan burgemeester en wethouders 
dan wel aan het bevoegd gezag dat om het advies heeft verzocht, een bindend 
advies uit. Burgemeester en wethouders maken dit advies bekend aan de 
bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente.” 

 
Het tweede tot en met vierde lid van de genoemde wetsbepalingen luiden voorts als 
volgt: 
 
 “2. Onze minister stelt een geschillencommissie in. 

  3. De commissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden, die allen door Onze 
minister worden benoemd. De 4 leden worden benoemd op voordracht van de 
gezamenlijke besturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. De voorzitter is een jurist.  
  4. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Zij 
zijn opnieuw benoembaar. Op eigen verzoek wordt aan hen ontslag verleend.” 
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In de toelichting op dit amendement wordt ervan uitgegaan dat het algemeen overleg 
op zeker moment tot bindende afspraken moet leiden. “Wanneer burgemeester en 
wethouders uiteindelijk, ondanks alle initiatieven die zij hebben genomen om tot 
consensus te komen, geen overeenstemming kunnen bereiken, kan aan een daartoe 
door de minister in te stellen geschillencommissie om advies worden gevraagd. Het 
advies van de commissie is bindend.” Opgemerkt wordt voorts dat niet is voorzien in 
de mogelijkheid om tegen het advies van de geschillencommissie beroep in te stellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.48

 
  

Uit de regeling blijkt dat de geschillencommissie zowel op initiatief van het 
gemeentebestuur als van een bevoegd gezag kan worden benaderd. Voor het 
gemeentebestuur kan het, zo valt op te maken, een middel zijn om een consensus te 
bereiken die door middel van overleg niet te bereiken is. Voor een bevoegd gezag kan 
de geschillenregeling uitkomst bieden voor het geval men het niet eens is met de 
voorgenomen afspraken die de andere bevoegde gezagsorganen en het 
gemeentebestuur dreigen te maken. De uitspraak van de geschillencommissie heeft de 
status van een bindend advies. Deze geschillenregeling roept veel fundamentele 
juridische vragen op, waarvan het te ver zou voeren deze in het kader van dit boek 
aan de orde te stellen.49

 
 

4.2 Lokale afspraken over selectie  
 
Artikel 167a Wpo en 118a Wvo noemen – zoals we zagen – twee concrete 
onderwerpen voor het maken van bindende afspraken: (1) de afstemming over 
inschrijvings- en toelatingsprocedures, en (2) het voorstel van de gezamenlijke 
bevoegde gezagsorganen om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen met een 
onderwijsachterstand over de scholen te komen. Verder kan het overleg gaan over 
algemene maatregelen met het oog op het voorkomen van segregatie, het bevorderen 
van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden.  
Bij de afstemming van inschrijvings- en toelatingsprocedures moet vooral worden 
gedacht aan de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en het vaak voor 
ouders moeilijk te vatten onderscheid in de eisen die in verband met bijvoorbeeld de 
CITO-score door scholen worden gemaakt. De wijze waarop veel scholen in het 
voortgezet onderwijs elkaar op de lokale en regionale leerlingenmarkt beconcurreren 
wordt tegenover de buitenwereld nauwelijks verantwoord. Het lokale overleg kan 
daar wellicht in het belang van het tegengaan van segregatie verandering in brengen. 
Ook is het denkbaar dat er, zoals dat in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende 

                                                 
48 Kamerstukken II 2005/06, 30 313, nr. 34. 
49 Zie daarover uitgebreid: P.J.J. Zoontjens, Nieuwe contouren van onderwijsachterstandenbeleid, 
School en Wet, september 2007, nr. 4, p. 6-17. 
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IV is vastgelegd voor het primair onderwijs,50

 

 vaste aanmeldmomenten komen voor 
de scholen in de gemeente, eventueel aangevuld met een systeem van loting.  

Maar werkt de regeling van het lokaal overleg ook? In maart 2007 publiceerde Forum 
de resultaten van een telefonische enquête naar maatregelen in de 31 grootste 
gemeenten, die op stapel staan of al zijn genomen om segregatie in het basisonderwijs 
tegen te gaan.51

In het Forumonderzoek wordt verder vastgesteld dat weinig gemeenten heil zien in de 
niet-vrijblijvende afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over de aanpak van 
etnische segregatie in het basisonderwijs. “(E)nkele twijfelen expliciet aan de 
effectiviteit daarvan. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de bereidheid van 
schoolbesturen om mee te werken en met het gevoel dat je als gemeente geen 
instrumenten hebt om medewerking af te dwingen”.

 Hoewel dit onderzoek al enigszins gedateerd is, blijken er zaken uit 
die ook voor de situatie anno 2009 relevant zijn. Zo werd geconstateerd dat lang niet 
alle gemeenten uit de G31 te maken hebben met etnische segregatie in het 
basisonderwijs. Deze constatering heeft mede te maken met een specifieke definitie 
van segregatie: witte of zwarte scholen die een afspiegeling vormen van de wijk 
worden in beginsel niet als problematisch gezien. Op grond van deze definitie is er in 
16 gemeenten in toenemende mate sprake van etnische segregatie; de overige 15 
kampen hier niet of nauwelijks mee. Relevant is verder dat van etnische 
onderwijssegregatie voornamelijk sprake lijkt te zijn in het westen van Nederland en 
in Noord-Brabant.  

52

Als voornaamste instrumenten ter bestrijding van segregatie komen naar voren: 
 

 
• De regeling van een aannamebeleid van scholen, bijvoorbeeld via dubbele 

wachtlijsten en/of een inschrijfmoment of – leeftijd; 
• De ondersteuning van initiatieven van ouders die door gebruikmaking van 

hun keuzerecht scholen weer gemengd willen maken; 
• Het gezamenlijk organiseren van voorlichting, bijvoorbeeld door middel 

van een carrousel van oudergroepen die alle scholen in de buurt 
langsgaan; 

• Afspraken over minimale en maximale schoolgrootte en over 
voedingsgebieden, dat laatste door middel van bijvoorbeeld 
postcodebeleid; 

• Investeren in de kwaliteit van scholen en aansluiting realiseren op VVE-
beleid, brede school aanpak e.d.; 

                                                 
50 Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, p. 14 
51 Dorothee Peters, Michelle Haerst, Guido Walraven, Gemeenten in actie tegen segregatie in het 
basisonderwijs. Een inventarisatie bij de G31 en vier andere gemeenten, publicatie Forum, Utrecht 
2007. 
52 A.w., p. 11. 
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• Het organiseren van debatten met alle betrokken partijen in de stad of in 
een wijk; 

• Woningbeleid (toewijzing en bouw) en herstructurering van wijken.53

 
 

De inventarisatie van Forum heeft een vervolg gekregen in een aantal pilots voor het 
basisonderwijs, die vanaf de eerste helft van 2008 in de vier grote steden54 en in 
Eindhoven, Deventer en Nijmegen met steun van de staatssecretaris van OCW 
worden uitgevoerd.55 Afhankelijk van de uitkomst van deze pilots zal worden 
besloten of een brede invoering van vaste aanmeldmomenten mogelijk en wenselijk is 
en zal eventueel worden overgegaan tot regeling daarvan.56 Al uit het overzicht van 
de pilots komt naar voren dat een wettelijke, verplichtende regeling van vaste 
aanmeldmomenten wellicht geboden is. Hoewel gemeenten als Utrecht en Deventer 
er expliciet naar streven vaste aanmeldmomenten te realiseren via lokale afspraken, 
heeft dat niet overal navolging. In Den Haag bijvoorbeeld wil men pas initiatieven op 
dit vlak nemen als er een wettelijke regeling is, terwijl in Eindhoven de 
schoolbesturen hebben aangegeven niet warm te lopen voor het werken met 
aanmeldingsafspraken op stedelijk of wijkniveau.57

Volgens de staatssecretaris van OCW is voor het voortgezet onderwijs een andere 
aanpak van segregatie noodzakelijk. “Zo kent het voortgezet onderwijs de indeling in 
schooltypes (vmbo, havo en vwo), waarbij taalvaardigheid en IQ leidend zijn, en zijn 
middelbare scholen minder wijkgebonden dan basisscholen. Daarom geef ik in relatie 
tot segregatie in het voortgezet onderwijs prioriteit aan de aanpak van 
onderwijsachterstanden en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.”

  

58 Dit beleid 
omvat onder meer een goede benutting van het lokale overleg tussen gemeente en 
schoolbesturen, een good-practice-benadering bij segregatiebestrijding en allerlei 
maatregelen die vooral de kwaliteit van het onderwijs betreffen, zoals het binden van 
goede leraren aan de scholen, een speciale opleiding voor vmbo-docenten, kleine en 
brede school-beleid, en monitoring door de Inspectie van zeer zwakke scholen.59

 
  

 
5 Spreidingsbeleid in Nijmegen 
 

                                                 
53 A.w., p. 13. 
54 Zie voor een voorbeeld hiervan Evenwicht in Amsterdam. Aanvraag bij OCW voor een pilot gericht 
op het tegengaan van segregatie, Amsterdam 2008. 
55 Op 22 april 2009 heeft de staatssecretaris een uitbreiding aangekondigd. Vier gemeenten krijgen 
vanaf 1 mei financiële ondersteuning voor nieuwe pilots: Schiedam, Amersfoort, Tilburg en Leiden. 
Zie http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35829/uitbreidingpilotsvoordeaanpakvansegregatie.html. 
56 Brief van de staatssecretaris van OCenW aan de Tweede Kamer van 13 mei 2008, Kamerstukken II 
2007/08, 31 293, nr. 13, p. 1. 
57 Kamerstukken II 2007/08, 31 293, nr. 13, p. 4-8. 
58 Brief aan de Tweede Kamer van 16 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 289, nr. 40, p. 1.  
59 Kamerstukken II 2007/08, 31 289, nr. 40, p. 6-7. 
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5.1 Achtergrond 
 
Eén van de pilots, het is al gezegd, vindt met bestuurlijke en financiële steun van 
OCW plaats in Nijmegen. Per 1 april 2009 is men daar gestart met een systeem van 
centrale aanmelding voor het primair onderwijs, waarbij er op elke basisschool een 
capaciteitsplafond is ingesteld. Iedereen moet zijn kind centraal aanmelden. De 
aanmelding leidt tot een plaatsingsadvies van het centraal aanmeldpunt, waarbij geldt 
dat scholen alleen die kinderen inschrijven die zo’n plaatsingsadvies hebben 
ontvangen.  
Aan de basis van het systeem liggen afspraken tussen de schoolbesturen en het 
gemeentebestuur ten grondslag. Alle basisscholen in Nijmegen nemen zonder 
uitzondering aan dit systeem deel. Doel ervan is te komen tot een rechtvaardiger 
verdeling van de beschikbare plaatsen over kansrijke en kansarme kinderen en 
daarmee segregatie naar onderwijsachterstand tegen te gaan. Het gemeentebestuur 
van Nijmegen licht dit in algemene zin als volgt toe. “Hoger opgeleide ouders 
plaatsen hun kinderen vaak niet op scholen met grote concentraties van kansarme 
kinderen. In Nijmegen bestaan grote verschillen tussen scholen voor wat betreft de 
verdeling van onderwijsachterstand. (..) Uit onderzoek blijkt dat een optimale 
verdeling van leerlingen met en zonder onderwijsachterstanden op school (70%-30%) 
leidt tot betere kansen voor kinderen met onderwijsachterstanden, terwijl de overige 
kinderen daar geen nadeel van ondervinden. Wij streven daarom naar gemengde 
scholen. Bovendien vinden wij het belangrijk dat kinderen van verschillende 
achtergrond elkaar ontmoeten en met elkaar naar school gaan. Onze eerste ambitie is 
om de leerlingpopulatie op scholen zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van 
de sociaal-economische bevolkingssamenstelling in de wijk. In een aantal wijken is 
hiervan nog geen sprake. Daarnaast streven wij op de langere termijn een optimale 
samenstelling van de leerlingpopulatie op scholen na, in het belang van optimale 
ontwikkelingskansen voor gewichtsleerlingen.”60

Door de initiatiefnemers worden er enkele feiten op een rijtje gezet. Geconstateerd 
wordt dat er op zeventien van de 42 basisscholen sprake is van veronderstelde 
scheefgroei. Bij elf basisscholen ligt het aandeel kansarme leerlingen tussen de dertig 
en zestig procent, bij zes scholen boven de zestig procent. Daartegenover zijn er 
vijftien basisscholen met nauwelijks of geen kansarme leerlingen. Het aandeel 
kansarme leerlingen gemeten over alle basisschoolleerlingen in Nijmegen is 22 
procent. Verder wordt geconstateerd dat ouders in sommige wijken hun kinderen naar 
een verder gelegen school brengen dan de dichtstbijzijnde basisschool. Het gaat hier 

  

                                                 
60 Openbaar voorstel van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen over het centrale aanmeldpunt 
Primair Onderwijs, reg. nr. 09.0002468, d.d. 30 januari 2009, p. 1. Onderwijsachterstand wordt in 
Nijmegen opgevat volgens de definities van de thans geldende landelijke gewichtenregeling. Daarbij 
wordt, zoals gezegd, alleen nog het opleidingsniveau van de ouders bepalend geacht voor achterstand 
in het onderwijs. 
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gemiddeld om dertig procent van de basisschoolleerlingen. “Het valt op dat dit 
voorbijloopgedrag vooral daar voorkomt waar scholen een relatief hoog percentage 
kansarme leerlingen hebben. Soms is het bijzondere karakter de reden waarom een 
school veel kinderen trekt buiten de eigen buurt. Denk bijvoorbeeld aan Hidaya 
(islamitische school) en Meander (vrije school). Naast een ongewenste 
schoolsamenstelling heeft de zoektocht naar een school buiten de eigen buurt nog een 
nadelig effect. Op populaire scholen ontstaan wachtlijsten; kinderen uit het 
verzorgingsgebied van deze scholen lopen hierdoor het risico niet naar hun 
dichtstbijzijnde school te kunnen”.61

 
 

5.2 Opzet 
 
Het systeem van centrale aanmelding wordt gecombineerd met de instelling en 
hantering van een capaciteitsplafond op alle Nijmeegse basisscholen. Aldus wordt het 
mogelijk om kinderen te plaatsen via centrale selectieregels. Bij de aanmelding is er 
sprake van één loket. 
De procedure is als volgt. Vanaf de dag dat hun kind 2 jaar en 9 maanden is, kunnen 
ouders het aanmelden op SchoolwijzerNijmegen.nl. Bij de aanmelding moeten ouders 
minimaal drie en kunnen zij maximaal zes scholen vermelden naar volgorde van 
voorkeur. Wanneer ouders geen voorkeur opgeven, geeft het systeem automatisch een 
volgorde aan gebaseerd op de dichtstbijzijnde school. Wanneer ouders wel een 
voorkeur opgeven, volgt een ronde, waarin de beschikbare plaatsen worden verdeeld 
volgens uniforme voorrangsregels. Er kan dan van meerdere plaatsingsrondes sprake 
zijn.62

De voorrangsregels luiden als volgt: 
 

 
1 Broertjes en zusjes krijgen voorrang totdat het plafond bereikt is.  
2 Dan volgen de kinderen voor wie de voorkeursschool de dichtstbijzijnde 

school is.  
3 Daarna volgen de kinderen die positief bijdragen aan de verhouding 30 

procent kansarme - 70 procent kansrijke leerlingen, 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 Nederlandse gemeenten geplaatst tot het 
plafond is bereikt. Bij deze groep worden opnieuw dezelfde plaatsingsregels 
toegepast, maar plaatsing mag de al bereikte verhouding kansarm/kansrijk niet 
verstoren. 

                                                 
61 Centrale aanmelding basisonderwijs Nijmegen, uitgave van de gemeente Nijmegen, i.s.m. een aantal 
schoolbesturen, februari 2009, p. 3. 
62 Idem, p. 5. 
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6 Tot slot volgen de kinderen uit het buitenland (feitelijk vooral Duitsland), 
totdat het plafond is bereikt. Bij deze groep worden de plaatsingsregels 1, 3 en 
5 toegepast, en ook hier geldt dat de al bereikte verhouding kansarm/kansrijk 
niet verstoord mag worden.63

 
 

Als bij een plaatsingsronde de toepassing van één van de spelregels leidt tot 
overaanmelding voor een bepaalde school, volgt een loting. Blijkt na alle rondes dat 
er nog ongeplaatste kinderen zijn, dan krijgen hun ouders een voorstel tot plaatsing 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun voorkeuren. Alle 
aanmeldingen na 1 maart worden ook volgens de spelregels geplaatst. Een nieuwe 
aanmelding mag echter de bereikte verhouding kansarme-kansrijke leerlingen in 
groep 1 niet verstoren, wel bevorderen. Toch wordt ook hier zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de voorkeuren van de ouders. Voor aanmeldingen voor 
andere groepen dan groep 1 en voor mutaties (bijvoorbeeld een overstap naar een 
andere school in het lopende schooljaar) gelden dezelfde spelregels als hierboven 
genoemd.64

Indien de toepassing van een of meer spelregels leidt tot onbillijkheden kunnen 
ouders bezwaar maken bij een heroverwegingscommissie, welke wordt ingericht en 
onderhouden door de gezamenlijke schoolbesturen.

 

65 Het bezwaar dient zich te 
richten tegen het plaatsingsadvies van het centrale aanmeldpunt.66

 

 Over datgene wat 
met de bezwaarmogelijkheid kan worden bereikt bestond bij afronding van dit artikel 
in mei 2009 nog geen duidelijkheid. Op de site SchoolwijzerNijmegen.nl is 
aangegeven dat nadere informatie nog volgt. Omdat er kennelijk sprake is van een 
soort hardheidsclausule mag er wellicht van worden uitgegaan dat de eventuele 
gegrondheid van het bezwaar zal leiden tot plaatsing van het kind op de school van 
eerste voorkeur 

5.3 Nadere discussiepunten 
 

                                                 
63 Idem, p. 6. Zie ook http://schoolwijzernijmegen.nl/hoe/plaatsen/. Het is overigens de vraag of deze 
achterstelling van kinderen uit het buitenland ten opzichte van kinderen uit andere Nederlandse 
gemeenten gerechtvaardigd is. Het is zeker niet uit te sluiten, dat een dergelijk onderscheid naar 
nationaliteit – anders dan het onderscheid naar woonplaats (al dan niet wonend in Nijmegen) of naar 
afstand ten opzichte van de school – niet verenigbaar is met artikel 12 EG-Verdrag (mogelijk in 
combinatie met de bepalingen omtrent het burgerschap van de Unie, artikelen 17 e.v. EG-Verdrag), dat 
discriminatie naar nationaliteit tussen EG-onderdanen verbiedt, ook wat betreft de toegang tot primair 
en voortgezet onderwijs. Zie B.P. Vermeulen e.a., Toegang tot onderwijs binnen de Europese Unie, 
Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders 1997, p. 22-23. De jurisprudentie van het Hof van Justitie, 
welke enkel ziet op hoger en beroepsonderwijs, en op (kinderen van) EU-migranten (dus personen die 
in Nederland verblijven) heeft hierover overigens nog geen uitsluitsel geboden. 
64 Idem, p. 6. 
65 Openbaar voorstel van Burgemeester en Wethouders, a.w., p. 4. 
66 Centrale aanmelding basisonderwijs Nijmegen, a.w., p. 7. 
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Het Nijmeegse systeem leidt tot een aantal tamelijk voor de hand liggende vragen, 
waarop overigens door het gemeentebestuur is geanticipeerd. Voordat we onze eigen 
opmerkingen plaatsen is het goed hier eerst aandacht aan te besteden. Volgens het 
gemeentebestuur is het aanmeldsysteem juridisch verantwoord. Het geeft aan dat de 
spelregels voor alle basisscholen hetzelfde zijn en dat zij noch direct noch indirect tot 
discriminatie leiden. Uitgangspunt is, aldus het gemeentebestuur, de wil van alle 
schoolbesturen voor het primair onderwijs in Nijmegen om segregatie op basis van 
onderwijsachterstanden te bestrijden. Door de spelregels blijft de keuzevrijheid van 
ouders overeind, want iedereen heeft gelijke kansen. Dat is in het vroegere systeem 
niet het geval, voor zover de eerste aanmeldingen het eerst aan de beurt kwamen. De 
spelregels zijn daarnaast niet strijdig met het wettelijke kader. Tenslotte geldt er een 
mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de onbillijke gevolgen van een 
plaatsingsadvies. Het gemeentebestuur besluit met op te merken dat hierbij in 
overweging moet worden genomen “dat vrijheid van onderwijs in Nederland de 
vrijheid is van de aanbieder om een bepaalde vorm van onderwijs aan te bieden en 
daarvoor gelijk bekostigd te worden als het openbaar onderwijs vanuit Rijksmiddelen. 
Anders gezegd, ouders kunnen kiezen uit zeer verschillende aanbieders van onderwijs 
en hebben zelfs het recht zich als een aanbieder te organiseren maar hebben geen 
grondwettelijk recht op plaatsing op een school van hun voorkeur.”67

Kunnen ouders dan nog expliciet kiezen voor bijzonder onderwijs? Dat is het geval, 
aldus het gemeentebestuur. Zij kunnen bij aanmelding hun eigen voorkeuren 
opgeven. “Tevens kunnen zij opgeven of daarbij de keuze voor een bijzondere school 
een rol speelt. Wanneer ouders geen voorkeur opgeven geeft het systeem een 
volgorde aan gebaseerd op de dichtstbijzijnde school. Indien door toepassing van de 
spelregels kinderen niet geplaatst kunnen worden op de scholen van voorkeur volgt 
advisering tot plaatsing op de dichtstbijzijnde school of de dichtstbijzijnde bijzondere 
school van voorkeur.”

 

68

 
 

5.4 Opmerkingen 
 
Of het Nijmeegse systeem juridisch aanvechtbaar is kan op het eerste gezicht niet 
gemakkelijk worden aangetoond.69

1. Kinderen mag door overheidstoedoen noch normatief noch feitelijk de 
toegang tot het onderwijs onmogelijk worden gemaakt.  

 In ieder geval moeten bij elk restrictief 
toelatingsbeleid vier uitgangspunten of randvoorwaarden in acht worden genomen. 
Onzes inziens kunnen deze tegelijk als toetsingsmaatstaf voor de Nijmeegse opzet 
dienen: 

                                                 
67 Openbaar voorstel Burgemeester en Wethouders, a.w., p. 2. 
68 Idem, p. 3. 
69 De staatssecretaris is van oordeel dat het Nijmeegse beleid juridisch niet problematisch is: 
Aanhangsel Handelingen II 2008/09, 1712 en 1713. 
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2. Kinderen (en hun ouders) mag niet door overheidstoedoen een school worden 
opgedrongen, waarnaar hun voorkeur niet uitgaat. 

3. De keuze van de ouders voor bijzonder onderwijs van een bepaalde richting 
mag niet door overheidstoedoen illusoir worden gemaakt. 

4. De criteria aan de hand waarvan de plaatsen worden verdeeld moeten neutraal 
zijn. 

 
Ad 1. We weten dat in de jurisprudentie is erkend dat in het geval op een openbare of 
bijzondere school een capaciteitsplafond is ingesteld kinderen de toegang kan worden 
geweigerd vanaf het moment dat het maximaal aantal toe te laten kinderen, het 
plafond, is bereikt.70 Voor wat het openbaar onderwijs betreft, dient een dergelijk 
beleid echter zijn begrenzing te vinden in de op het gemeentebestuur rustende taak te 
voorzien in voldoende gelegenheid voor het volgen van openbaar onderwijs.71

 

 Dat 
betekent onzes inziens dat, wanneer iemand de toegang tot een openbare school wordt 
geweigerd vanwege een ingesteld capaciteitsplafond, een dergelijke weigering niet 
toelaatbaar is als er zich binnen redelijke afstand van de woning van het betrokken 
kind geen andere openbare school bevindt. Om succesvol te functioneren, 
veronderstelt het Nijmeegse systeem dus in ieder geval dat het openbaar onderwijs 
zodanig is gespreid over de stad dat elk kind daar zonder onredelijke 
afstandsproblemen terecht kan. 

Ad 2. In de meeste gevallen voorziet het Nijmeegse systeem in een zodanige 
plaatstoewijzing dat daarbij rekening is gehouden met iemands voorkeur, zij het dat 
dat dan lang niet altijd de eerste voorkeur zal betreffen, maar de tweede of derde. 
Volgens de regels zijn er twee alternatieven bij de centrale aanmelding: iemand geeft 
geen school van voorkeur op of iemand geeft minimaal drie scholen naar (aflopende) 
voorkeur op. Het eerste geval leidt in de praktijk niet tot problemen. Het tweede geval 
hoeft dat mogelijk ook niet te doen, maar leidt wel tot vragen. Want dat iemand 
verplicht is minimaal drie voorkeuren aan te geven hoeft nog niet te betekenen dat hij 
ook daadwerkelijk drie voorkeuren heeft. Misschien heeft hij er maar één, en is de 
rest opgevoerd als bladvulling. Zo iemand loopt dan grote kans een plaatstoewijzing 
te krijgen voor een school waarnaar zijn voorkeur feitelijk niet uitgaat. Het feit dat hij 
niettemin als tweede of derde voorkeur een naam van een school heeft vermeld kan 
formeel zo worden uitgelegd dat hij eraan meewerkt om een toewijzing voor een van 
die scholen te krijgen, met andere woorden: de school wordt hem daarmee niet 
opgedrongen, tenzij de betrokkene kan aantonen dat dat in zijn situatie wel het geval 
is. Hoewel niet blijkt dat de overheid (OCW, gemeentebestuur) rechtstreeks bij de 

                                                 
70 Zie inzake openbaar onderwijs: VzARRvS 29 juli 1985, JO 4816, AB 1986, 191; ARRvS 3 
november 1992, JO 1993, 131. Zie met betrekking tot bijzonder onderwijs: Pres. Rb. Utrecht 23 
november 2000, Rechtspraak Onderwijsrecht 2000-2002, 12 m.nt. B.P. Vermeulen. 
71 VzARRvS 29 juli 1985, JO 4816, AB 1986, 191.  
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plaatstoewijzing is betrokken – dat geschiedt immers door een aanmeldpunt dat onder 
de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen valt – heeft zij in het 
algemeen wel de positieve verplichting ervoor te zorgen dat de procedures waarmee 
beoogd wordt iemands recht op schoolkeuze ten aanzien van het publiek 
gefinancierde systeem te realiseren dat recht niet in feite frustreren. De praktijk zal 
hier moeten uitwijzen of en in hoeverre van een dwangsituatie sprake is.72

 
 

Ad 3. De argumentatie van het gemeentebestuur dat de keuze voor een school van een 
specifieke richting niet door het systeem wordt aangetast, laat vragen open. Want het 
is niet uitgesloten dat in een bepaald geval iemand steeds bij de scholen van die 
richting achter het net zal vissen, bijvoorbeeld omdat hij niet aan de eerste drie 
criteria kan voldoen. Wat resteert, is dan de mogelijkheid om via de 
hardheidsclausule iemand op de school van keuze te plaatsen. Dat is een moeizame 
omweg. Dat het vanuit het gemeentebestuur en de schoolbesturen bezien lastig is 
vóóraf te bepalen dat richtingsvoorkeuren altijd zullen worden gerespecteerd ligt voor 
de hand. Zo krijgen ouders die een school feitelijk willen kiezen vanwege het 
exclusieve pedagogisch-didactische klimaat ruim baan om hun keuze te “verpakken” 
in een richtingsvoorkeur. Maar het alternatief is ook niet bepaald geruststellend. De 
procedure van een beroep op de hardheidsclausule veronderstelt immers dat hierover 
wordt geoordeeld door een door de schoolbesturen ingestelde 
heroverwegingscommissie aan de hand van een ingediend bezwaar. De 
heroverwegingscommissie kan zich in dat kader al snel laten verleiden tot een oordeel 
over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een richtingsvoorkeur bij de 
betreffende ouder. Maar dat zou niet juist zijn. Het hoort niet aan een dergelijke 
commissie te zijn om de waarachtigheid van iemands voorkeur te toetsen. Dat past 
niet in de hier te lande door het grondrecht van de godsdienstvrijheid bestreken 
verhoudingen. En dat past ook niet in het systeem van het Nederlandse 
onderwijsrecht, waarbij individuele richtingsvoorkeuren voor de stichting van 
scholen, en voor de vraag naar de toepasselijkheid van de Leerplichtwet in aanleg 
worden gerespecteerd. 
 
Ad 4. Op dit punt is het systeem nog het meest betrouwbaar. Het criterium van 
achterstand komt overeen met het in 3.3.2 besproken voorstel dat de Onderwijsraad 
dienaangaande deed in zijn advies Bakens voor spreiding en integratie (2005).  
 
 
6 Slotopmerkingen 
 
                                                 
72 Iemand kan niet door de overheid worden gedwongen naar een bepaalde openbare school te gaan: 
ABRvS 1 september 2004, Gst. 2005, 7226 m.nt. P.J.J. Zoontjens. Overheidsbeïnvloeding van de 
keuze voor bijzonder onderwijs is uiteraard helemaal uit den boze. 
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In het voorgaande is een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen gericht op 
spreiding in het onderwijs. Niet al die maatregelen zijn even adequaat. De invoering 
van een acceptatieplicht als beoogd in het initiatiefvoorstel-Hamer zou, indien het al 
zo ver zou mogen komen, vermoedelijk weinig soelaas bieden (paragraaf 2.1); en de 
eis dat scholen een maximum aantal achterstandsleerlingen heeft werkt problematisch 
uit (paragraaf. 2.2). Binnen zekere marges is een min of meer dwingend lokaal 
spreidingsbeleid juridisch toelaatbaar (paragraaf 3). Of het ook het beoogde resultaat 
zal opleveren moet afgewacht worden (paragrafen 4 en 5). 
We sluiten overigens niet uit, dat de komende tijd een nadere wetswijziging 
voorgesteld zal worden om de lokale overheid meer zeggenschap te geven dan het 
huidige compromis in artikel 167a Wpo, welke er op is gericht zal zijn om door 
versterking van de gemeentelijke regierol een evenwichtiger afspiegeling van de 
bevolking binnen de scholen mogelijk te maken.73 Of een dergelijke aanvullende 
bevoegdheid in het leven geroepen moet worden en toepassing moet vinden is een 
lastige vraag. Verdergaande gedwongen spreiding brengt het risico mee van een 
versterking van de ‘witte vlucht’ uit de grote steden. Het grotendeels mislukken van 
het desegregatiebeleid in de Verenigde Staten, waarin met dwingende middelen 
gepoogd is om gemengde scholen te realiseren, vormt daar een illustratie van.74

                                                 
73 Zie hierover P. Wolfgram, Leerlingen, basisscholen en hun buurt. Een onderzoek naar de 
samenstelling van schoolpopulaties en buurtpopulaties, Kenniscentrum gemengde scholen, 
Amsterdam 2009. 

 Het is 
niet onwaarschijnlijk dat het huidige beleid, dat voorzichtig-pragmatisch en 
incrementeel probeert om bescheiden stappen te zetten, veel verstandiger zal blijken 
te zijn. 

74 B.P. Vermeulen, Waarom wij het Supreme Court niet (altijd) hoeven te volgen, in P.P.T. 
Bovend'Eert e.a. (red.), Grensverleggend staatsrecht, Deventer: Kluwer 2001, p. 323-336; S. Rutten, 
Een eindeloze haastklus. Een halve eeuw gelijkekansenbeleid in het Amerikaanse onderwijs, Utrecht: 
Sardes 2004; D. Bell, Silent covenants. Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for 
racial reform, Oxford: Oxford University Press 2004. 
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