Segregatie en kansen(on)gelijkheid
Segregatie die kansenongelijkheid kan veroorzaken manifesteert zich breed
in de samenleving en komt bijvoorbeeld tot uiting in het onderwijs, óók op
de vrijeschool. De inspectie toonde in de Staat van het Onderwijs aan dat
vrijescholen bijdragen aan een toenemende segregatie in het onderwijs.
De vrijeschool wil juist midden in de samenleving staan en voor ieder kind
toegankelijk zijn. Dat vraagt om een bewuste en actieve houding bij het
aanspreken van een brede doelgroep.
Eén van uitkomsten van de dialoog was dat we elkaar moeten helpen om
de juiste taal en benadering naar ouders te ontwikkelen. In 2020 staat dit
thema op de agenda van de Vereniging van vrijescholen.

Inge de Wolff is hoogleraar, inspecteur en projectleider van de Staat van het Onderwijs. Ze
liet zien dat scholen in het bijzonder onderwijs onbewust onevenredig veel bijdragen aan
segregatie, waarmee kansengelijkheid onder druk komt te staan. Ze vond de stap om het
onderwerp op tijdens het festival te agenderen moedig en goed.
Sociaal innovator Hanane Abaydi is betrokken bij het ouderinitiatief Waldorf aan de Werf,
een inclusieve basisschool in oprichting in Amsterdam-Noord: “Word je bewust van wat
kansengelijkheid inhoudt. Realiseer je dat je in een geprivilegieerde bubbel leeft en
verplaats je in hen die daarbuiten zijn.”
Montessori bestuurder Jeroen Gommers beschreef een voorbeeld van een school die
speciaal in een zwarte wijk was gestart, maar binnen no time volledig wit was. Hij gaf aan te
overwegen om de school weer weg te halen. Kortom: je kan de sociale verhoudingen maar
moeilijk beïnvloeden. Hij vindt het desondanks goed om hiermee aan de slag te blijven.
Peronnik Veltman, bestuurder van vrijescholen in het PO, stond lang op het standpunt dat
de vrije keuze van ouders het belangrijkst is: ”Als wij er maar voor zorgen dat iedereen
welkom is. Nu realiseer ik me dat de drempel te hoog is, er onvoldoende kennis is bij ons
wat mensen weerhoudt om naar de vrijeschool te komen. Er is dus werk te doen. Het
vrijeschoolonderwijs is inhoudelijk bij uitstek geschikt om mensen te verbinden en om te
gaan met verschillen.”

