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Segregatiebestrijding in het Nationaal Programma Onderwijs
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Inleiding
Voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de
coronacrisis, biedt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) tijdelijk extra geld
en een inhoudelijk menu om leerachterstanden en andere problemen in het
onderwijs aan te pakken.
Enkele thema’s op dit inhoudelijk menu zijn ook van belang voor de bestrijding van
kansenongelijkheid en onderwijssegregatie, en het bevorderen van gemengde
scholen. Op die onderwerpen gaan we hier kort in.
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Algemeen
Tijdens de coronapandemie zijn de verschillen tussen (groepen) kinderen
duidelijker en deels ook groter geworden. Kinderen die thuis een eigen kamer en
computer hebben, en ouders die hen kunnen helpen, zitten immers in een hele
andere situatie dan kinderen die een kamer en computer moeten delen en minder
hulp van hun ouders (kunnen) krijgen. De negatieve gevolgen van onderwijs zijn
ongelijk verdeeld. Deze verschillen hebben alles te maken met de opleiding en
sociaaleconomische status van de ouders.
Voor alle leerlingen geldt, dat zij tijdens de lockdown het contact met
medeleerlingen op school hebben gemist. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel
hun sociaalemotionele ontwikkeling (omdat ze elkaar niet op school konden
ontmoeten) als voor het leren zelf (omdat kinderen ook van elkaar leren).
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Relevante thema’s op het NPO-menu (1/2)
Op de website van het NPO staan kansrijke interventies. Bij de meeste thema’s kun
je doorklikken op extra informatie van EducationLab. Voor segregatiebestrijding en
het bevorderen van gemengde scholen zijn de volgende interventies van belang.
A. Meer onderwijs, met name wanneer die worden georganiseerd voor kinderen
van verschillende scholen en met verschillende achtergronden:
• Zomer- en lentescholen
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
• Leren van en met medeleerlingen (peer tutoring en mentoring)
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
• Sportieve activiteiten
• Cultuureducatie
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Relevante thema’s op het NPO-menu (2/2)
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
• Samenwerkend leren
F. Faciliteiten en randvoorwaarden
• Coaching en professionalisering (op gemengde scholen bijvoorbeeld m.b.t. het
differentiëren in de klas en het omgaan met verschillende groepen ouders).
• Ouderbetrokkenheid (van ouders met kinderen op school, ouders die een school
gaan kiezen en ouders van een ouderinitiatief).
Overig: voortgezet onderwijs
• Brede brugklas
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Hoe inzetten? Rol van het Kenniscentrum
Deze onderwerpen kunnen mede worden ingezet om gemengde scholen te
bevorderen en segregatie te voorkomen en bestrijden. Scholen, schoolbesturen en
gemeenten kunnen een deze maatregelen bijvoorbeeld overwegen in een
gezamenlijk overleg.
Het Kenniscentrum Gemengde Scholen kan daarbij op twee manieren steun
bieden:
• Met de informatie op onze website (www.gemengdescholen.nl), bijvoorbeeld
met de brochure over de Lokale Educatieve Agenda.
• Met het leveren van advies op maat. Neem daarvoor contact met ons op via de
contactpagina.

