Stand pilots 1 oktober 2012
In twaalf gemeenten zijn er de afgelopen jaren pilots gehouden om na te gaan met welke
beleidsmaatregelen gemengde scholen en contacten tussen groepen leerlingen bevorderd konden
worden. De subsidie voor de pilots stopte per 1 januari 2012. Hoe staat het inmiddels met
activiteiten op dit gebied in die twaalf gemeenten?
Almelo
De Kinderboekenweek gaat ook dit jaar weer gezamenlijk met drie scholen die in 1 gebouw zitten.
Deze activiteit gebruiken we ook om de ouderbetrokkenheid te vergroten door een tentoonstelling
in de hal op te bouwen die alle ouders ook met hun kind gaan bekijken.
De scholentocht blijft ook bestaan en dat initiatief is overgenomen door andere wijken. De
gemeente blijft ons daarin ook faciliteren door de brieven te versturen aan de ouders. Scholen doen
de rest van de organisatie.
Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
Amersfoort
Stand van zaken niet bekend.
Amsterdam
In verschillende stadsdelen wordt gewerkt met verschillende vormen van aanmeldbeleid,
bijvoorbeeld in Oud West en Zuid.
(Het Kenniscentrum zal hier op een later moment meer aandacht aan besteden op de site.)
Den Haag
In Den Haag wordt er langs de drie eerder ingezette beleidslijnen gestaag verder gewerkt: aan
scholentochten in geselecteerde wijken (hetgeen recent een nieuw ouderinitiatief heeft
opgeleverd), aan ontmoetingsprojecten en aan aanmeldbeleid.
(Het Kenniscentrum zal hier op een later moment meer aandacht aan besteden op de site.)
Deventer
Binnenkort wordt een nieuw convenant getekend, waarmee het al langer lopende aanmeldbeleid zal
worden voortgezet.
(Het Kenniscentrum zal hier op een later moment meer aandacht aan besteden op de site.)
Eindhoven
Na het afronden van de pilots zijn er vanuit de gemeente geen nieuwe ontwikkelingen. Wel is het zo
dat het tegengaan van segregatie onderdeel is geworden van het VVE-beleid; scholen waarbij sprake
is van een leerling populatie die ‘te zwart of te wit’ is, dienen een plan te maken hoe zij deze
segregatie willen tegengaan. De gemeente heeft verder geen zicht op wat scholen zelf nog gedaan
hebben en doen.

Leiden
De pilotactiviteiten worden op dit moment geëvalueerd. Naar verwachting kan de Raad het rapport
daarover in november vaststellen. In het rapport komt ook hoe Leiden verder wil met dit dossier na
de pilotperiode.
Nijmegen
In Nijmegen is men bezig met de overdracht van Schoolwijzer (het aanmeldsysteem) van de
gemeente naar de schoolbesturen. Dit jaar zal in dat kader nog een nieuwe overeenkomst gesloten
worden. Verder praten we binnenkort met de schoolbesturen over het thema plafondbepaling (het
maximale aantal leerlingen per school) voor 2013‐2014.
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Een student heeft een evaluatie‐onderzoek gedaan en nu samen met haar docent een artikel
gepubliceerd (F. Alitou en M.S. de Vries, Het Nijmeegse antisegregatiebeleid voor het primair
onderwijs: een implementatiestudie’ in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, augustus 2012.)
Rotterdam
Er hebben in Rotterdam de afgelopen maanden geen veranderingen plaatsgevonden op dit
beleidsterrein.
De ouderinitiatieven kunnen een beroep doen op de schoolcontactpersonen van de gemeente.
Er is weinig zicht op welke scholen hun “vriendschap” hebben gecontinueerd nadat er geen
vergoeding meer tegenover stond.
Schiedam
Voor wat betreft maatregelen voor het tegengaan van segregatie ligt het in Schiedam stil. Wel is
men bezig met het aanpassen van de lokale onderwijsfolder.
Tilburg
Op 9 oktober 2012 besluit het College hoe het verder gaat met dit onderwerp.
Utrecht
De subsidie voor de ontmoetingsprojecten ‘School in de wereld’ is deze zomer stopgezet.
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