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Bescherming van gelijke toegang
De gelijke kansen van kinderen 
om naar de school van hun 
keuze te gaan zijn niet meer 
gegarandeerd. Een doelgericht 
toelatingsbeleid kan gelijke 
toegang tot scholen beschermen

Vrije schoolkeuze is een groot goed in het 
Nederlands onderwijssysteem. Zo krijgen 
alle ouders gelijke kansen om te kiezen voor 
de school die het beste past bij hun kind

Ongelijke kansen ontnemen kinderen de mogelijkheid hun eigen 
potentieel zo ver mogelijk te ontwikkelen. Dat is onrechtvaardig

Beleid kan gelijke toegang tot scholen beschermen

De overheid zou kunnen bijdragen aan het gemak van implementatie 
door richtlijnen of een praktische handleiding aan te bieden 

Samen Gelijke toegang kan het beste 
worden bewaakt door één 
nationaal beleid. Omdat dat 
momenteel niet haalbaar is, 
is een alternatief dat alle 
schoolbesturen binnen een 
gemeente of regio samen
een centraal beleid volgen

Bewust Alle aspecten van toelating, 
zoals inschrijfdata, informatie-
voorziening, timing en 
voorrangsregels, hebben 
invloed op gelijke toegang. 
Elk van deze aspecten moet 
bijdragen aan het bewaken 
van kansengelijkheid

Om gelijke kansen te waarborgen 
bij het toewijzen van plekken, zijn 
een aantal aspecten van belang

Steeds vaker zijn er basis- en middelbare scholen die meer aanmeldingen krijgen 
dan dat ze plekken hebben. De manier waarop de plekken dan worden verdeeld 
zijn per regio en per school verschillend. Dit werkt ongelijkheid in de hand

Stel transparante 
regels op

Ouders die hogeropgeleid zijn en een 
groot netwerk hebben, doorgronden 
de toelatingsregels makkelijker dan 
andere ouders. Duidelijke regels 
kunnen de verschillen verkleinen 

Voorkom dat regels onbedoeld 
ongelijkheid in de hand werken. 
Voorrang geven aan bijvoorbeeld 
kinderen uit een postcodegebied 
kan segregatie vergroten

Er zijn verschillende methodes bekend 
om het complexe toewijzingsprobleem 
op te lossen. Kies het best passende 
allocatiemechanisme aan de hand van 
welke doelen bereikt moeten worden  

Wees bewust 
van risico’s

Gebruik een 
plaatsingmethode

De wensen van schoolbesturen, 
scholen, gemeentes, ouders en 
leerlingen kunnen haaks op elkaar 
staan. Wees hiervan bewust en zet het 
bewaken van gelijke kansen centraal

Bewaak 
gelijke kansen


