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Samenvatting 

Beleidssamenvatting vragenlijstonderzoek schoolkeuzemotieven 
voortgezet onderwijs Diemen 
 

Onderzoeksdoel en –methode 
De gemeente Diemen wil (beter) inzicht krijgen in de 
schoolkeuzemotieven van de groep 8-leerlingen en hun ouders die 
in het schooljaar 2018-2019 hun keuze hebben gemaakt voor een 
school voor voortgezet onderwijs. De achterliggende reden 
daarvoor is dat er te weinig aanmeldingen waren voor de 
havo/vwo-afdeling om te kunnen overgaan tot de start van 
OSDiemen, een nieuwe middelbare school, en de eerste binnen de 
gemeentegrenzen van Diemen. Dit tekort aan aanmeldingen was 
onverwacht. Om in de toekomst beter te kunnen aansluiten op de 
wensen en behoeften van de Diemenaren is daarom besloten 
onderzoek te laten doen door het Kohnstamm Instituut naar 
schoolkeuzemotieven. Dat onderzoek is uitgevoerd via een 
vragenlijst. De vragenlijst is uitgezet via de zeven basisscholen in 
Diemen en één van de basisscholen in Duivendrecht. 
 
Respondenten 
De totale doelgroep telde 271 groep-8-leerlingen (en hun ouders). 
Er zijn 82 respondenten die de vragenlijst - die via de scholen is 
verspreid - hebben ingevuld (30,3% respons). Van deze 82 
ingevulde vragenlijsten bleken er 76 bruikbaar voor de analyses. 
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Verreweg de meeste respondenten (86%) wonen in Diemen (zie 
Figuur 1). Iets meer dan een kwart van de respondenten had zich 
aanvankelijk aangemeld voor de OSDiemen (zie Figuur 2). 
 
Schooladvies 
Een belangrijke vraag voor het onderzoek is of er sprake is van 
verschillen in de schoolkeuzemotieven van (ouders van) groep 8-
leerlingen die samenhangen met het onderwijsniveau dat zij in het 
voortgezet onderwijs willen gaan volgen: vwo/havo, danwel vmbo. 
Figuur 3 laat zien dat beide groepen in voldoende mate zijn 
vertegenwoordigd: 63,1% van de respondenten geeft aan dat de 
leerling een schooladvies heeft op havo en/of vwo- niveau en 
33,6% heeft een vmbo- of vmbo/havo-advies, één leerling heeft 
praktijkonderwijs als advies. 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs 
Verreweg de meeste leerlingen zullen hun opleiding vervolgen op 
scholen in Amsterdam (65,8%). Bijna een derde van de leerlingen 
(28,9%) gaat volgend schooljaar in Weesp naar school. Vrijwel al 
deze leerlingen gaan naar het Vechtstede College, één leerling gaat 
naar het Casparus College. De vier overige leerlingen hebben 
gekozen voor een school in respectievelijk Amstelveen, Bussum, 
Lelystad en Zaandam (zie Figuur 4).  
 
Schoolkeuzemotieven 
De schoolkeuzemotieven zijn bevraagd bij zowel de ouders en 
leerlingen die aanvankelijk gekozen hadden voor de OSDiemen, als 
bij de andere ouders en leerlingen. De eerste groep gaf aan welke 
motieven een belangrijke rol hebben gespeeld in hun keuze voor 
de OSDiemen. Bij de tweede groep is deze vraag op twee manieren 
voorgelegd. Ten eerste kregen zij de vraag welke 
schoolkeuzemotieven voor hen al of niet belangrijk waren. Ten 
tweede kregen zij de vraag welke onderwerpen belangrijk waren in 
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de beslissing om juist niet voor de OSDiemen te kiezen (zie 
Figuren 5, 6 en 7). 
 
Verschillen tussen keuzemotieven gerelateerd aan schooladviezen 
Als we de twee groepen - vmbo/havo en havo/vwo - met elkaar 
vergelijken, zien we een aantal opvallende, significante, 
verschillen. Zo is de heterogene brugklas een belangrijke reden 
geweest voor de havo/vwo-groep om niet voor de OSDiemen te 
kiezen, terwijl dit voor de vmbo/havo-groep veel minder 
belangrijk is gebleken. Daaraan gerelateerd zien we ook verschil in 
belang rondom de tweejarige brugklas en een brede 
scholengemeenschap. Ook deze onderwerpen werden door de 
havo/vwo-groep als belangrijke redenen gezien om niet te kiezen 
voor de OSDiemen, in vergelijking met de vmbo/havo-groep (zie 
Figuur 8).  Tot slot is het ontbreken van een specifiek aanbod, 
zoals tweetalig onderwijs, technasium, een sport- of muziekklas) 
voor de ouders van leerlingen met een havo/vwo-advies een 
significant belangrijker reden geweest om niet te kiezen voor 
OSDiemen, dan voor de ouders van leerlingen met een vmbo- of 
vmbo/havo-advies. 
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Figuur 1  Woonplaats respondenten  Figuur 2  Aangemeld voor OSDiemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 3  Schooladvies  Figuur 4  Plaats van gekozen middelbare school 



5 

 

 

 

9,5

4,8

4,8

4,8

9,5

9,5

4,8

19

14,3

4,8

4,8

23,8

4,8

23,8

9,5

4,8

4,8

19

42,9

23,8

28,6

23,8

38,1

28,6

23,8

33,3

19

19

28,6

9,5

9,5

23,8

42,9

47,6

52,4

19

33,3

19

38,1

38,1

42,9

28,6

38,1

28,6

23,8

4,8

14,3

14,3

14,3

19

23,8

23,8

28,6

33,3

33,3

33,3

52,4

52,4

66,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vriendjes/klasgenoten die ook naar deze school zouden gaan

Een nieuwe, startende school

De verbinding met de OSB (en diens goede reputatie)

Het schoolgebouw

Openbaar onderwijs

Een brede scholengemeenschap

Goed bereikbaar met ov

Een kleinschalige school

Kans om geplaatst te worden

Tweejarige brugklas (uitstel van de keuze voor een bepaald schooltype)

Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen)

Een goede sfeer rondom de school

Korte reisafstand naar school

Veiligheid in en rond de school

Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor de OSDiemen? (n=21)

helemaal niet belangrijk nauwelijks belangrijk neutraal belangrijk heel belangrijk
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk vindt u een korte beschrijving van de aanleiding 
voor het uitgevoerde onderzoek, de doelstelling en de 
onderzoeksvragen. 

1.1 Achtergrond 

Het was de ambitie van de gemeente Diemen om in het schooljaar 
2019-2020 een nieuwe middelbare school te openen binnen de 
grenzen van de eigen gemeente. Een verkennend onderzoek naar 
de behoeften van ouders en leerlingen is in 2016 uitgevoerd door 
de Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam (Dienst Onderzoek 
en Statistiek Amsterdam, 2017) . De start van de middelbare school 
werd voorbereid in overleg met onder andere de Openbare 
Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) waarvan de nieuwe school – 
onder de naam ‘OSDiemen’ – een nevenvestiging zou worden.  
 
Om tot een verantwoorde exploitatie van deze nieuwe school te 
kunnen komen, was de afspraak dat daadwerkelijk gestart zou 
worden bij een minimum aantal van 75 inschrijvingen, waarvan 
50% leerlingen met een havo/vwo-advies opdat op termijn ook de 
bovenbouw rendabel zou kunnen worden ingericht. Er hebben zich 
uiteindelijk weliswaar 80 leerlingen aangemeld, maar het aantal 
leerlingen met havo/vwo-advies lag veel lager dan de gestelde 
norm van >35 leerlingen. Om die reden is besloten om in het 
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schooljaar 2019-2020 de Diemense vo-school niet van start te 
laten gaan.  
 
Het (te) geringe aantal aanmeldingen van leerlingen met 
havo/vwo-advies was niet voorzien. Zowel de gemeente, als de 
po-schoolbesturen en directies, als leerkrachten en ouders waren 
– zo bleek uit het eerder uitgevoerde onderzoek –  positief over de 
komst van de OSDiemen en onderschreven het belang van een 
scholengemeenschap met een breed aanbod. Uiteindelijk hebben 
echter ouders en leerlingen met een havo/vwo-advies anders 
gekozen dan opgemaakt was uit de eerdere inventarisatie op basis 
van de vraag ‘Zou u interesse hebben in een vo-school in Diemen, 
voor uw kind(eren)?’  
 
Er is in het voorjaar van 2019 een kwalitatieve informatieronde 
geweest die licht werpt op een aantal aspecten die voor leerlingen 
en hun ouders een rol gespeeld hebben in de uiteindelijke 
schoolkeuze. Aspecten die daarbij naar voren kwamen waren:     
het niet willen verspelen van de kans op de school die de eerste 
voorkeur had, twijfels over een heterogene brugklas (vmbo t/m 
vwo-leerlingen), de locatie en de onaantrekkelijke, tijdelijke 
huisvesting van de school (teveel een basisschool, te weinig 
mogelijkheid om een voorstelling te maken van het gebouw als 
vo-school), de aantrekkelijkheid van Amsterdam en de brede 
keuze aan scholen in de omgeving.  
 
Met het oog op de toekomst vindt de gemeente Diemen het van 
belang om een grotere groep ouders te bevragen en meer 
kwantitatieve, objectieve informatie te verzamelen.                           
De kernvragen daarbij zijn: wat zijn de achtergronden van de 
feitelijk gemaakte schoolkeuzes en welke motieven hebben een 
doorslaggevende rol gespeeld in positieve en in negatieve zin bij 
de keuze voor het wél of juist niet aanmelden van leerlingen voor 
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de OSDiemen? Inzicht in die motieven kan bijdragen aan verdere 
gedachtenvorming over een nieuw op te richten middelbare school 
in Diemen. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de feitelijk door 
leerlingen in groep 8 en hun ouders gemaakte schoolkeuze voor 
het voortgezet onderwijs en in de motieven die voor hen daarbij 
een doorslaggevende rol hebben vervuld. De doelgroep voor het 
onderzoek is dan ook de groep ouders en leerlingen in groep 8 van 
het basisonderwijs die in het schooljaar 2018-2019 een keuze 
hebben gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs.  
Daarnaast vindt de gemeente Diemen het relevant om een beter 
beeld te krijgen van de wensen en behoeften die leven bij ouders en 
leerlingen als het gaat om een nieuw op te richten middelbare 
school in Diemen, gelet op bijvoorbeeld het onderwijsconcept en 
bepaalde randvoorwaarden, en op het aangeboden 
onderwijsniveau (vmbo t/m vwo). Ook de ervaringen van de 
doelgroep met de publiciteit en werving voor de OSDiemen zijn 
daarbij van belang, en zijn daarom in het onderzoek meegenomen. 

1.3 Onderzoeksvragen 

In het onderzoek is uitgegaan van de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat zijn de achterliggende redenen geweest voor de gemaakte 

keuze voor een middelbare school voor de groep (ouders van) 
leerlingen uit groep 8 in het huidige schooljaar (2018-2019)? 
 Wat zijn de eventuele verschillen daarbij tussen enerzijds 

de groep (ouders van) leerlingen met een havo en/of vwo-
advies en anderzijds de (ouders van) leerlingen met een 
vmbo- of havo/vmbo-advies? 
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 Wat zijn sterk negatieve keuzemotieven, wat zijn sterk 
positieve keuzemotieven geweest? 

 Hoe hebben de ouders de informatievoorziening en 
voorlichting over de OSDiemen ervaren? 

2. Wat zijn de wensen en behoeften van ouders en leerlingen in 
Diemen inzake een middelbare school? 

3. Welke onderwijsconcept(en) sluiten aan op de wensen van 
ouders en leerlingen? Welke (onderwijs)concepten zouden op 
termijn de kans van slagen voor een middelbare school in 
Diemen vergroten? 
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2 Methode 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is een digitale 
vragenlijst ontwikkeld die is verspreid onder de ouders van 
leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op scholen in Diemen 
en Duivendrecht. In dit hoofdstuk bespreken we kort de aanpak 
van de dataverzameling en –analyse. 

2.1 Inhoud vragenlijst 

De vragenlijst heeft drie hoofdthema’s:  achtergrondgegevens, 
schoolkeuzemotieven en informatievoorziening over de 
OSDiemen. Er was tot slot ook ruimte voor spontane opmerkingen. 
De inhoud van de vragenlijst is erop gericht om de volgende 
informatie te kunnen bieden: 
 een overzicht van voor de ouders en leerlingen belangrijke 

positieve en negatieve schoolkeuzemotieven, 
 inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen de 

schoolkeuzemotieven van (ouders van) leerlingen met vmbo- 
of vmbo/havo-advies enerzijds en (ouders van) leerlingen 
met havo en/of vwo-advies anderzijds, 

 inzicht in de wensen en behoeften van ouders en leerlingen als 
het gaat om een school voor voortgezet onderwijs in Diemen, 
en de informatievoorziening daarover. 

 



14 
 

 
 

Achtergrondgegevens 
Allereerst zijn enkele achtergrondgegevens bevraagd, zoals de 
naam van de basisschool van het kind, het schooladvies voor het 
kind, het opleidingsniveau van de ouders zelf  en de middelbare 
school waar het kind uiteindelijk is ingeschreven. Ook is gevraagd 
of ouders op de hoogte waren van de plannen van de gemeente om 
een nieuwe school in Diemen te starten, én of het kind in eerste 
instantie voor de OSDiemen was aangemeld. 
 
Schoolkeuzemotieven 
Om inzicht te krijgen in de schoolkeuzemotieven is aan de 
respondenten een lijst met schoolkeuzemotieven voorgelegd.     
Per motief konden zij aangeven in welke mate dit motief voor hen 
van belang was bij de keuze voor een middelbare school, na groep 
8. Voor het formuleren van deze motieven zijn we onder andere 
uitgegaan van de schoolkeuzemotieven zoals die bekend zijn uit de 
onderzoeksliteratuur (Herweijer en Vogels, 2004; Dienst 
Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam, 2004). Daarnaast 
zijn enkele motieven opgenomen die specifiek van belang zijn in 
de context van de gemeente Diemen en de plannen voor de 
OSDiemen.   
Eerdere ervaring met onderzoek naar schoolkeuzemotieven leert 
dat de meest inhoudelijke en kritische informatie verkregen wordt 
via de vraag waarom een bepaalde school juist níet is gekozen 
(Karsten et al, 2002). De vragenlijst bevat daarom zowel vragen 
naar de motieven voor de keuze voor de middelbare school waar de 
leerling nu naartoe gaat, als vragen over de specifieke motieven 
om juist wél of juist níet te kiezen voor OSDiemen. 
 
Informatievoorziening over de OSDiemen 
De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag in hoeverre ouders 
(en leerlingen) tevreden waren over de informatie die zij van de 
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gemeente Diemen hebben gekregen over de nieuw op te richten 
school, en met de mogelijkheid om eigen opmerkingen te delen.  

2.2 Doelgroep 

De doelgroep voor de vragenlijst zijn alle ouders van leerlingen die 
in het schooljaar 2018-2019 in groep 8 zaten en (dus) een keuze 
hebben gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs.       
Het gaat daarbij om alle groep-8-leerlingen op de scholen in 
Diemen en Duivendrecht, en alle groep-8 leerlingen die in Diemen 
of Duivendrecht wonen. Daarom zijn alle zeven basisscholen in 
Diemen benaderd met het verzoek de vragenlijst uit te zetten, 
evenals twee scholen in Duivendrecht met een relatief groot aantal 
leerlingen uit Diemen. 

2.3 Wijze van benaderen respondenten 

Er zijn in Diemen zeven basisscholen gevestigd. Al deze scholen 
hebben de vragenlijst verspreid onder de ouders van hun groep 8-
leerlingen. Daarnaast is contact gezocht met de twee basisscholen 
in Duivendrecht. Eén van die scholen heeft deelgenomen, de 
andere school niet. De respondenten kregen via de school een        
e-mail met daarin uitleg over het onderzoek en de link naar de 
online vragenlijst. De vragenlijst kon gedurende een periode van 6 
weken, anoniem, worden ingevuld. Om de respons te vergroten 
konden deelnemers aan het einde van de vragenlijst hun 
emailadres invullen om kans te maken op een van de twintig 
boeken- of bioscoopbonnen t.w.v 25 euro. 57 respondenten 
hebben hun gegevens achtergelaten, waarna er willekeurig 20 
winnaars zijn gekozen. Deze gegevens zijn gedeeld met de 
gemeente Diemen die inmiddels de winnaars hun prijs hebben 
toegestuurd.  
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Omdat er ook groep-8-leerlingen in Diemen wonen die niet in 
Duivendrecht of Diemen naar school gaan, is er voor gekozen om 
– op een later tijdstip – dezelfde vragenlijst ook via social media 
te verspreiden. Doel daarvan was ook de groep Diemense ouders te 
bereiken die nog niet via de basisschool van hun kind benaderd 
was om deel te nemen aan het onderzoek. Deze ‘openbare’ 
vragenlijst is ingevuld door 42 mensen. Echter, het grootste deel 
van deze respondenten (n=35) bleek geen kind te hebben in groep 
8. Deze respondenten vielen daardoor niet binnen de doelgroep 
van het onderzoek. Er bleven daarmee slechts 7 respondenten over 
die de vragenlijst volledig hadden ingevuld, én die ouders waren 
van een leerling in groep 8 van het basisonderwijs. Die groep was 
helaas te klein om mee te nemen in dit onderzoek.  
Wat wél meegenomen kan worden is dat er enthousiast is 
gereageerd op deze vragenlijst, die in slechts twee weken tijd toch 
al een redelijk grote respons kreeg zonder dat er voor ouders een 
beloning tegenover stond. Het lijkt erop dat ouders van jongere 
kinderen in elk geval geïnteresseerd zijn in een middelbare school 
in Diemen.  Dat wordt ook zichtbaar in de opmerkingen die zij 
maken bij de open vragen. Maar over hun uiteindelijke 
schoolkeuze straks zegt dat allemaal nog niets. 
 
De acht scholen die de vragenlijst verspreidden onder de ouders 
van leerlingen in groep 8, tellen samen in totaal 271 groep              
8-leerlingen. 1 In totaal hebben 82 respondenten de vragenlijst 
ingevuld zoals die via de scholen is verspreid, een 
responspercentage van 30,3%. Van de 82 ingevulde vragenlijsten 
zijn er 76 bruikbaar voor de analyses, de overige zes vragenlijsten 
waren onvolledig ingevuld.  

                                                             
 
1  Aantal groep 8-leerlingen per school (schooljaar 2018-2019) : De Octopus  n=29;  Het Atelier n=11;         

De Kersenboom  n= 8;  Noorderbreedte n=74, De Ark n=40,  Sint-Petrusschool n =27; De Nieuwe Kring  

n= 47; De Grote Beer n=25 
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2.4 Analyses 

Voor de presentatie van de resultaten zijn met name aantallen, 
percentages en gemiddelden relevant. Ter beantwoording van de 
vraag over verschillen in schoolkeuzemotieven gerelateerd aan het 
niveau van het schooladvies zijn eenzijdige t-toetsen uitgevoerd 
op basis van de gemiddelde scores per item, per groep. Hiermee is 
nagegaan in hoeverre beide groepen ook significant verschillen in 
het belang dat zij hechten aan bepaalde kenmerken van een 
middelbare school. 
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3  Resultaten 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het 
vragenlijstonderzoek. We bespreken achtereenvolgens de 
kenmerken van de groep respondenten, de mate waarin de zij 
bepaalde schoolkeuzemotieven al dan niet belangrijk achten, en de 
verschillen gerelateerd aan het schooladvies voor het 
vervolgonderwijs. 

3.1 Kenmerken van de groep respondenten 

Deelnemende scholen 
In totaal zijn de ouders van acht basisscholen benaderd met het 
verzoek om de vragenlijst in te vullen. Dat heeft uiteindelijk 76 
respondenten opgeleverd. In de reacties zijn met name drie 
basisscholen goed vertegenwoordigd: De Nieuwe Kring, 
Noorderbreedte en De Ark. Dat zijn ook de grootste scholen binnen 
de gemeente Diemen. 
Van de respondenten woont het merendeel inderdaad in Diemen 
(85,5%), enkelen wonen daarbuiten (in Amsterdam n=6 , 
Duivendrecht n=4,  of elders n=1). 
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Tabel 1  Basisscholen van de groep 8-leerlingen (aantal ingevulde vragenlijsten per school, en het 

aandeel per school in de respons) 

Naam school Aantal leerlingen % 

De Nieuwe Kring 22 28,9 

Noorderbreedte 19 25,0 

De Ark 14 18,4 

De Octopus 6 7,9 

Sint-Petrusschool 6 7,9 

De Kersenboom 4 5,3 

De Grote Beer 3 3,9 

Het Atelier 2 2,6 

 
 
Schooladvies 
Een belangrijke vraag voor het onderzoek is of er sprake is van 
verschillen in de schoolkeuzemotieven van (ouders van) groep 8-
leerlingen die samenhangen met het onderwijsniveau dat zij in het 
voortgezet onderwijs willen gaan volgen: vwo/havo, danwel vmbo. 
Om die reden is geïnventariseerd wat het schooladvies was voor 
degenen die de vragenlijst hebben beantwoord. Tabel 2 laat zien 
dat beide groepen in voldoende mate zijn vertegenwoordigd.         
In totaal 63,1% van de respondenten geeft aan dat de leerling een 
schooladvies heeft op havo en/of vwo- niveau en 33,6% heeft een 
vmbo-advies, een leerling heeft praktijkonderwijs als advies. 
 
Tabel 2  Schooladviezen in de respondentgroep 

Schoolniveau Aantal leerlingen % 

Vwo 21 27,6 

Havo/vwo 19 25,0 

Havo 8 10,5 

Vmbo/havo 12 15,8 

Vmbo tl 11 14,5 

Vmbo b/k 4 5,3 

Praktijkonderwijs 1 1,3 
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Figuur 1  Percentages per schooladviesniveau in de respons 

 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs 
De meest populaire school voor de Diemense leerlingen die 
uitstromen naar het voortgezet onderwijs is het Vechtstede 
College in Weesp waar 27,6% van de leerlingen in het nieuwe 
schooljaar zal starten.  Wat kleinere aantallen leerlingen gaan naar 
de OSB (9,2%), De Amsterdamse Mavo (6,6%) en het IJburg 
College (6,6%). In Tabel 3 zijn de namen opgenomen van alle 
scholen waar de leerlingen nu zijn ingeschreven.  
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Tabel 3  Scholen voor voortgezet onderwijs waar leerlingen zijn ingeschreven 

Naam school Aantal leerlingen % 

Vechtstede College 21 27,6 

OSB 7 9,2 

De Amsterdamse Mavo 5 6,6 

IJburg College 5 6,6 

Metis Montessori Lyceum 4 5,3 

Pieter Nieuwland College 4 5,3 

Vossius Gymnasium 4 5,3 

Fons Vitae 3 3,9 

Amsterdams Lyceum 2 2,6 

Hubertus & Berkhoff 2 2,6 

Ir. Lely Lyceum 2 2,6 

Barlaeus Gymnasium 1 1,3 

Berlage lyceum 1 1,3 

Bindelmeer 1 1,3 

Casparus College 1 1,3 

Cygnus Gymnasium 1 1,3 

De Dreef 1 1,3 

Gerrit van der Veen 1 1,3 

Goois Lyceum 1 1,3 

Havo de Hof 1 1,3 

Het Saenredam 1 1,3 

IVKO 1 1,3 

MCO 1 1,3 

MLA 1 1,3 

Panta Rhei 1 1,3 

SG De Rietlanden 1 1,3 

Spinoza 20first 1 1,3 

Wellantcollege Linnaeus 1 1,3 

 
 
Verreweg de meeste leerlingen zullen hun opleiding vervolgen op 
scholen in Amsterdam (65,8%). Eén leerling gaat naar het 
Casparus College, een school die, evenals het Vechtstede College 
gevestigd is in Weesp. Dat betekent dat bijna een derde (28,9%)  
van de leerlingen straks in Weesp naar school gaat. De vier overige 
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leerlingen gaan respectievelijk naar Amstelveen, Bussum, Lelystad 
en Zaandam. 
 

 
Figuur 2  Verdeling over steden waar de groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. 

 
 
Onderwijsniveau van de ouders 
Het onderwijsniveau van de ouders die de vragenlijst invulden, ligt 
relatief hoog: 61,8% heeft een opleiding afgerond op HBO- of 
universitair niveau. Het gemiddeld percentage hoogopgeleide 
inwoners in Nederland is zo’n 30% (zie: de CBS rapportage Trends 
2018: 
https://longreads.cbs.nl/trends18/maatschappij/cijfers/onder
wijs/). Verder heeft 18,4% een opleiding op MBO-4 niveau. De 
overige 19,7% van de respondenten heeft als hoogst afgeronde 
opleiding ofwel een diploma van het middelbaar onderwijs, ofwel 
op MBO-niveau 2 of 3. 
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Tabel 4  Onderwijsniveau ouders 

Onderwijsniveau Aantal respondenten % 

Middelbaar onderwijs 9 11,8 

MBO 2 2 2,6 

MBO 3 4 5,3 

MBO 4 14 18,4 

HBO 25 32,9 

Universiteit 22 28,9 

 
 
Informatie over  en aanmelding voor OSDiemen 
Vrijwel alle respondenten (97,4%) geven aan dat zij er inderdaad 
van op de hoogte waren dat de leerling zich kon aanmelden voor 
een nieuw op te richten school voor voortgezet onderwijs in 
Diemen. Slechts twee ouders waren daarover niet geïnformeerd.  
Ruim een kwart van de leerlingen (27,6%) in de responsgroep was 
aanvankelijk ook aangemeld voor de OSDiemen. (Zie Tabel 5) 

 
Tabel 5  Aangemeld voor OSDiemen 

OSDiemen-aanmelding Aantal leerlingen % 

Ja 21 27,6 

nee 55 72,4 
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Figuur 3  Verdeling percentages aanmelding OSDiemen (ja) en andere scholen (nee) in de respons 

 

3.2 Schoolkeuzemotieven 

De schoolkeuzemotieven zijn bevraagd bij zowel de ouders en 
leerlingen die aanvankelijk gekozen hadden voor de OSDiemen, als 
bij de andere ouders en leerlingen. De eerste groep gaf aan welke 
motieven een belangrijke rol hebben gespeeld in hun keuze voor 
de OSDiemen. Bij de tweede groep is deze vraag op twee manieren 
voorgelegd. Ten eerste kregen zij de vraag welke 
schoolkeuzemotieven voor hen al of niet belangrijk waren. Ten 
tweede kregen zij de vraag welke onderwerpen belangrijk waren in 
de beslissing om juist niet voor de OSDiemen te kiezen.  
We bespreken hieronder eerst de resultaten voor de groep van 21 
respondenten die zich juist wel hadden aangemeld voor de OSD, 
daarna die voor de groep van 55 respondenten die voor een andere 
middelbare school kozen. 
 

27,6%

72,4%

Ja
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Keuzemotieven voor OSDiemen 
De respondenten die in eerste instantie gekozen hebben voor de 
OSDiemen kregen in de vragenlijst een lijst voorgelegd met 
onderwerpen die een rol gespeeld kunnen hebben in de 
schoolkeuze.2 Per onderwerp konden zij aangeven in hoeverre dit 
voor hen al of niet een belangrijk motief was voor hun keuze voor 
de OSDiemen. Tabel 6 geeft de onderwerpen weer in volgorde van 
belangrijkheid voor de ouders en leerlingen. 
Er zijn vier motieven die voor de respondenten belangrijk tot heel 
belangrijk waren bij hun keuze voor de OSDiemen: de veiligheid in 
en rond de school, de goede sfeer rondom de school, de korte 
reisafstand naar school en de tweejarige brugklas. Daarnaast 
scoren ook de kleinschaligheid van de school, de kans om 
geplaatst te worden en de heterogene brugklas vrij hoog 
(‘belangrijk’). 
Als het gaat om een heterogene brugklas, lopen overigens de 
meningen binnen de respondent groep behoorlijk uiteen: er is een 
flinke groep ouders en leeringen (62,8%) voor wie zo’n 
heterogene brugklas belangrijk of heel belangrijk is, maar ook een 
groep van bijna 28,6% voor wie het niet uitmaakt, en een groep 
van bijna 10% die dat (helemaal) niet van belang vindt (zie Bijlage, 
Tabel 6b). 
Eenzelfde spreiding in de antwoorden zien we bij de items ‘een 
brede scholengemeenschap’ en ‘een nieuwe school’: in beide 
gevallen geeft bijna 60% van de ouders aan dat het dat (heel) 
belangrijke overwegingen zijn geweest in hun schoolkeuze, maar 

                                                             
 
2  Overigens waren er vanuit de drie scholen met het grootste aantal respondenten zowel ouders/leerlingen 

die wel in eerste instantie hebben gekozen voor OSDiemen, als ouders/leerlingen die een andere 

schoolkeuze hebben gemaakt. Vanuit De Nieuwe Kring heeft iets meer dan een kwart zich aangemeld 

(27%) en op de Ark heeft iets meer dan een vijfde zich aangemeld voor de OSDiemen (21%). Op de 

Noorderbreedte heeft iets minder dan de helft zich aangemeld voor de OSDiemen (42%), Doordat er op 

elke school een aanzienlijke groep is die zich heeft aangemeld voor de OSDiemen, kunnen er geen grote 

verschillen in meningen tússen de verschillende scholen worden gevonden. 
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is er ook een flinke groep van rond de 25% die er neutraal 
tegenover staat, en vindt resp. 14% en 19%  het (helemaal) niet 
belangrijk.  
Opvallend is tot slot bijvoorbeeld dat de vriendjes of klasgenoten 
die ook naar de OSDiemen zouden gaan een duidelijk minder 
belangrijke rol spelen dan andere keuzemotieven. 

 
Tabel 6  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor de 

OSDiemen? (n = 21) 

Schoolkeuzemotief Gem. Sd. 

Veiligheid in en rond de school 4,57 0,68 

Een goede sfeer rondom de school 4,43 0,68 

Korte reisafstand naar school  4,14 1,15 

Tweejarige brugklas (uitstel van de keuze voor een bepaald 

schooltype) 
4,05 0,87 

Een kleinschalige school 3,95 0,81 

Kans om geplaatst te worden 3,95 0,97 

Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen) 3,81 1,12 

Het schoolgebouw 3,67 0,97 

De verbinding met de OSB (en diens goede reputatie) 3,62 0,97 

Een brede scholengemeenschap  3,57 1,21 

Een nieuwe, startende school 3,48 1,08 

Openbaar onderwijs 3,33 1,07 

Goed bereikbaar met openbaar vervoer 3,24 1,34 

Vriendjes/klasgenoten die ook naar deze school zouden gaan 2,95 1,02 

Overig, namelijk 

- projecten, onderwijsaanbod 
N=1  

1 = helemaal niet belangrijk t/m 5 = heel belangrijk 

 
 
Keuzemotieven middelbare school  
Aan de groep respondenten die zich níet aanmeldde voor de 
OSDiemen, is een vergelijkbare lijst met keuzemotieven 
voorgelegd. Het was niet mogelijk beide lijsten volstrekt paralel te 
laten lopen omdat bepaalde vragen niet gesteld kunnen worden 
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wanneer het gaat om een startende school: leerlingenzorg of een 
beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs bijvoorbeeld zijn 
nog niet voorhanden. 
Ook hier (zie Tabel 7) zijn er zes onderwerpen die de respondenten 
(heel) belangrijk vinden: een goede sfeer tussen leerlingen 
onderling en tussen leerlingen en leraren,  goede leerlingenzorg, 
veiligheid in en rond de school, een goede reputatie van de school, 
de samenstelling van de leerlingenpopulatie en een positieve 
beoordeling door de Onderwijsinspectie. 
Niet belangrijk vinden de respondenten of de school aansluit bij de 
eigen godsdienst of levensovertuiging, of een broer of zus al op 
dezelfde school zit en of vriendjes/klasgenoten naar dezelfde 
school gaan.  
Een verschil tussen de respondenten die gekozen hadden voor de 
OSDiemen, en deze groep is dat ‘een heterogene brugklas’, en ‘een 
brede scholengemeenschap’ vrij laag op de prioriteitenlijst staan. 
In elk geval is dat zo voor een groot deel van deze groep (36% 
geeft aan een brede scholengemeenschap (helemaal) niet 
belangrijk te vinden). Daar staat overigens een even grote groep 
ouders tegenover die dat juist (heel) belangrijk vinden. Er is 
evenmin een voorkeur voor een categorale school (een school met 
maar één onderwijsniveau, bijvoorbeeld alleen gymnasium, alleen 
havo, alleen vmbo). Bij deze optie geeft ongeveer een kwart van de 
ouders aan dat dat voor hen (heel) belangrijk is, driekwart staat 
daar neutraal tegenover of vindt het (helemaal) niet belangrijk (zie 
Bijlage, Tabel 7b). 
Er is ook een sterke spreiding te zien bij het item ‘de omgeving van 
de grote stad (Amsterdam)’: bijna een kwart van de ouders vindt 
dat (helemaal) niet belangrijk, een derde is neutraal, en ruim 40% 
vindt dat juist wel (heel) belangrijk. 
Redelijk belangrijk vinden de respondenten wél: de kans om 
geplaatst te worden en een extra aanbod. Binnen de typen extra 
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aanbod die zijn voorgelegd, is er met name belangstelling voor 
tweetalig onderwijs. 
 
Tabel 7  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor een 

middelbare school? (n=55) 

Schoolkeuzemotief Gem. Sd. 

Een goede sfeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en 

leerkrachten 
4,42 0,63 

Goede leerlingenzorg 4,31 0,64 

Veiligheid in en rond de school 4,25 0,67 

Goede reputatie van de school 4,16 0,54 

De samenstelling van de leerlingenpopulatie 4,00 0,75 

Positieve beoordeling door de Onderwijsinspectie 4,00 0,77 

Kans om geplaatst te worden 3,67 1,09 

Extra aanbod dat past bij mijn kind 3,60 1,26 

Goed bereikbaar met openbaar vervoer 3,45 1,12 

Korte reisafstand naar school  3,42 0,99 

Vernieuwend onderwijs 3,33 0,98 

Een kleinschalige school 3,25 0,88 

Traditioneel onderwijs 3,20 0,87 

De omgeving van de grote stad (Amsterdam) 3,18 1,28 

Een nieuw, modern schoolgebouw 3,13 1,04 

Een brede scholengemeenschap  2,84 1,24 

Openbaar onderwijs 2,75 1,25 

Een school met maar één type voortgezet onderwijs (bijv. alleen mavo 

of alleen gymnasium) 
2,60 1,30 

De pedagogische visie (bv Montessori, Vrije School e.d.) 2,60 1,26 

Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen) 2,45 1,29 

Veel vriendjes/klasgenoten die ook naar deze school gaan 2,13 1,09 

Broer/zus zit al op deze school 1,87 1,19 

Aansluiting bij eigen godsdienst of levensovertuiging 1,78 0,98 

Overig, namelijk:  

- klas met alleen vwo-leerlingen 

 

N=1 
 

1 = helemaal niet belangrijk t/m 5 = heel belangrijk 
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Tabel 8  Extra aanbod dat past bij mijn kind, namelijk… (n=50) 

Type extra aanbod n =  

Tweetalig onderwijs 14 

Sportklas 6 

Technasium 7 

Kunst 5 

Muziekplus 3 

Anders, namelijk… 15 

…Extra (zorg)ondersteuning 5 

…Diverse naschoolse activiteiten 5 

…Specifiek type onderwijs 5 

 
 
Redenen om niet voor de OSDiemen te kiezen 
De redenen om niet te kiezen voor de OSDiemen zijn (of lijken) 
minder uitgesproken belangrijk, althans voor de groep als geheel 
(zie Tabel 9). De spreiding tussen ‘helemaal niet belangrijk’ en 
‘heel belangrijk’ is echter vrij groot. Bij eenzelfde motief zijn er 
meestal zowel respondenten voor wie dat motief ‘heel belangrijk’ 
is geweest in de schoolkeuze, als respondenten voor wie dat motief 
‘helemaal niet belangrijk’ was (zie ook Bijlage, Tabel 9b waar deze 
spreiding in beeld gebracht is). 
Bovenaan de lijst staan hier: de heterogene brugklas ((heel) 
belangrijk voor 52,9% van de respondenten), een oud en tijdelijk 
gebouw ((heel) belangrijk voor 54,9%), en het ontbreken van een 
opgebouwde reputatie ((heel) belangrijk voor 58,8%).  
Ook over de wenselijkheid van een specifiek aanbod lopen de 
meningen sterk uiteen: voor ruim 35% van de respondenten is 
zo’n aanbod (heel) belangrijk, maar eveneens voor ruim 35% is 
zo’n aanbod (helemaal) niet belangrijk, en voor bijna 30% van de 
respondenten maakt het niet uit. Hetzelfde geldt voor de 
tweejarige brugklas: 40% vindt dat (helemaal) niet belangrijk, 
30% is neutraal, en 30% vindt het juist wel (heel) belangrijk. 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort erg laag, maar 
dat is logisch omdat de school juist dichtbij huis zou zijn. Ook hier 
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zien we verder dat de mogelijke keuzemotieven godsdienst of 
levensovertuiging, openbaar onderwijs, en pedagogische visie een 
geringe rol spelen voor ouders en leerlingen. 

 
Tabel 9  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen in uw afweging om NIET voor de 

OSDiemen te kiezen? (n=51) 

Negatief keuzemotief  Gem. Sd. 

De heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen) 3,47 1,43 

Een oud en tijdelijk gebouw 3,43 1,30 

De school heeft nog geen reputatie opgebouwd 3,43 1,17 

Er is nog geen kwaliteitsoordeel van de Onderwijsinspectie 3,10 1,19 

Een kleinschalige school 3,08 1,13 

Het ontbreken van specifiek aanbod dat past bij mijn kind (sportklas, 

technasium, tweetalig onderwijs, muziek) 
2,92 1,34 

Een brede scholengemeenschap  2,90 1,24 

De tweejarige brugklas 2,84 1,29 

De omgeving van de grote stad (Amsterdam) had onze voorkeur 2,73 1,56 

Geen goede sfeer rondom de school 2,71 1,21 

Gebrek aan veiligheid in en rond de school 2,69 1,23 

Niet passend bij onze pedagogische voorkeur (bv Montessori, Vrije 

School e.d.) 
2,35 1,20 

Openbaar onderwijs 2,25 1,13 

Te weinig vriendjes/klasgenoten die ook naar deze school zouden gaan 2,08 1,04 

Geen aansluiting bij eigen godsdienst of levensovertuiging 1,96 1,02 

Niet goed bereikbaar met openbaar vervoer 1,61 1,00 

Anders, namelijk … 

- het zou een dependance van de OSB zijn (n=2) 

- geen mogelijkheid tot gymnasium (n=1) 

- teveel basisschoolgevoel (n=1) 

- konden geen voorstelling maken van de school (n=2) 

- slechte ervaring met nieuw op te richten scholen (n=1) 

- onduidelijkheid rondom de tijdelijke locatie (n=1)  

  

 
 

Informatievoorziening 
De respondenten zijn tevreden over de informatie die zij hebben 
gekregen vanuit OSDiemen over de nieuw op te richten school. 
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Gemiddeld genomen komt de score uit op 3,8 (sd = 0,97) op een 
schaal van 1 t/m 5, waarbij de score 4 staat voor ‘tevreden’. 
De respondenten hadden de mogelijkheid om aan te geven 
waarover zij tevreden waren, 47 respondenten hebben dat ook 
gedaan.  
 
De respondenten die tevreden zijn, geven vooral aan dat zij vinden 
dat de informatie duidelijk was (n=18). Eén respondent voegt daar 
aan toe: “Er was prima informatie over lesmethodes etc. “ Ook 
vinden de respondenten dat er voldoende voorlichting is geweest. 
(n=11). “Er zijn diverse momenten geweest waarop er de 
mogelijkheid was om meer informatie te krijgen, vragen te stellen 
etc.” 
Verder is er waardering voor het betrekken van met name de groep 
8-leerlingen bij de voorbereiding en opzet van de school (n = 4). 
“De betrokkenheid van de 8-ste groepers bij de voorbereiding was 
erg goed geregeld.” Ook het enthousiasme van het team van 
leraren wordt door enkele respondenten genoemd (n = 2). 
 
De respondenten die niet tevreden waren over de 
informatievoorziening vonden deze rommelig (n=5), misten 
informatie over de locatie van de school of een indruk van het 
schoolgebouw (n=3) en over de plaatsingsmogelijkheden en 
verdeling over niveaus (n = 4). Een ouder die betrokken was bij de 
Ouderklankbordgroep schrijft: “Ondanks de uitstekende 
vergaderingen leek er toch te weinig gehoor gegeven te worden 
aan de opmerkingen van ouders over de verdeling van de 
noodzakelijke niveaus. Op voorhand was al duidelijk dat dat erg 
moeilijk zou worden, omdat ook de OSB zelf hier erg veel moeite 
mee heeft gehad. Die beperking veroorzaakte al vrij snel in de 
aanloop voor het tot stand komen van de nieuwe school veel 
onzekerheid. Er had ook meer gebruik gemaakt kunnen worden 
van de expertise van de ouders ten opzichte van 
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marketinguitingen wanneer er een betere afstemming tussen deze 
ouders en het team van de OSB had plaatsgevonden.”  

3.3 Verschillen tussen keuzemotieven gerelateerd 
aan schooladviezen 

Een belangrijke aanleiding voor het vragenlijstonderzoek was het 
tekort aan aanmeldingen van leerlingen met een havo- en/of vwo-
advies. Het is daarom belangrijk na te gaan in hoeverre de 
verschillende schoolkeuzemotieven wellicht ook verschillen per 
doelgroep. Voor de groep respondenten die niet koos voor de 
OSDiemen is daarom een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de 
schoolkeuzemotieven van de ouders en leerlingen met een 
schooladvies voor vmbo of vmbo/havo (n=12), en anderzijds de 
ouders en leerlingen met een schooladvies voor havo en/of vwo 
(n=42)3. (De groep die aanvankelijk wel koos voor de OSDiemen is 
te klein om zo’n opsplitsing te kunnen maken). We presenteren de 
gemiddelden per groep, zowel voor de vraag welke onderwerpen 
van belang waren in de schoolkeuze (Tabel 9), als voor de vraag 
wat belangrijke motieven waren om juist niet te kiezen voor de 
OSDiemen (Tabel 10). Aanvullend zijn eenzijdige t-toetsen 
uitgevoerd om te bepalen of de verschillen ook significant zijn. 
 
Verschillen in schoolkeuzemotieven bij vmbo-advies versus havo-t/m 
vwo-advies 
Tabel 10 biedt een overzicht van de gemiddelden uitgesplitst voor 
twee groepen respondenten (a) de leerlingen met een schooladvies 
voor vmbo (of vmbo/havo), en (b) de leerlingen met een 
schooladvies voor havo, havo/vwo of vwo. De uitgevoerde t-
toetsen laten zien dat er drie onderwerpen zijn waarop er sprake is 

                                                             
 
3 Eén leerling had een praktijkonderwijs-advies. 
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van een significant verschil. Overigens gaat het om vrij kleine 
aantallen respondenten en moeten daarom de uitkomsten met 
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd!  
Het gaat om:  
- Een kleinschalige school: de ouders en leerlingen met een 

vmbo- of vmbo/havo-advies vinden een kleinschalige school 
significant belangrijker dan de ouders en leerlingen met een 
havo- en/of vwo-advies.  (p-waarde =0,014 (is kleiner dan 
0,05), dus significant;D = 0,84 (dwz groot effect). 

- Een brede scholengemeenschap: de ouders en leerlingen met 
een vmbo- of vmbo/havo-advies vinden een brede 
scholengemeenschap significant belangrijker dan de ouders 
en leerlingen met een havo- en/of vwo-advies.  (p-waarde 
=0,023 (is kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,78 (dwz 
groot effect).  

- Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen): de 
ouders en leerlingen met een vmbo- of vmbo/havo-advies 
vinden een heterogene brugklas significant belangrijker dan 
de ouders en leerlingen met een havo- en/of vwo-advies.  (p-
waarde = 0,027 (is kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,76 
(dwz groot effect). De gemiddelde score van 2,24 bij de groep 
met havo- en/of vwo-advies betekent dat zij aangeven dat zij 
een heterogene brugklas niet belangrijk vinden. 
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Tabel 10 Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor een 

middelbare school? (N=54) 

 vmbo/havo 

(n=12) 

havo/vwo 

(n=42) 

Totaal (n=54) 

Een goede sfeer tussen leerlingen onderling 

en tussen leerlingen en leerkrachten 
4,42 ,79 4,40 ,59 4,42 ,63 

Goede leerlingenzorg 4,08 ,29 4,36 ,69 4,31 ,64 

Veiligheid in en rond de school 4,08 ,29 4,29 ,74 4,25 ,67 

Goede reputatie van de school 4,00 ,00 4,21 ,61 4,16 ,54 

De samenstelling van de leerlingenpopulatie 3,67 ,78 4,10 ,73 4,00 ,75 

Positieve beoordeling door de 

Onderwijsinspectie 
3,83 ,39 4,05 ,85 4,00 ,77 

Kans om geplaatst te worden 3,58 1,00 3,69 1,14 3,67 1,09 

Extra aanbod dat past bij mijn kind 3,33 1,26 3,64 1,28 3,60 1,26 

Goed bereikbaar met ov 3,17 1,34 3,50 1,04 3,45 1,12 

Korte reisafstand naar school  3,50 1,09 3,38 ,99 3,42 ,99 

Vernieuwend onderwijs 3,50 ,67 3,29 1,07 3,33 ,98 

Een kleinschalige school 3,75 ,87 3,07 ,81 3,25 ,89 

Traditioneel onderwijs 3,33 ,65 3,17 ,94 3,20 ,87 

De omgeving van de grote stad (Amsterdam) 3,08 1,17 3,21 1,34 3,18 1,28 

Een nieuw, modern schoolgebouw 2,75 1,06 3,24 1,03 3,13 1,04 

Een brede scholengemeenschap  3,50 1,00 2,60 1,21 2,84 1,24 

Openbaar onderwijs 2,50 1,31 2,81 1,25 2,75 1,25 

Een school met maar één type voortgezet 

onderwijs (bv alleen vmbo of alleen 

gymnasium) 

2,50 1,38 2,67 1,28 2,60 1,30 

De pedagogische visie (bv Montessori, Vrije 

School e.d.) 
2,67 ,99 2,60 1,35 2,60 1,26 

Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-

leerlingen) 
3,17 ,94 2,24 1,32 2,45 1,29 

Veel vriendjes/klasgenoten die ook naar deze 

school gaan 
2,25 ,97 2,07 1,14 2,13 1,09 

Broer/zus zit al op deze school 2,33 1,37 1,71 1,11 1,87 1,19 

Aansluiting bij eigen godsdienst of 

levensovertuiging 
1,75 1,06 1,79 ,98 1,78 ,98 
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Verschillen in motieven om niet te kiezen voor OSDiemen gerelateerd 
aan schooladvies 
In Tabel 11 worden de verschillen weergegeven tussen beide 
groepen, maar dan voor de vraag wat voor hen belangrijke 
motieven waren om juist niet de keuze te maken voor de 
OSDiemen.  Opnieuw gaat het over vrij kleine aantallen 
respondenten (11 leerlingen met een vmbo- of vmbo/havo-advies, 
en 39 leerlingen met een havo en/of vwo-advies). De uitgevoerde 
t-toetsen laten zien dat er voor vijf keuzemotieven sprake is van 
een significant verschil. 
 
- Een heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-leerlingen): het 
voornemen van de OSDiemen om te gaan werken met een 
heterogene brugklas, is voor de ouders en leerlingen met een 
schooladvies op havo-niveau of hoger een significant belangrijker 
motief geweest om de leerling niet aan te melden voor de 
OSDiemen, dan voor de ouders en leerlingen met een schooladvies 
op vmbo-niveau (p-waarde = 0,003 (is kleiner dan 0,05), dus 
significant; D = 1,10 (dwz groot effect). 
 
- Het ontbreken van specifiek aanbod dat past bij mijn kind 
(sportklas, technasium, tweetalig onderwijs, muziek): ook het 
ontbreken van een specifiek aanbod was belangrijker voor de 
ouders en leerlingen met een schooladvies op havo- en/of vwo-
niveau, dan voor de ouders en leerlingen die een vmbo danwel 
vmbo/havo-advies hebben gekregen ( p-waarde = 0,038 (is 
kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,74 (dwz groot effect). 
 
- Een brede scholengemeenschap: voor ouders en leerlingen met 
een schooladvies op havo-niveau of hoger was het voornemen om 
een brede scholengemeenschap in te richten in de OSDiemen een 
sterker tegenargument in hun schoolkeuze, dan voor de ouders en 
leerlingen met een schooladvies op vmbo-niveau (p-waarde = 
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0,032 (is kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,77 (dwz groot 
effect). 
 
- Een tweejarige brugklas: ouders en leerlingen met een havo- 
en/of vwo-advies hebben in sterkere mate niet voor de OSDiemen 
gekozen vanwege de beoogde tweejarige brugklas, dan ouders en 
leerlingen met een vmbo- of vmbo/havo-advies p-waarde = 0,031 
(is kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,77 (dwz groot effect). 
 
- Niet passend bij onze pedagogische voorkeur (bv Montessori, 
Vrije School e.d.): ouders en leerlingen met een havo- en/of vwo-
advies vonden het in sterkere mate belangrijk dat de OSDiemen 
niet zou passen bij hun pedagogische voorkeur dan ouders en 
leerlingen met een vmbo- of vmbo/havo-advies (p-waarde = 
0,027 (is kleiner dan 0,05), dus significant; D = 0,79 (dwz groot 
effect). Overigens geldt voor beide groepen dat dit niet een heel 
belangrijk onderwerp is geweest in hun afwegingen: gemiddeld 
genomen liggen de antwoorden in de havo/vwo-groep tussen 
‘neutraal’ en niet belangrijk, en die in de vmbo-groep tussen ‘niet 
belangrijk’ en ‘helemaal niet belangrijk.’ 
 
- Openbaar onderwijs: de keuze voor openbaar onderwijs is voor 
beide groepen niet echt een belangrijk onderwerp in hun 
schoolkeuze geweest. De groep ouders en leerlingen met een 
havo- en/of vwo-advies vindt dit niet belangrijk, de groep met 
vmbo-advies vindt het (helemaal) niet belangrijk. Toch is er ook 
hier een significant verschil tussen beide groepen en vonden de 
respondenten met een hoger schooladvies het relatief belangrijker 
als tegenargument voor de OSDiemen dan de respondenten met 
een lager schooladvies (p-waarde = 0,020 (is kleiner dan 0,05), 
dus significant; D = 0,84 (zeer groot effect). 
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Tabel 11  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen in uw afweging om NIET voor de 

OSDiemen te kiezen?  (N=50) 

 vmbo/havo 

(n=11) 

havo/vwo 

(n=39) 

Totaal (n=50) 

De heterogene brugklas (vmbo- t/m vwo-

leerlingen) 
2,36 1,43 3,79 1,30 3,47 1,43 

Een oud en tijdelijk schoolgebouw 2,82 1,33 3,62 1,27 3,43 1,30 

De school heeft nog geen reputatie 

opgebouwd 
3,09 1,22 3,54 1,17 3,43 1,17 

Er is nog geen kwaliteitsoordeel van de 

Onderwijsinspectie 
2,64 1,03 3,21 1,22 3,10 1,19 

Een kleinschalige school 2,91 1,30 3,10 1,10 3,08 1,13 

Het ontbreken van specifiek aanbod dat past bij 

mijn kind (sportklas, technasium, tweetalig 

onderwijs, muziek) 

2,18 1,25 3,13 1,32 2,92 1,34 

Een brede scholengemeenschap 2,18 1,33 3,08 1,16 2,90 1,24 

De tweejarige brugklas 2,09 1,22 3,03 1,25 2,84 1,29 

De omgeving van de grote stad (Amsterdam) 

had onze voorkeur 
2,64 1,63 2,79 1,56 2,73 1,56 

Geen goede sfeer rondom de school 2,64 1,29 2,72 1,21 2,71 1,21 

Gebrek aan veiligheid in en rond de school 2,45 1,44 2,72 1,17 2,69 1,23 

Niet passend bij onze pedagogische voorkeur (bv 

Montessori, Vrije School e.d.) 
1,64 ,81 2,54 1,23 2,35 1,20 

Openbaar onderwijs 1,55 ,82 2,44 1,14 2,25 1,13 

Te weinig vriendjes/klasgenoten die ook naar 

deze school zouden gaan 
1,91 ,83 2,10 1,10 2,08 1,04 

Geen aansluiting bij eigen godsdienst of 

levensovertuiging 
1,45 ,82 2,08 1,04 1,96 1,02 

Niet goed bereikbaar met openbaar vervoer 1,73 1,42 1,54 ,85 1,61 1,00 

 

3.4 Opmerkingen 

Aan het slot van de vragenlijst konden respondenten hun eigen 
opmerkingen nog toevoegen. Van die mogelijkheid hebben 24 van 
hen gebruik gemaakt. De open antwoorden geven inzicht in zowel 
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de positieve als negatieve argumenten in de keuze voor de 
OSDiemen, en bevatten enkele aanbevelingen. 
 
Acht respondenten geven aan dat zij in principe positief staan 
tegenover een ‘school in de buurt.’  Enkelen (n=3) stellen voor om 
in elk geval dan vmbo en eventeel ook havo aan te bieden in 
Diemen. Eén van hen voegt daaraan toe “vwo’ers kiezen toch wel 
voor Amsterdamse scholen met een goede reputatie, die wagen die 
gok niet.” Dezelfde respondent geeft aan dat niet is gekozen voor 
de OSDiemen “omdat we onze kinderen uit Diemen en in de wereld 
willen brengen. Beter om dan uit het kringetje van het ‘veilige’ 
dorp te gaan.” Voor anderen zijn bijvoorbeeld de kleinschaligheid, 
de verkeersveiligheid, de vertrouwde leefomgeving en de 
aansluiting bij buurtgenoten belangrijk. Drie ouders geven aan dat 
hun kind een andere keuze heeft gemaakt dan zijzelf zouden doen: 
“Mijn dochter wilde per se in Amsterdam naar school.” Maar zij 
hopen allen dat de school er alsnog komt, voor de jongere 
kinderen uit hun gezin. 
 
Zestien respondenten lichten in hun open antwoord toe waarom 
zij niet gekozen hebben voor de OSDiemen. Het belangrijkste 
argument dat hierbij naar voren komt, is de weerstand tegen een 
heterogene brugklas (n=9). Eén van de respondenten geeft aan: 
“Het belangrijkste argument om niet voor OSD te kiezen is de 
brede brugklas. Ik geloof niet dat het onderwijs geschikt kan zijn 
voor alle niveaus. Mijns inziens doe je daarmee de leerlingen 
tekort van zowel kader/basis als vwo. Ik zou wel hebben gekozen 
voor OSD als in bijv. 2 groepen gesplitst wordt, bijv. kader+basis+t, 
en havo+vwo.” Een andere ouder schrijft: “Mijn dochter moet op 
de basisschool al jarenlang wachten op leerlingen die minder snel 
gaan. Ze heeft het nodig om met kinderen van haar eigen niveau te 
leren. Zo’n heterogene klas is niets voor haar.” 
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Een tweede argument dat veel wordt genoemd is het tijdelijke 
schoolgebouw en de onduidelijkheid over (en onwenselijkheid 
van) de locatie voor de beoogde nieuwbouw (n=6). Opmerkingen 
hierbij zijn: “Er wordt begonnen in een oud en afgeschreven 
pand” en: “Het nog niet alles kunnen aanbieden op een locatie was 
ook niet ideaal.” Bij deze overwegingen worden ook twijfels 
aangegeven over de samenwerking met de OSB (n=3): “jammer als 
je begint met een samenwerking met een school die voor veel 
ouders toch niet ideaal is ….” En: “Wij hadden twijfels bij de 
samenwerking met de OSB en de tijdelijke huisvesting. De 
samenwerking zou volgens ons het opbouwen van een eigen 
reputatie en identiteit in de weg staan.” 
Ten derde was het van belang dat leerlingen en hun ouders zich 
nog geen goed beeld konden vormen van de OSDiemen (n=5). “Het 
is ons nog onduidelijk waar de school echt voor staat. Veel voor de 
handliggende idealen (veiligheid, aandacht voor elkaar, ruimte 
voor het individu, samenwerken), maar geen uitleg over hoe dit te 
bereiken,” aldus een van de respondenten. En ander schrijft: 
“Mijn dochter wilde voornamelijk niet naar deze school omdat ze 
geen gevoel kreeg bij de school. Kinderen vinden het vooral 
belangrijk hoe het gebouw aanvoelt, en hoe de sfeer is. Ze kon zich 
niet inleven en heeft er daarom voor gekozen zich niet in te 
schrijven.” 
Tot slot zijn er twee ouders die aangeven het niet prettig te vinden 
als hun kind altijd de oudste zal zijn op school, en als er geen 
hogere klassen zijn om naar op te kijken.  
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4 Conclusies 

In dit onderzoek stonden drie onderzoeksvragen centraal: 
1. Wat zijn de achterliggende redenen geweest voor de gemaakte 

keuze voor een middelbare school voor de groep (ouders van) 
leerlingen uit groep 8 in het schooljaar 2018-2019? 
a. Wat zijn sterk negatieve keuzemotieven, wat zijn sterk 

positieve keuzemotieven geweest? 
b. Wat zijn de eventuele verschillen daarbij tussen enerzijds 

de groep (ouders van) leerlingen met een havo en/of vwo-
advies en anderzijds de groep (ouders van) leerlingen met 
een vmbo of vmbo/havo-advies? 

c. Hoe hebben ouders de informatievoorziening en 
voorlichting ervaring over de OSDiemen? 

2. Wat zijn de wensen en behoeften van ouders en leerlingen in 
Diemen inzake een middelbare school? 

3. Welke onderwijsconcept(en) sluiten aan op de wensen van 
ouders en leerlingen? Welke onderwijsconcepten zouden op 
termijn de kans van slagen voor een middelbare school in 
Diemen vergroten? 

 
Op basis van het uitgevoerde vragenlijstonderzoek kunnen we 
deze vragen, met enige voorzichtigheid beantwoorden.                  
Die voorzichtigheid is nodig omdat de uiteindelijke groep 
respondenten ( n = 76) niet enorm groot is, zeker niet wanneer 
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deze nog wordt opgesplitst naar de verschillende schooladviezen 
van de leerlingen. 
1a) Belangrijke schoolkeuzemotieven  sterk positieve motieven, sterk 
negatieve motieven 
(Sterk) positieve keuzemotieven (dat wil zeggen ‘belangrijk’ of 
‘heel belangrijk’) waren voor de ouders en leerlingen die 
aanvankelijk gekozen hadden voor de OSDiemen:  
- de veiligheid in en rond de school: 90,5% 
- een goede sfeer rondom de school: 90,5%  
- de korte reisafstand: 81% 
- de tweejarige brugklas: 76,2% 
- de kans om geplaatst te worden: 71,4% 
- de kleinschaligheid: 66,7% 
- de heterogene brugklas: 61,9% 

 
(Sterk) negatieve keuzemotieven (dat wil zeggen ‘belangrijk’ of 
‘heel belangrijk’ als redenen om niet te kiezen voor de OSDiemen) 
waren voor de ouders en leerlingen die een andere school kozen: 
- de school heeft nog geen reputatie opgebouwd: 58,8% 
- een oud en tijdelijk schoolgebouw: 54,9% 
- de heterogene brugklas: 52,9% 
- voorkeur voor de omgeving van de grote stad (cq 

Amsterdam): 37,2% 
- het ontbreken van een specifiek aanbod: 35,3%. 

 
1b) Verschillen in schoolkeuzemotieven gerelateerd aan de 
schooladviezen 
De wensen en behoeften van ouders en leerlingen met een 
schooladvies op vmbo-niveau verschillen op enkele aspecten van 
die van ouders en leerlingen met een schooladvies op havo/vwo-
niveau. De drie belangrijkste aspecten daarin zijn: de heterogene 
brugklas, de tweejarige brugklas en de brede 
scholengemeenschap: deze kenmerken worden door de vmbo-
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leerlingen en hun ouders als wenselijk gezien, en door een vrij 
groot deel van de ouders en leerlingen op havo- en vwo-niveau 
juist als niet-wenselijk. 
Verder vinden de ouders en leerlingen op vmbo-niveau 
kleinschaligheid een belangrijk motief in hun schoolkeuze, en 
geven de ouders en leerlingen op havo-/vwo-niveau aan dat zij 
juist waarde hechten aan een specifiek aanbod dat aansluit op de 
interesses van het kind. 
 
1c) Ervaringen met de informatievoorziening over de OSDiemen 
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de 
informatievoorziening over de OSDiemen. Gewaardeerd wordt dat 
de groep 8-leerlingen betrokken zijn in de plannen, en dat er 
voldoende informatiemomenten zijn georganiseerd. In de open 
antwoorden komen enkele suggesties over wat er wellicht nog 
beter had gekund: meer informatie over hoe de beoogde 
idealen/onderwijsaanpak vormgegeven zou worden, duidelijker 
informatie over de locatie en over de niveau-indeling worden 
daarbij genoemd. 
 
2 en 3. Wensen, behoeften en kansrijke onderwijsconcepten 
Een nieuwe school heeft niet alle motieven die een rol kunnen 
spelen in de schoolkeuze in eigen hand: een reputatie, een 
Inspectieoordeel, de sfeer zijn nog niet zichtbaar op het moment 
dat een school van start gaat. De samenstelling van de 
leerlingenpopulatie laat zich niet organiseren zonder 
selectiecriteria die onwenselijk zouden zijn. Voor ouders en 
leerlingen die liever kiezen voor de omgeving van de grote stad 
(c.q. Amsterdam), blijft een school in Diemen waarschijnlijk 
buiten het voorkeurslijstje vallen. 
 
Er zijn echter ook factoren die de keuze van ouders positief 
kunnen doen uitvallen en die in de voorbereiding en voorlichting 
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over een nieuw te starten school goed kunnen worden 
meegenomen. De respondenten geven aan dat de volgende punten 
hoog op hun wensenlijstje staan: 
- goede leerlingzorg (voor ruim 90% van de respondenten 

belangrijk of heel belangrijk) 
- veiligheid in en rond de school (ruim 90%) 
- de kans om geplaatst te worden (60%) 
- extra aanbod dat past bij mijn kind (bijna 64%, en voor 35% 

is het ontbreken daarvan een belangrijk motief geweest om 
niet voor OSDiemen te kiezen. Aandachtspunt is wel dat een 
keuze gemaakt zal moeten worden uit verschillende moge-
lijke typen ‘extra aanbod’. De behoeften op dit gebied zijn 
verschillend, maar tweetalig onderwijs scoort het hoogst.) 

- vernieuwend onderwijs (45%) 
 
Keuzes zijn er als het gaat over: 
- een aantrekkelijk schoolgebouw: het oude, tijdelijke 

schoolgebouw was voor bijna 55% van de respondenten reden 
om niet te kiezen voor OSDiemen, 

- een heterogene brugklas: voor ruim 50% van de 
respondenten een (heel) belangrijk motief om niet te kiezen 
voor OSDiemen. Maar juist voor de leerlingen met een vmbo- 
of vmbo/havo-advies wel een aantrekkelijke gedachte. 

- een tweejarige brugklas (voor 30% een (heel) belangrijke 
reden om niet te kiezen voor OSDiemen, maar ook voor 30% 
neutraal, en bijna 40% (helemaal) niet belangrijk, en 
opnieuw juist wel gewaardeerd door de leerlingen met een 
vmbo- of vmbo-havo-advies, 

- wel/geen brede scholengemeenschap (ongeveer dezelfde 
verdeling) 

Het lijkt er tot slot op dat noch denominatie, noch een specifieke 
pedagogische visie voor de Diemense leerlingen en ouders 
doorslaggevende keuzemotieven zijn.  
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Bijlagen 

Tabel 6b  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor de 

OSDiemen? N=21 

 

helemaal 

niet 

belangrijk 

nauwelijks 

belangrijk 

neutraal belangrijk heel 

belangrijk 

Veiligheid in en rond de school 0,0 0,0 9,5 23,8 66,7 

Korte reisafstand naar school 0,0 19,0 0,0 28,6 52,4 

Een goede sfeer rondom de school 0,0 0,0 9,5 38,1 52,4 

Een heterogene brugklas           

(vmbo- t/m vwo-leerlingen) 
4,8 4,8 28,6 28,6 33,3 

Tweejarige brugklas (uitstel van de 

keuze voor een bepaald schooltype) 
0,0 4,8 19,0 42,9 33,3 

Kans om geplaatst te worden 0,0 9,5 19,0 38,1 33,3 

Een kleinschalige school 0,0 0,0 33,3 38,1 28,6 

Goed bereikbaar met ov 9,5 23,8 23,8 19,0 23,8 

Een brede scholengemeenschap 9,5 4,8 28,6 33,3 23,8 

Openbaar onderwijs 0,0 23,8 38,1 19,0 19,0 

Het schoolgebouw 4,8 4,8 23,8 52,4 14,3 

De verbinding met de OSB               

(en diens goede reputatie) 
4,8 4,8 28,6 47,6 14,3 

Een nieuwe, startende school 4,8 14,3 23,8 42,9 14,3 

Vriendjes/klasgenoten die ook naar 

deze school zouden gaan 
9,5 19,0 42,9 23,8 4,8 
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Tabel 7b  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen voor de keuze van u en uw kind voor een 

middelbare school? N=55 

 helemaal 

niet 

belangrijk 

nauwelijks 

belangrijk 

neutraal belangrijk heel 

belangrijk 

Een goede sfeer tussen leerlingen 

onderling en tussen leerlingen en 

leerkrachten 

0,0 0,0 7,3 43,6 49,1 

Goede leerlingenzorg 0,0 0,0 9,1 50,9 40,0 

Veiligheid in en rond de school 0,0 1,8 7,3 54,5 36,4 

De samenstelling van de 

leerlingenpopulatie 
0,0 1,8 21,8 50,9 25,5 

Extra aanbod dat past bij mijn kind 10,9 7,3 18,2 38,2 25,5 

Kans om geplaatst te worden 3,6 10,9 25,5 34,5 25,5 

Goede reputatie van de school 0,0 0,0 7,3 69,1 23,6 

Positieve beoordeling door de 

Onderwijsinspectie 
1,8 1,8 12,7 61,8 21,8 

De omgeving van de grote stad 

(Amsterdam) 
16,4 

7,3 

 
34,5 25,5 16,4 

Goed bereikbaar met OV 7,3 12,7 21,8 43,6 14,5 

Korte reisafstand naar school  1,8 20,0 23,6 43,6 10,9 

Een nieuw, modern schoolgebouw 3,6 25,5 36,4 23,6 10,9 

Vernieuwend onderwijs 5,5 10,9 38,2 36,4 9,1 

Een school met maar één type 

voortgezet onderwijs (bijv. alleen 

mavo of alleen gymnasium) 

27,3 20,0 27,3 16,4 9,1 

De pedagogische visie (bv 

Montessori, Vrije School e.d.) 
27,3 16,4 32,7 16,4 7,3 

Een kleinschalige school 5,5 7,3 49,1 32,7 5,5 

Een brede scholengemeenschap  21,8 14,5 27,3 30,9 5,5 

Openbaar onderwijs 25,5 10,9 32,7 25,5 5,5 

Traditioneel onderwijs 5,5 10,9 43,6 38,2 1,8 

Een heterogene brugklas          

(vmbo- t/m vwo-leerlingen) 
38,2 7,3 27,3 25,5 1,8 

Veel vriendjes/klasgenoten die ook 

naar deze school gaan 
36,4 29,1 21,8 10,9 1,8 

Broer/zus zit al op deze school 60,0 7,3 20,0 10,9 1,8 

Aansluiting bij eigen godsdienst of 

levensovertuiging 
52,7 21,8 21,8 1,8 1,8 
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Tabel 9b  Hoe belangrijk waren de volgende onderwerpen in uw afweging om NIET voor de 

OSDiemen te kiezen? N=51 

 helemaal 

niet 

belangrijk 

nauwelijks 

belangrijk 

neutraal belangrijk heel 

belangrijk 

De heterogene brugklas (vmbo- t/m 

vwo-leerlingen) 
15,7 7,8 23,5 19,6 33,3 

Een oud en tijdelijk gebouw 11,8 11,8 21,6 31,4 23,5 

De omgeving van de grote stad 

(Amsterdam) had onze voorkeur 
37,3 7,8 17,6 19,6 17,6 

De school heeft nog geen reputatie 

opgebouwd 
7,8 15,7 17,6 43,1 15,7 

Het ontbreken van specifiek aanbod 

dat past bij mijn kind (sportklas, tech-

nasium, tweetalig onderwijs, muziek) 

21,6 13,7 29,4 21,6 13,7 

De tweejarige brugklas 19,6 19,6 29,4 19,6 11,8 

Een brede scholengemeenschap  17,6 17,6 31,4 23,5 9,8 

Er is nog geen kwaliteitsoordeel van 

de Onderwijsinspectie 
13,7 13,7 31,4 31,4 9,8 

Gebrek aan veiligheid in en rond de 

school 
25,5 9,8 43,1 13,7 7,8 

Een kleinschalige school 13,7 11,8 33,3 35,3 5,9 

Niet passend bij onze pedagogische 

voorkeur (bv Montessori, Vrije School 

e.d.) 

33,3 17,6 35,3 7,8 5,9 

Geen goede sfeer rondom de school 25,5 9,8 37,3 23,5 3,9 

Openbaar onderwijs 37,3 11,8 43,1 3,9 3,9 

Niet goed bereikbaar met openbaar 

vervoer 
66,7 13,7 13,7 3,9 2,0 

Te weinig vriendjes/klasgenoten die 

ook naar deze school zouden gaan 
37,3 27,5 27,5 5,9 2,0 

Geen aansluiting bij eigen godsdienst 

of levensovertuiging 
45,1 19,6 31,4 2,0 2,0 
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