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Locatie: Winkelcentrum ’t Pleintje - Haarlem
Datum: 16 april 2010
Totaal aantal respondenten: 21
Bijlage: vragenlijst
Verdeling over de scholen:
9 De Basis: 6 respondenten
9 Exemplaris: 4 respondent
9 Het Voorbeeld: 4 respondenten
9 CBS Uitmuntend: 4 respondenten
9 OBS de Buitenkans: 3 respondent
1. De Basis:
Respondenten omschrijven de Basis als een grote school, met een voor kinderen en
hun ouders duidelijke structuur. Voor de ouders was de nabijheid van de school en
het openbare karakter een belangrijk schoolkeuzemotief. Eén van de ouders noemt
de CBS Uitmuntend als het andere uiterste, een school met een bijzondere methode
gebaseerd op het christelijk geloof, waar ouders van ver (o.a. Amsterdam) op af
komen. OBS de Buitenkans wordt door deze ouders genoemd als een goed
alternatief, maar is qua afstand minder aantrekkelijk. Het Voorbeeld staat volgens
deze ouders goed bekend, een kleine christelijke school. Specifiekere kenmerken
kunnen ze niet benoemen. Beide ouders kozen voor openbaar, waardoor het
voorbeeld direct afviel. Eén van de ouders noemt het voorbeeld daarnaast te klein
voor haar kinderen (heeft een tweeling en wil ze graag in aparte groepen).
Conclusie: Ouders kiezen voor de Basis vanwege het openbare karakter en de
nabijheid van de school. De school staat bekend als groot, maar met duidelijke
structuur. Alternatief voor deze ouders is OBS de Buitenkans. Het Voorbeeld komt niet
in aanmerking, want is niet openbaar, maar staat goed bekend.

2

Scholen met Succes

2. Exemplaris
Alle respondenten noemen als eerste het schoolgebouw als ze de school moeten
omschrijven. Het is volgens hen een mooi gebouw, met een nieuw deel en een oud,
maar gerenoveerd deel. De locatie wordt ook mooi gevonden. Andere pluspunten
die genoemd worden zijn: Een leuk team, een goed schoolplan, een stabiele school.
Voor drie ouders was het katholieke karakter van belang bij de schoolkeuze, één
ouder geeft aan zelf niet te geloven, maar wel waarde te hechten aan de nadruk
op normen en waarden in de school. Ook de afstand speelt voor deze ouders een
belangrijke rol bij de schoolkeuze. Dat blijkt vooral als er wordt gevraagd naar
alternatieve keuzes. Alle respondenten noemen dan de (openbare) OBS de
Buitenkans, i.p.v. een andere katholieke school. 3 van de ouders hebben daar
destijds ook informatie opgevraagd, twee van hen zijn op kennismakingsgesprek
geweest. OBS de Buitenkans viel af door het minder mooie schoolplein en gebouw
en het onuitgewerkte schoolplan. In het kennismakingsgesprek kwam de school
volgens hen over als ‘rommelig’ en ‘ongeorganiseerd’. Eén van de ouders omschrijft
dat als ‘typisch openbaar’.
Het Voorbeeld is ook bij deze ouders bekend. De kleinschaligheid wordt genoemd
en het feit dat het een christelijke school is. Twee van de respondenten geven aan
dat ze positieve verhalen horen over het Voorbeeld van ouders en kinderen uit hun
buurt. Zelf vinden ze de school te ver weg voor hun kinderen. Drie van de
respondenten geven aan het schoolgebouw weinig aantrekkelijk te vinden.
Conclusie:
Ouders kiezen voor de Exemplaris op basis van de afstand van huis tot school,
daarnaast speelt ook het katholieke karakter een rol, met de nuancering dat de
openbare OBS de Buitenkans wel als alternatieve keuze wordt genoemd. De school
staat bekend om zijn mooie gebouw en om de aandacht voor normen en waarden.
Het Voorbeeld staat goed bekend, met een kanttekening over het schoolgebouw.
3. CBS Uitmuntend
Respondenten hebben gekozen voor deze school op basis van
overtuigingen/geloof. De keuze stond ook al lang van tevoren vast, er zijn geen
alternatieven overwogen. De school wordt volgens deze ouder wat argwanend
bekeken, inwoners van Haarlem vinden het volgens haar allemaal wat vreemd.
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Volgens haar is het inderdaad hoogdrempelig onderwijs, maar wel goed, met veel
persoonlijke aandacht (het is een hele kleine school). Het Voorbeeld is bekend bij
respondent, ze hoort positieve berichten, met name over de persoonlijke aandacht
voor de leerlingen. Respondent werkt zelf in het onderwijs in Haarlem. Zij heeft alle
basisscholen in Haarlem bezocht en verteld het volgende over
schoolkeuzemotieven: ‘Voor ouders in Haarlem is de afstand tot de school één van
de belangrijkste schoolkeuzemotieven. Scholen zijn hier ook heel wijkgericht. Ouders
kiezen vooral praktisch, naast de afstand is bijv. ook van belang hoe de overblijf is
geregeld en of de kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn of niet. Verhuizen uit de wijk
betekent in 9 van de 10 gevallen ook verhuizen van school.’
Conclusie: Ouders die kiezen voor de CBS Uitmuntend, maken een hele bewuste
keuze voor de vorm van onderwijs op deze school. Afstand speelt bij de schoolkeuze
geen rol. Mensen die hun kinderen op een andere school hebben, kijken er wat
vreemd tegenaan, vinden het wat ‘sekteachtig’ overkomen. Het Voorbeeld is geen
logisch alternatief. Andersom is de school ook (nog) geen bedreiging voor het
Voorbeeld als concurrent.
4. OBS de Buitenkans
De respondenten met kinderen op OBS de Buitenkans zijn gematigd positief over hun
schoolkeuze. Er is, volgens deze ouders, een wat rommelige periode gaande op
school met verbouwingen etc. Daarnaast is de school, volgens deze ouders, geen
uitblinker. ‘De school is in alles een gemiddelde school’, volgens één van de
geïnterviewden. De ouders missen wat structuur en zijn van mening dat het een
geschikte school is voor gemiddelde kinderen. Kinderen met leerproblemen zouden
het, naar hun mening, niet redden op deze school. Er zijn door deze ouders geen
andere scholen overwogen op basis van de afstand. Meest nabijgelegen school is
de Exemplaris, maar deze is volgens hen geen logische keuze, omdat het een
Katholieke school is. Bij de keuze voor de OBS de Buitenkans speelt dus mee dat het
een openbare school is. Ouders hebben zich geïnformeerd over de school via
informatie van de gemeente en de open dag. Het Voorbeeld is bekend wat betreft
de naam, maar niet qua onderwijs of andere details. Wat hen betreft is de school
ook geen alternatief, op basis van de afstand.
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Conclusie: Ouders kiezen voor de OBS de Buitenkans op basis van afstand en
denominatie, beide scholen liggen, kijkend naar de kaart, ook in begrensd gebied
met weinig alternatieven dicht in de buurt. Het Voorbeeld is bij deze ouders niet of
nauwelijks bekend.
5. CBS het Voorbeeld:
De belangrijkste motieven om voor het Voorbeeld te kiezen zijn de kleinschaligheid
en de persoonlijke aandacht. Afstand lijkt voor de respondenten van het Voorbeeld
een minder grote rol te spelen Het imago van het Voorbeeld laat volgens de
respondenten te wensen over. Als belangrijkste factor wordt hier de christelijke
identiteit genoemd. Veel ouders uit het dorp herinneren zich nog het gevelbord ‘De
school met de bijbel’. Er wordt nog altijd gedacht dat het een streng christelijke
school is. Als alternatief voor het Voorbeeld wordt de Basis genoemd. Volgens
respondenten wordt eerder voor de Basis gekozen, omdat het Voorbeeld over het
hoofd wordt gezien.
Conclusie: ouders kiezen voor CBS het Voorbeeld omdat het een kleine school is met
aandacht voor de leerlingen. Ouders zien de school echter snel over het hoofd,
kiezen eerder voor de basis.
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