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Over het onderzoek

Steekproef en opzet van het onderzoek

Ongeveer 700 ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in Schalkwijk zijn uitgenodigd voor een online onderzoek. 

In dit online onderzoek hebben zij hun mening, behoeften en wensen kunnen aangeven ten aanzien van middelbare scholen in 

het algemeen, en Schalkwijk in het bijzonder. 138 ouders hebben gereageerd op de uitnodiging, een responspercentage van 

ongeveer 20%. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Als eerst komt aan bod wat de mening van ouders is over het huidige schoolaanbod in de 

omgeving. Vervolgens wordt uitgelicht in hoeverre ouders behoefte hebben aan een nieuwe middelbare school in Schalkwijk en 

waarom. Tot slot worden de voorwaarden en wensen die ouders stellen aan een middelbare school, en specifiek een middelbare 

school in Schalkwijk, behandeld. 

Voorzichtig interpreteren resultaten

De resultaten moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Redenen hiervoor zijn:

• Het lage aantal respondenten. Hoewel het responspercentage vrij gemiddeld is in vergelijking met andere onderzoeken door 

de gemeente, is het aantal respondenten laag doordat de onderzoekspopulatie niet heel groot is. O.b.v. het aantal 

respondenten en de grootte van de onderzoekspopulatie is de foutmarge 7%*. 

• De respons is niet volledig representatief. De verdeling naar etnische achtergronden in dit onderzoek is niet gelijk aan de 

verdeling naar etnische achtergronden in Schalkwijk. Ouders met de Nederlandse nationaliteit zijn oververtegenwoordigd in 

dit onderzoek (76% van de respondenten versus 50% van de inwoners) en ouders met een niet-westerse nationaliteit zijn 

ondervertegenwoordigd (zie pagina 24). 

Bij het nemen van beslissingen over de stichting van een nieuwe middelbare school in Schalkwijk moet deze voorzichtigheid bij 

het interpreteren van de onderzoeksresultaten in acht worden genomen. 

Wel geven de resultaten een goed beeld van wat leeft onder ouders in Schalkwijk. 

*Bijvoorbeeld: als 60% 'ja' antwoordt op een bepaalde vraag, ligt het percentage ‘ja’ in werkelijkheid tussen de 53% en 67%.
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Samenvatting [1]

Deel ouders ontevreden met huidige schoolaanbod

Een meerderheid van de aan het onderzoek deelnemende ouders is ontevreden met het huidige middelbare schoolaanbod in 

Schalkwijk (62%). Een minderheid van deze ouders geeft aan tevreden te zijn over het aanbod in Schalkwijk (23%). Hoewel ouders 

vaker tevreden zijn over het middelbare schoolaanbod in Haarlem en omgeving (42%), vergeleken met Schalkwijk, is bijna één op

de drie ouders hier ontevreden over (32%).

Men is onder andere ontevreden over de beperkte keuze in Schalkwijk. Sommige ouders vinden zelfs dat er geen keuze is, omdat 

de ene school één schoolniveau aanbiedt en de andere school een vorm van specifiek onderwijs. Meerdere ouders noemen ook 

dat het schoolaanbod niet in verhouding staat tot de grootte en groei van Schalkwijk. 

Een reden waarom men tevreden is met het schoolaanbod in Schalkwijk, is bijvoorbeeld omdat scholen buiten Schalkwijk 

integratie van verschillende wijken en vermenging van verschillende culturen bevordert.  

Bijna één op de drie kinderen weet nog niet naar welke middelbare school zij willen gaan na groep 8 (29%). Kinderen die dit wel 

weten, noemen voornamelijk scholen in Schalkwijk of de directe omgeving van Schalkwijk (Zuidwest Haarlem of Heemstede). 

Behoefte aan nieuwe school aanwezig

Er is behoefte aan een nieuwe middelbare school in Schalkwijk. Een meerderheid van de ouders vindt een nieuwe school een    

goed idee (89%) en noodzakelijk (79%). 

De redenen waarom ouders een nieuwe middelbare school in Schalkwijk noodzakelijk vinden, lopen uiteen. Sommige ouders 

noemen wederom het steeds groter wordende bevolkingsaantal in Schalkwijk. Daarnaast vindt een aantal ouders de afstand tot  

de bestaande scholen vaak groot. Dit geeft deze ouders een minder veilig gevoel. Een andere, ook eerder genoemde reden is de 

beperkte keuze in Schalkwijk: er ontbreekt een algemene middelbare school met regulier onderwijs en gemengde niveaus. 
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Samenvatting [2]

Bovendien zouden de meeste ouders (en hun kind) een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zeker of misschien overwegen 

(90%). De meest genoemde reden hiervoor is de kortere afstand tussen huis en school. Argumenten van ouders zijn onder andere 

dat de kortere afstand zorgt voor sociale contacten en meer tijd voor naschoolse activiteiten. 

Breed aanbod schoolniveaus vaakst allerbelangrijkst gevonden aan een nieuwe school in Schalkwijk

Redenen om te kiezen voor een bepaalde middelbare school

Een groot deel van de ouders vindt een goede sfeer een reden om te kiezen voor een bepaalde middelbare school (70%). Een 

school dichtbij is een belangrijke tweede reden (67%). Verder geven ouders aan dat zij veiligheid (58%), hoge kwaliteit (54%) en

een fijne/prettige uitstraling van de school/het gebouw van belang vinden (51%). 

Wat men belangrijk vindt aan een nieuwe school in Schalkwijk

Dezelfde kenmerken vinden ouders belangrijk als het specifiek gaat om een nieuwe middelbare school in Schalkwijk: goede sfeer

(74%), veiligheid (63%), hoge kwaliteit (58%) en een fijne/prettige uitstraling (53%). Echter komt het belang van meerdere 

schoolniveaus nu ook duidelijk naar voren. Een meerderheid van de ouders vindt dit belangrijk (62%) en noemt dit daarmee 

vaker dan hoge kwaliteit en een fijne/prettige uitstraling. 

Wat men het allerbelangrijkst vindt aan een nieuwe school in Schalkwijk

Een breed aanbod van schoolniveaus wordt het vaakst het allerbelangrijkst gevonden aan een nieuwe school in Schalkwijk:

meerdere schoolniveaus wordt het vaakst genoemd als allerbelangrijkst (35%). Daarnaast vindt nog 14% gemengde (brug)klassen 

het allerbelangrijkst.  

Welke schoolniveaus men graag ziet op een nieuwe school in Schalkwijk

Ouders zien bij een nieuwe middelbare school in Schalkwijk het liefst een gemiddeld aanbod van schoolniveaus, reikend van 

vmbo-t (61%), havo (72%) tot vwo (63%).
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Hoe beoordelen ouders het huidige middelbare 
schoolaanbod in de omgeving?
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Ouders hebben net zo veel aandeel in het nemen van de beslissing 

welke middelbare school men kiest, als het kind zelf. Zeven op de tien 

ouders geeft namelijk aan de keuze samen te maken. 

Ook het percentage ouders dat aangeeft dat hun kind de keuze iets 

meer bepaalt dan zijzelf (12%), is ongeveer gelijk aan het aantal ouders 

dat zegt dat zij juist iets meer de keuze bepalen dan hun kind (13%). 

Ouders zijn dus een belangrijke doelgroep.

Wie bepaalt de keuze voor een middelbare school, u of uw kind?

6

Ouders spelen een even grote rol in de keuze voor een 
middelbare school als het kind

6%

12%

70%

13%

0%

Mijn kind bepaalt deze keuze
(vrijwel) alleen

Mijn kind bepaalt deze keuze iets
meer dan ik/wij als

ouder(s)/verzorger(s)

Wij bepalen dat samen

Ik/wij als ouder(s)/verzorger(s)
bepalen deze keuze iets meer dan

mijn kind

Ik/wij als ouder(s)/verzorger(s)

N=138
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10%

7%

32%

16%

28%

42%

4%

20%

26%

15%

Haarlem en
omgeving

Schalkwijk

Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet/geen mening

Ruim zes op de tien ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek 

zijn ontevreden met het aanbod middelbare scholen in Schalkwijk. 

Maar een klein deel van de ouders is tevreden met het aanbod (23%). 

Een nog kleiner deel weet het niet of heeft geen mening (15%).

Over het aanbod van middelbare scholen in Haarlem en omgeving is 

men vaker tevreden (42%). Hoewel nog steeds 32% van de ouders hier 

niet tevreden over is. Zo’n kwart van de ouders weet het niet of heeft 

geen mening over het aanbod in Haarlem en omgeving.

Er heerst dus een duidelijke mate van ontevredenheid onder ouders, 

als het gaat om het aanbod van middelbare scholen in Schalkwijk. In 

mindere mate geldt deze ontevredenheid ook voor het aanbod in 

Haarlem en omgeving. 

Hoe tevreden bent u met het aanbod van middelbare scholen in …? 

7

Respondenten zijn veelal ontevreden met het aanbod in Schalkwijk. 
Over het aanbod in Haarlem e.o. is men iets vaker tevreden

N=138
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8

Ouders zijn o.a. ontevreden over de beperkte “keuze” binnen 
Schalkwijk en het aanbod in relatie tot de grootte van de wijk 

Waarom bent u ontevreden met het aanbod van middelbare scholen in Schalkwijk?

Waarom bent u tevreden met het aanbod van middelbare scholen in Schalkwijk?

“Goede scholen en veel keuze dichtbij.”

“Omdat de andere scholen ook binnen fietsbereik liggen.”

“Gewenste schooltype is in Schalkwijk en beschikbaar.”

“De keuze staat toch vrijwel vast en dit zit in de buurt.”

“Meer dan genoeg, bereikbaarheid andere scholen in Haarlem is goed vanuit Schalkwijk, het bevordert ook de vermenging van verschillende culturen.”

“Meer dan genoeg. Om meer integratie van de verschillende wijken te realiseren is een extra school in Schalkwijk niet verstandig.”
(Selectie van open antwoorden)

“Te weinig keuze. 1 VMBO school en 1 vrije school. Het Haarlem college spreekt haar totaal niet aan en De RS laat eerst zijn leerlingen voor van de basisschool dus minder kans 

op toelating.”

“Haarlem College is het afvalputje van de middelbare scholen waar alles heen gaat wat het ergens anders niet gaat redden. Het Rudolf Steiner is een vrije school waar je mee 

moet in een ideologie die wij niet aanhangen.”

“Ik mis regulier onderwijs voor havo/vwo.”

“De ene school is een vrije school en de andere heeft geeneens havo of vwo in het aanbod. Het Spaarne Lyceum was fantastisch.”

“Lijkt me niet genoeg voor een dergelijk groot en dichtbevolkt gebied waar ook nog veel mensen met een verschillende afkomst samen leven.”

“Sinds de jaren 80 is er geen brede school voor jongeren uit Schalkwijk. De grootste wijk van Haarlem met de minste scholen, dit mag op zijn minst opmerkelijk genoemd 

worden. Schalwijk is altijd het afvoerputje van Haarlem geweest.”
(Selectie van open antwoorden)
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“Vrijeschoolonderwijs, breed curriculum, aandacht voor 
brede ontwikkeling.” [Rudolf Steiner College]

“Deze school is samen met het Sancta Maria het dichtstbij. En 
meerdere kinderen uit zijn klas gaan naar deze school.” 

[Coornhert Lyceum]

“Omdat die school klein is en haar broer zit ook op die 
school.” [Haemstede-Barger Mavo]

“Past bij advies van school, richting VWO.” [Lyceum Sancta
Maria]

Een grote groep – bijna een derde van de ouders – geeft aan dat het 

kind nog niet weet naar welke middelbare school hij/zij graag wil gaan 

na groep 8. 

Van ongeveer één op de vijf ouders wil het kind graag naar het Rudolf 

Steiner College. Logischerwijs zit het kind van bijna al deze ouders 

momenteel op de Rudolf Steiner basisschool (79%). 

Andere scholen die relatief vaak genoemd worden, bevinden zich in 

Zuidwest Haarlem of Heemstede. Oftewel, scholen in gebieden in de 

omgeving van Schalkwijk. 

Naar welke middelbare school wil uw kind graag gaan na groep 8? 

9

Bijna één op de drie kinderen weet nog niet naar welke school 
zij willen gaan na groep 8, scholen in de buurt zijn wel favoriet

(Selectie van open antwoorden)

Waarom wil uw kind graag naar deze middelbare school/scholen gaan?
Basis: Ouders die één of meerdere scholen hebben aangegeven waar hun kind graag naartoe wil gaan.

29%

21%
14%

12%
14%

9%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
4%

1%
1%
1%
0%
0%
1%
0%

5%
9%

Mijn kind weet het nog niet

Rudolf Steiner College Haarlem

Coornhert Lyceum

Haemstede-Barger Mavo

Lyceum Sancta Maria

Atheneum College Hageveld

Het Schoter

Eerste Christelijk Lyceum

Haarlem College

Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

Mendelcollege Haarlem

Kennemer Lyceum

Spaarne College

Hartenlust Mavo

Montessori College Aerdenhout

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Gymnasium Felisenum

Ichthus Lyceum

Praktijkcollege De Schakel

Prof Dr Gunningschool VSO

Andere school

Weet ik niet

N=138
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In hoeverre hebben ouders behoefte aan een nieuwe 
middelbare school in Schalkwijk?

10Onderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport



64%

41%

25%

38%

1%

7%

1%

3%

8%

12%

Een goed idee

Noodzakelijk

Heel goed idee/Heel noodzakelijk
Goed idee/Noodzakelijk
Geen goed idee/Niet noodzakelijk
Helemaal geen goed idee/Helemaal niet noodzakelijk
Maakt mij niet uit

11

De meeste respondenten vinden een nieuwe school een goed 
idee, noodzakelijk en zouden de school overwegen

Bijna elke ouder die mee heeft gedaan aan het onderzoek vindt het 

een goed idee als er een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zou 

komen (89%). Ruim driekwart van de ouders vindt zelfs dat een 

nieuwe middelbare school in Schalkwijk noodzakelijk is (79%). 

Bovendien geven bijna twee op de drie ouders aan dat zij en/of het 

kind een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zeker zou(den) 

overwegen. Nog eens een kwart van de ouders zegt dat zij en/of het 

kind de school misschien zou(den) overwegen. 

In hoeverre vindt u het … als er een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk zou komen? 

Stel dat er een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zou zijn, 

zou(den) u en/of uw kind deze school overwegen?

65% 25% 6%4%Overwegen

Ja
Misschien
Nee
Weet ik niet

N=138

N=138

¹ Ouders met een kind op een Vrije school/Montessori/Dalton geven relatief vaker 
aan dat het ze niet uitmaakt of er een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zou 
komen (17%, 24%). Ook zouden deze ouders minder vaak een nieuwe middelbare 
school in Schalkwijk overwegen (48%). 
Voor ouders woonachtig buiten Schalkwijk geldt nog sterker dat het ze niet 
uitmaakt of er een nieuwe middelbare school in Schalkwijk zou komen (24%, 28%). 
Zij zullen een nieuwe middelbare school in Schalkwijk het minst vaak overwegen 
(33%).   
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“Er zijn genoeg scholen in Schalkwijk. Liever nog een 
school erbij buiten Schalkwijk zodat de leerlingen de 

wijk uitkomen.”

“Genoeg aanbod op fietsafstand. Wel krapte (loting).”

“Vanwege de noodzakelijke integratie van 
verschillende wijken is het verstandiger een school 

elders te vestigen.”

“Voor mijn kind(eren) reeds een goede beschikbare 
school in Schalkwijk.”

12

Redenen voor de noodzaak van een nieuwe school: Schalkwijk 
groeit, afstand naar andere scholen is groot en aanbod beperkt

Degenen die een nieuwe middelbare school in Schalkwijk noodzakelijk 

vinden hebben hier verschillende redenen voor.  

Ten eerste geven meerdere ouders aan dat Schalkwijk een steeds 

groter wordende wijk is, dus dat hogere leerlingenaantallen 

opgevangen kunnen worden door de nieuwe school. 

Ten tweede is de afstand nu soms groot tussen huis en middelbare 

school. Een aantal ouders vindt dat niet altijd een veilig idee. 

Tot slot vinden sommigen het aanbod te beperkt en zou een algemene 

middelbare school met verschillende niveaus en gemengde klassen 

een aanvulling zijn. 

(Selectie van open antwoorden)

“Voor de veiligheid en de afstand die de kinderen 
moeten fietsen. met slecht weer moet ik ze heel vaak 

brengen omdat de school zo ver is of ze moeten met de 
bus en dat is weer zo duur.”

“12-jarige is net te jong om verder alleen te kunnen 
reizen.”

“Ik denk dat een school met verschillende niveaus en 
gemengde klassen wel goed zou zijn.”

“Omdat het aanbod nu heel beperkt is. Zoals mijn 
dochter, kan alleen naar de vrije school, maar we 

verwachten geen plek.”

“Het is fijn als er in de buurt een extra middelbare 
school komt. Er zijn nu specifieke middelbare scholen, 

geen algemene.”

“Haarlem groeit, Schalkwijk groeit en wordt voor veel 
breder publiek aantrekkelijk.”

“Schalkwijkse jeugd verdient een eigen school, met een 
bovenwijkse uitstraling. Jeugd moet niet naar ECL, 
Stedelijk, Coornhert willen maar naar Schalkwijk.”

(Selectie van open antwoorden)

Waarom vindt u het niet noodzakelijk dat er een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk komt?

Basis: Ouders die hebben aangegeven een nieuwe school in Schalkwijk niet noodzakelijk te vinden.

Waarom vindt u het noodzakelijk dat er een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk komt?

Basis: Ouders die hebben aangegeven een nieuwe school in Schalkwijk noodzakelijk te vinden.
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“Omdat de school waar de broer heen gaat goed 
bevalt.”

“Een nieuwe school heeft geen trackrecord.”

“Onze dochter heeft haar keuze al gemaakt.”

“Omdat mijn kinderen naar de vrije school gaan.”

13

De kortere afstand tot huis blijkt belangrijkste reden om 
nieuwe school in Schalkwijk te overwegen

De belangrijkste reden om een nieuwe middelbare school in Schalkwijk 

te overwegen, is de kortere afstand tussen huis en school. Argumenten 

die hierbij genoemd worden zijn onder andere dat een school in de 

buurt de zelfstandigheid van het kind vergroot en zorgt voor sociale 

contacten in de omgeving en meer tijd voor naschoolse activiteiten.

Een zeer klein aantal ouders en/of het kind zou geen nieuwe 

middelbare school in Schalkwijk overwegen. Sommigen geven aan dat 

een nieuwe school nog geen trackrecord heeft, anderen zeggen dat zij 

al een keuze hebben gemaakt uit de reeds bestaande scholen. 

(Selectie van open antwoorden)

“Het is dichtbij huis. Dus waarschijnlijk veel bekenden 
op de school waardoor de kinderen makkelijker kunnen 

wennen. 

“Het is dichterbij huis dus de kinderen houden meer tijd 
over voor huiswerk en naschoolse activiteiten.”

“Kortere reistijd en vrienden in eigen omgeving.”

“Omdat we nu niet echt 100% enthousiast zijn over de 
scholen waar we nu uit kunnen kiezen.”

“We overwegen alle scholen die passen bij het 
schoolniveau van ons kind.”

“Omdat ik hier tegenaan liep bij de schoolkeuze van 
mijn zoon, waardoor hij naar een lager niveau school 

ging, omdat hij in de buurt naar school wilde.”

“Als er dan een gemengde brugklas komt.”

“Omdat de fietsafstand de zelfstandigheid vergroot.”

“Indien hier ook een aanbod is voor VWO. En hier ook 
extra aandacht is voor kinderen die een breder aanbod 

nodig hebben. (Snel vervelen).”

(Selectie van open antwoorden)

Waarom zou(den) u en/of uw kind een nieuwe middelbare school in Schalkwijk 
niet overwegen?

Basis: Ouders die hebben aangegeven een nieuwe school in Schalkwijk niet te overwegen.

Waarom zou(den) u en/of uw kind een nieuwe middelbare school in Schalkwijk 
(misschien) overwegen?

Basis: Ouders die hebben aangegeven een nieuwe school in Schalkwijk (misschien) te overwegen.
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Aan welke voorwaarden moet een (nieuwe) 
middelbare school in Schalkwijk voldoen volgens 
ouders?
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De helft van de responderende ouders of meer heeft de volgende 

redenen om voor een bepaalde middelbare school te kiezen: goede 

sfeer, dichtbij, veiligheid, hoge kwaliteit, fijne/prettige uitstraling en 

een aanbod van meerdere schoolniveaus. 

Een middelbare school met gemengde (brug)klassen en een kleine 

school is voor ongeveer een derde van de ouders een reden om te 

kiezen voor een school. 

Voor één op de vier ouders is een middelbare school waar bekenden 

heen gaan of een school met een vernieuwde onderwijsvorm een 

reden om te kiezen voor een bepaalde school.

15

Een goede sfeer en een school dichtbij zijn het vaakst redenen 
om voor een bepaalde school te kiezen

N=138

Wat zijn redenen om voor een bepaalde middelbare school te kiezen 
voor u en/of uw kind?

70%

67%

58%

54%

51%

49%

32%

30%

27%

23%

14%

14%

12%

10%

2%

1%

Een goede sfeer op de school

Een school dichtbij

Veiligheid op en in de buurt van de school

Een hoge kwaliteit van de school

Een school die er fijn/prettig uitziet

Een school met meerdere schoolniveaus

Een school met gemengde (brug)klassen

Een kleine school

Een school waar bekenden heen gaan

Een school met een vernieuwde onderwijsvorm

Een school met een godsdienstige overtuiging

Lage schoolkosten

Een school met bijvoorbeeld alléén havo

Een school zonder godsdienstige overtuiging

Andere reden(en)

Weet ik niet

¹ De top twee redenen om voor een bepaalde middelbare school te kiezen is niet 
voor alle groepen ouders hetzelfde. 
Ouders met een kind op een Vrije school/Montessori/Dalton kiezen, naast een 
goede sfeer op school (79%), ook relatief vaak voor veiligheid in en rondom een 
school en een fijne/prettige uitstraling van de school/het gebouw (beide 57%).
Ouders met een kind op een islamitische school kiezen, naast een school dichtbij 
(75%), ook relatief vaak voor een school met een godsdienstige overtuiging (67%). 
Ouders woonachtig buiten Schalkwijk, kiezen naast een goede sfeer op school 
(78%), ook relatief vaak voor een school met een vernieuwde onderwijsvorm en 
een fijne/prettige uitstraling van de school/het gebouw (beide 61%).

¹ Percentages zijn indicatief vanwege het lage aantal respondentenOnderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport



74%

63%

62%

58%

53%

44%

33%

20%

16%

16%

14%

9%

2%

1%

1%

Een goede sfeer op de school

Veiligheid op en in de buurt van de school

Een school met meerdere schoolniveaus

Een hoge kwaliteit van de school

Een school die er fijn/prettig uitziet

Een school met gemengde (brug)klassen

Dat het een kleine school is

Lage schoolkosten

Een school met een vernieuwde
onderwijsvorm

Een school zonder godsdienstige overtuiging

Een school met een godsdienstige overtuiging

Een school met bijvoorbeeld alléén havo

Weet ik niet

Maakt mij niet uit

Iets anders

Als het specifiek gaat om wat ouders belangrijk vinden aan een nieuwe 

middelbare school in Schalkwijk, noemen de meeste ouders die mee 

hebben gedaan aan het onderzoek een goede sfeer op school (74%). 

Dit komt overeen met eerder aangegeven algemene reden om voor 

een school te kiezen (70%). 

Hetzelfde geldt voor de veiligheid op en in de buurt van de school. Dit 

is zowel een vaak genoemde algemene reden (58%), als een kenmerk 

wat specifiek belangrijk is voor een nieuwe middelbare school in 

Schalkwijk (63%).

Opmerkelijk is dat ouders meerdere schoolniveaus vaker belangrijk 

vinden bij een nieuwe school in Schalkwijk, dan dat ouders dat als 

reden opgeven om voor een bepaalde school te kiezen (62% vs. 49%). 

Hetzelfde geldt voor een school met gemengde (brug)klassen. Ruim 

vier op de tien ouders vinden gemengde (brug)klassen belangrijk aan 

een nieuwe middelbare school in Schalkwijk, terwijl nog geen drie op 

de tien ouders dit opgeven als algemene reden (44% vs. 32%). 
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Goede sfeer, veiligheid en meerdere schoolniveaus vinden 
respondenten belangrijk aan een nieuwe school in Schalkwijk

N=138

Wat vindt u belangrijk aan een nieuwe middelbare school in Schalkwijk? 
(vs. algemene redenen om voor een school te kiezen, zie vorige pagina)

70%

*

2%

12%

10%

14%

23%

14%

30%

32%

51%

54%

49%

58%

Algemene redenen om voor een school te kiezen 
(zie vorige pagina)

* = niet uitgevraagd bij deze vraag

xx% = verschil > 10% met algemene redenen

1%

¹ Percentages zijn indicatief vanwege het lage aantal respondenten

¹ Bij ouders met een kind op een openbare school behoren ook hoge kwaliteit en 
gemengde (brug)klassen tot de top drie (beide 55%). 
Bij ouders met een kind op een christelijk/rooms-katholieke school behoort ook 
hoge kwaliteit tot de top drie (67%).
Bij ouders met een kind op een islamitische school behoort, in plaats van veiligheid, 
hoge kwaliteit tot de top drie (63%). 
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Als ouders één kenmerk moeten kiezen uit de verschillende 

kenmerken, dan wordt het aanbieden van meerdere schoolniveaus het 

vaakst genoemd als allerbelangrijkst aan een nieuwe school in 

Schalkwijk. Ruim één op de drie respondenten kiest hiervoor. 

Daarna worden een hoge kwaliteit (15%), gemengde (brug)klassen 

(14%) en een goede sfeer op school (10%) het allerbelangrijkst 

gevonden aan een nieuwe middelbare school in Schalkwijk. 

Een breed aanbod qua niveaus is dus gewenst door ongeveer de helft 

van de ouders (49%), hetzij op school- (35%), hetzij op 

(brug)klassenniveau (14%).

Wat vindt u het allerbelangrijkst aan een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk?

17

Moet men kiezen, dan vindt men een breed aanbod van niveaus 
het allerbelangrijkst aan een nieuwe school in Schalkwijk 

35%

15%

14%

10%

5%

6%

5%

3%

2%

3%

1%

0%

2%

Een school met meerdere schoolniveaus (bijv.
vmbo-beroepsonderwijs, vmbo-t, havo en vwo)

Een hoge kwaliteit van de school (denk aan
goede resultaten, goede leraren)

Een school met gemengde (brug)klassen (bijv.
vmbo-t/havo of havo/vwo)

Een goede sfeer op de school

Een school met een godsdienstige overtuiging
(bijv. christelijk, islamitisch)

Veiligheid op en in de buurt van de school (denk
aan pesten, (verkeers)ongevallen)

Een school met een vernieuwde onderwijsvorm
(bijv. Montessori, Jenaplan, Vrije School, Dalton)

Een school met bijvoorbeeld alléén havo of alléén
vwo (een categorale school)

Een school zonder godsdienstige overtuiging
(openbare school)

Dat het een kleine school is

Een school die er fijn/prettig uitziet (denk aan het
gebouw, de klassen, het plein en de omgeving)

Lage schoolkosten

Iets anders

N=133

¹ Alle groepen ouders vinden meerdere schoolniveaus het allerbelangrijkst aan een 
nieuwe middelbare school in Schalkwijk, met uitzondering van de groep ouders 
met een kind op een Vrije school/Montessori/Dalton. Laatstgenoemde groep vindt 
een goede sfeer op school het allerbelangrijkst (21%). Een school met meerdere 
schoolniveaus komt voor hen op de tweede plaats (18%). 

¹ Percentages zijn indicatief vanwege het lage aantal respondentenOnderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport
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Schoolniveaus vmbo-t, havo en vwo vaakst gewenst voor 
nieuwe school Schalkwijk

Een ruime meerderheid van de ouders ziet de schoolniveaus vmbo-

t/mavo, havo en vwo graag terugkomen in het aanbod van een nieuwe 

middelbare school in Schalkwijk (respectievelijk 61%, 72% en 63%). 

Gymnasium wordt door minder dan de helft van de ouders gekozen 

(40%) en vmbo-beroepsonderwijs en praktijkonderwijs door minder 

dan een derde (respectievelijk 30% en 21%). 

Welk(e) schoolniveau(s) zou een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk volgens u moeten aanbieden?

21%

30%

61%

72%

63%

40%

12%

Praktijkonderwijs

Vmbo-beroepsonderwijs

Vmbo-t/mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

Weet ik niet/geen mening

N=138

¹ De groep ouders niet woonachtig in Schalkwijk geeft het vaakst aan dat ze niet 
weten of geen mening hebben over welke schoolniveaus een nieuwe middelbare 
school in Schalkwijk zou moeten aanbieden (50%). 

¹ Percentages zijn indicatief vanwege het lage aantal respondentenOnderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport
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Laag percentage respondenten wil categorale school (havo), 
islamitische school of vernieuwde onderwijsvorm

Eerder gaf een kleine minderheid van de ouders aan een categorale 

school (9%), een school met godsdienstige overtuiging (14%) of een 

vernieuwende onderwijsvorm (16%) belangrijk te vinden aan een 

nieuwe middelbare school in Schalkwijk. 

Ouders die een categorale school belangrijk vinden, kiezen het vaakst 

voor havo als gewenst schoolniveau (5%). Ouders die een school met 

een godsdienstige overtuiging belangrijk vinden, kiezen het vaakst 

voor islamitisch als gewenste godsdienst (11%). Ouders die een school 

met een vernieuwde onderwijsvorm belangrijk vinden, zijn verdeeld 

over de onderwijsvorm. Een deel kiest voor Montessori (5%), terwijl 

eenzelfde deel het niet uitmaakt (5%).

Welke godsdienstige overtuiging zou een nieuwe middelbare school in 
Schalkwijk moeten hebben volgens u? *

Welke vernieuwde onderwijsvorm zou een nieuwe middelbare school in 

Schalkwijk moeten aanbieden volgens u? *

Welk schoolniveau zou een nieuwe middelbare school in Schalkwijk 

moeten aanbieden volgens u? [categorale school] *

5%

2%

1%

1%

Praktijkonderwijs

Vmbo-beroepsonderwijs

Vmbo-t/mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

Maakt mij niet uit

11%

1%

0%

2%

Een rooms-katholieke school

Een islamitische school

Een protestants-christelijke school

Anders

Maakt mij niet uit

5%

2%

2%

1%

5%

Een Montessori school

Een Dalton school

Een Jenaplan school

Een Vrije School

Anders

Maakt mij niet uit

N=138

N=138N=138

* Indien categorale school/godsdienstige overtuiging/vernieuwde onderwijsvorm belangrijk 
wordt gevonden aan een nieuwe middelbare school in Schalkwijk (zie pagina 16).

Percentages zijn herberekend op totale steekproefgrootte. 
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Achtergrond
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Achtergrond onderzoek

Aanleiding

Er is een project opgestart dat antwoord moet geven op de vraag:

‘Onder welke voorwaarden is het mogelijk een brede (openbare) school 

voor voortgezet onderwijs te starten in Schalkwijk?’

Het bureau M3V doet hiervoor een analyse naar de onderwijskundige, 

technische, juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Het is 

van belang de doelgroep te betrekken bij deze haalbaarheidsstudie. 

Daarom is besloten een onderzoek uit te zetten onder ouders van 

basisschoolleerlingen in Schalkwijk.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient als input voor de haalbaarheidsstudie. Ouders van 

leerlingen van groep 7 en groep 8 staan dichtbij hun kind als het gaat 

om de keuze voor een middelbare school. Zij zijn vaak betrokken en 

denken mee bij het maken van zo’n schoolkeuze. Dit onderzoek moet 

inzicht bieden in hoe ouders aankijken tegen het huidige schoolaanbod 

in de omgeving en de behoefte en wensen ten aanzien van een 

(nieuwe) middelbare school (in Schalkwijk). 

Onderzoeksvragen

❖ Hoe beoordelen ouders het huidige middelbare schoolaanbod in de 

omgeving?

❖ In hoeverre hebben ouders behoefte aan een nieuwe middelbare 

school in Schalkwijk?

❖ Aan welke voorwaarden moet een (nieuwe) middelbare school in 

Schalkwijk voldoen volgens ouders?

Doelgroep

Ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in Schalkwijk.

Steekproefgrootte

Er zijn twaalf basisscholen aangeschreven met een totaal 

leerlingenaantal van ongeveer 700 voor groep 7 en 8. Het 

responspercentage komt daarmee uit op ongeveer 20% (N=138). 

Methode

M3V heeft de schoolbesturen/-directeuren van de basisscholen in 

Schalkwijk op de hoogte gesteld van het onderzoek en geïnstrueerd. 

De schooldirecteuren van deze scholen hebben de uitnodigingsbrief 

voor het onderzoek verspreid via hun eigen online 

communicatiekanalen (bijv. via het platform Social Schools). Ouders 

zijn via een link in de online uitnodigingsbrief doorverwezen naar de 

online vragenlijst. 

Veldwerk

Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 13 oktober t/m 9 

november 2021. 

Afronding

De resultaten van dit onderzoek zullen nog worden voorgelegd aan 

leerkrachten van de groepen 7 en 8 werkzaam op de aangeschreven 

basisscholen. Dit om de resultaten nader te duiden en te toetsen aan 

de beleving van deze leerkrachten. 
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Ouders die hebben meegedaan aan het onderzoek ingedeeld 
in stadsdeel en schooltype 

Van de ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek woont een 

grote meerderheid in Schalkwijk (86%). Een klein aantal ouders woont 

buiten Haarlem, in stadsdeel Zuidwest of Oost.

De ouders vertegenwoordigen verschillende basisscholen in 

Schalkwijk. Deze basisscholen zijn in te delen in schooltypen. Ouders 

met een kind op een christelijk/rooms-katholieke school vormen de 

grootste groep gevolgd door ouders met een kind op een school met 

een bepaalde onderwijsvorm (bijv. Montessori). De islamitische en 

openbare school vormen de kleinste groepen. Deze verdeling 

schooltypen is een representatieve vertegenwoordiging van de 

daadwerkelijke verdeling schooltypen in Schalkwijk. 

LET OP: Vanwege het lage aantal respondenten per type basisschool 

en buiten Schalkwijk (< 75) zijn percentages indicatief.

Stadsdeel respondenten

Schalkwijk 86% | n=119

Overig 14% | n=19

Centrum 0%

Zuidwest 4%

Oost 2%

Noord 0%

Buiten Haarlem 7%

Onbekend 1%

Schooltype basisschool % in onderzoek * % in Schalkwijk (2020) **

Openbare basisschool 15% | n=20 16%

Christelijk/Rooms-katholieke basisschool 38% | n=52 35%

Islamitische basisschool 17% | n=24 13%

Vrije school/Montessori school/Dalton basisschool 30% | n=42 35%

* Percentages op basis van de respondenten deelgenomen aan dit onderzoek. Drie 
respondenten hebben kind op andere basisschool dan in onderzoek opgenomen.                         
Her onderverdeeld naar juiste cluster. Ontbrekende school: IKC Zuid-Kennemerland
** Werkelijke percentages, op basis van de leerlingenaantallen op de aangeschreven 
basisscholen in dit onderzoek in het jaar 2020

N=138

N=138
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Achtergrondkenmerken kinderen van ouders die hebben 
meegedaan aan het onderzoek

Basisschool kind Groep kind

Al Ikhlaas Islamitische Basisschool 17% Groep 7 59%

Basisschool De Meer 8% Groep 8 41%

Chr. Basisschool De Wadden Boerhaavewijk 12%

Chr. Basisschool De Wadden Molenwijk 7% Kind is:

De Wijde Wereld – Montessori 4% Het oudste kind thuis 49%

Molenwiek - Dalton 10% Niet het oudste kind thuis 51%

OBS de Piramide 8%

OBS de Erasmus 4% Verwacht middelbaar schoolniveau kind

R.K. Basisschool Don Bosco 5% Praktijkonderwijs 7%

R.K. Basisschool Mgr. Huibers 0% Vmbo-beroepsonderwijs 17%

R.K. Basisschool De Brandaris 6% Vmbo-t/mavo 33%

Rudolf Steinerschool 17% Havo 46%

IKC Zuid-Kennemerland * 2% Vwo 35%

Gymnasium 11%

Weet ik niet 7%

* Drie respondenten hebben kind op andere basisschool dan in onderzoek opgenomen.     
Her onderverdeeld en nieuwe, extra basisschool toegevoegd: IKC Zuid-KennemerlandOnderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport
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Achtergrondkenmerken ouders die hebben meegedaan aan 
het onderzoek

Nationaliteit ouders *

Nederlands 76%

Turks 5%

Marokkaans 9%

Indonesisch 1%

Anders 7%

Wil ik niet zeggen 2%

Opleiding ouders

Geen opleiding 1%

Een (taal)cursus 3%

Basisschool 4%

Vmbo (lbo, huishoudschool, lts) 7%

Havo/vwo 7%

Mbo 28%

Hbo 31%

Universiteit 16%

Andere opleiding 3%

*Werkelijke percentages in Schalkwijk zijn 50% Nederlands, 10% westers en 40% niet-
westers (bron: allecijfers.nl, mei 2021).Onderzoek behoefte en wensen nieuwe middelbare school in Schalkwijk – DIA & Jeugd, Onderwijs en Sport
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