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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van een enqueteonderzoek, dat is gehouden onder de 
ouders van twee basisscholen in Den Haag in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. 
De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau, dat door 
studenten wordt gerund. Bedrijven, instellingen en particulieren, die behoefte hebben 
aan bedrijfskundige onderzoeken en adviezen kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
terecht, mits zjj niet over de financiele middelen beschikken deze elders te verkrijgen. 

Drie onderwijspedagogen zijn naar de Bedrijfskundewinkel gekomen met het doel te 
laten onderzoeken of er behoefte is aan een onafhankelijk adviesbureau voor ouders 
van basisscholieren. 

Ik vind dat dit onderzoek mijn tamelijk saaie tweede studiejaar van kleur heeft weten 
te voorzien. Daar ik een tijd lang getwijfeld heb of de studie Technische 
Bedrijfskunde wei bij me paste, heeft het onderzoek voor een positieve impuls 
gezorgd die motiverend heeft gewerkt op mjjn studie. Ik wil de Bedrijfskundewinkel 
hartelijk danken voor de hulp, die ik bij het onderzoek heb gekregen. Mijn speciale 
dank gaat uit naar mijn twee begeleidsters, Jessica Manning en Vera Heijckers. 

Joost Herps 

De Onderwijswinkel 
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Samenvatting 

Drie onderwijspedagogen willen een onafhankelijk adviesbureau opstarten dat zich 
speciaal richt op het adviseren van ouders van basisscholieren. Het bureau zal "de 
Onderwijswinkel" gaan heten en zal zich gaan richten op het geven van adviezen 
met betrekking tot "de schoolkeuze" en "problem en binnen het onderwijs". Den Haag 
is gekozen als locatie. Een marktonderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk vraag 
zal zijn naar de diensten van een dergelijk adviesbureau. In totaal zijn er 480 
enquetes verspreid op twee basisscholen in Den Haag. Uiteindelijk hebben 83 
ouders de enquete ingevuld en teruggestuurd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de potentiele klantenkring voor de Onderwijswinkel 
bestaat uit 75% van de ondervraagden. Er kan dus worden geconcludeerd dat er 
vraag is naar de diensten van de winkel. Het wordt dan ook aanbevolen om 
daadwerkelijk tot de oprichting over te gaan. 

Verder is gebleken dat de Onderwijswinkel zich speciaal zal moeten gaan richten op 
enkele doelgroepen. Oit zou kunnen gebeuren door het houden van verschillende 
reclamecampagnes voor de verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn 
alleenstaande ouders, ouders die op het punt staan hun eerste basisschoolkeuze te 
maken en hoger opgeleide ouders. 

Ook is gebleken dat goede mond op mond reclame erg belangrijk is voor de 
Onderwijswinkel. Met het oog hierop zal de Onderwijswinkel moeten zorgen voor een 
hoge kwaliteit van de door haar geleverde diensten, met als doel zoveel mogelijk 
klanten tevreden te stellen. 

Tevens is gebleken dat ouders die een basisschool hebben gekozen op basis van 
het soort onderwijs, achteraf meer tevreden zijn over de gemaakte keuze dan andere 
ouders. Met deze andere ouders worden ouders bedoeld, die hebben gekozen op 
basis van andere redenen, zoals de ligging van de basisschool. Oit gegeven zou 
prima als reclamemiddel kunnen worden gebruikt. 

Tenslotte wordt het sterk aanbevolen gebruik te maken van de kennis van ouders 
met kinderen die reeds vergevorderd zijn binnen het basisonderwijs. Oeze ouders 
kunnen weten waar de algemene knelpunten liggen in het basisonderwijs. Deze 
informatie zou bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. 

De Onderwijswinkel ii 
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1. Inleiding 

In dit onderzoek zal er worden gezocht naar een antwoord op de vraag, of er 
behoefte is aan de diensten van een onafhankelijk adviesbureau speciaal voor 
ouders van basisscholieren. De opdrachtgeefsters zullen de resultaten gebruiken bij 
de eventuele oprichting van het adviesbureau, dat in de rest van dit verslag 
"Onderwijswinkel" zal worden genoemd. 

Er zal worden onderzocht of de ouders behoefte hebben aan onafhankelijk advies bij 
het maken van de basisschoolkeuze en/of bij problemen binnen het onderwijs. 
Tegelijkertijd zal er ook worden gekeken op basis van welke overwegingen ouders 
hun schoolkeuze bepalen en wat ouders verwachten van het advies van de 
Onderwijswinkel. 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
het verloop van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het 
onderzoek weergegeven met behulp van frequentietabellen. Tenslotte worden er in 
hoofdstuk 5 conclusies getrokken uit de resultaten en vervolgens aanbevelingen 
gedaan. De introductiebrief, de invulinstructie en de enquete zijn te vinden in de 
bijlagen. De opmerkingen die zijn gemaakt door de ondervraagden, zijn onder kopjes 
samengevat en in hoofdstuk 4 weergegeven. Met opzet zijn deze opmerkingen niet 
rechtstreeks in de bijlagen opgenomen, aangezien de anonimiteit van de 
ondervraagden zo in gevaar zou kunnen komen. 

De Onderwijswinkel 1 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd wat de probleemstelling van dit onderzoek is en 
hoe deze probleemstelling tot stand is gekomen. Vervolgens zal worden aangegeven 
hoe met behulp van de probleemstelling de onderzoeksvraag is geformuleerd. De 
onderzoeksvraag wordt opgesplitst in deelvragen. Vervolgens zal duidelijk worden 
gemaakt met behulp van welke instrumenten er antwoorden op de deelvragen zullen 
worden gezocht. Tenslotte zal er worden gekeken naar het onderzoeksmodel en de 
verbanden tussen de variabelen. 

2.2. Situatiebeschrijving 

De drie opdrachtgeefsters van het "Onderwijswinkel projecf', hebben eerst aan de 
PABO gestudeerd en zijn vervolgens onderwijspedagogiek gaan studeren aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze hebben zich aile drie gespecialiseerd in het 
basisonderwijs en twee van hen zjjn hierin momenteel ook werkzaam. De derde 
opdrachtgeefster is momenteel werkzaam in het speciaal middelbaar onderwijs. 
Naar de mening van de opdrachtgeefsters worden ouders onvoldoende begeleid bij 
de educatie van hun kinderen in het basisonderwijs. Daarom willen zij een 
onafhankelijk adviesbureau opzetten speciaal voor ouders van basisscholieren en 
aankomende basisscholieren. Dit adviesbureau zal in de rest van het verslag 
"Onderwijswinkel" worden genoemd. 

De opdrachtgeefsters willen zich onder andere richten op het geven van adviezen en 
informatie betreffende de schoolkeuze. Deze adviezen zullen bedoeld zijn voor 
ouders, die op het punt staan om hun kinderen het basisonderwijs te laten betreden, 
maar ook voor ontevreden ouders, die reeds kinderen in het basisonderwijs hebben. 
Naast het geven van adviezen omtrent de schoolkeuze, willen de opdrachtgeefsters 
een schakel vormen tussen ouders van basisscholieren, basisscholen en 
hulpverlenende instanties. Hiermee wordt bedoeld: het geven van adviezen aan de 
verschillende partijen binnen het basisonderwijs, met name aan de ouders. Het is de 
bedoeling dat de Onderwijswinkel qua opzet veel overeenkomsten gaal vertonen met 
de rechtswinkel. De rechtswinkel is een bureau, dal als doelstelling heeft 
rechtsbijstand te verlenen aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Net als bij de 
rechtswinkel het geval is, zal de onderwijswinkel voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn. 

2.3. Probleembeschrijving 

De drie opdrachtgeefsters willen graag weten, of ouders gebruik zullen maken van 
de diensten van de onderwijswinkel. Een doelslelling van hen is, dat zowel financieel 
welgestelde als minder welgestelde ouders gebruik moeten kunnen maken van hun 
winkel. Het is dus niet de bedoeling dat de prijs van een consult een grote rol gaat 
spelen in het beslissingsproces van ouders om wei of niet naar de onderwijswinkel 
toe te stappen. 

De Onderwijswinkel 2 
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2.4. Opdrachtomschrijving 

De opdrachtgeefsters vermoeden dat er vraag is naar de diensten van een 
onderwijswinkel en willen dat onderzocht wordt of dit vermoeden juist is. Het doe I van 
het onderzoek is dus om te bepalen of ouders van basisscholieren en aankomende 
basisscholieren gebruik zullen maken van de diensten van de onderwijswinkel. 

2.5. De afbakening van het onderzoek 

De opdrachtgeefsters willen hun eerste onderwijswinkel oprichten in Den Haag. Eem 
van de redenen hiervoor is dat Den Haag in de Randstad Iigt. Het onderwijs in de 
Randstad ondergaat vee I vemieuwingen, die verschillende problemen met zich mee 
brengen. Naar aile verwachting zal de vraag naar de diensten van de 
onderwijswinkel in de Randstad dus relatief groot zijn. Een andere reden is dat een 
van opdrachtgeefsters woont en werkt in Den Haag. Het onderzoek zal dus plaats 
vinden in Den Haag. In verband met de realiseerbaarheid, zal het onderzoek zich 
vooral richten op ouders van basisscholieren en dus niet zo zeer op ouders van 
aankomende basisscholieren. Een reden hiervoor is dat deze ouders relatief 
gemakkelijk te bereiken zijn via de basisscholen. Tevens hebben deze ouders reeds 
ervaring met het basisonderwjjs. Sommigen van hen zijn reeds voor problemen 
komen te staan en kunnen in het verleden wellicht behoefte hebben gehad aan een 
onafhankelijk adviesbureau. Daamaast hebben deze ouders in het verleden een 
schoolkeuze gemaakt, waarbij ze misschien graag gebruik hadden gemaakt van een 
bureau als Onderwijswinkel. Een nadeel is echter dat deze ouders de schoolkeuze 
reeds achter zich hebben liggen. Dit zou kunnen leiden tot antwoorden die de uitslag 
van het onderzoek vertekenen. Hiermee dient uiteindelijk rekening mee te worden 
gehouden. 

2.6.0nderzoeksvraag 

Uit de afbakening van het onderzoek kan de volgende onderzoeksvraag worden 
afgeleid: 
Hebben ouders van basisscholieren in Den Haag, vanaf het moment dat de 
schoo/keuze gemaakt moest worden, ooit de behoefte gehad om de hu/p in te 
schake/en van een onafhankelijk onderwijsadviesbureau zoa/s de Onderwijswinke/? 

2.7. Onderzoeksdeelvragen 

De onderzoeksvraag heeft betrekking op twee verschillende fases, namelijk de fase 
van de schoolkeuze en de fase van het basisonderwijs. Met de eerste fase wordt 
bedoeld de tijd waarin de schoolkeuze wordt gemaakt. De tweede fase is de tijd 
waarin een kind basisonderwijs krijgt. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal men allereerst moeten weten 
hoe het schoolkeuzeproces van de ouders eruit ziet. Met het schoolkeuzeproces 
wordt onder andere bedoeld, de wijze waarop ouders informatie over basisscholen 
verzamelen en de redenen waarom een bepaalde school wordt gekozen. 

De Onderwijswinkel 3 
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Vervolgens zal er moeten worden onderzocht, of ouders veel problemen ondervinden 
bij het maken van de schoolkeuze en of die problemen aanleiding kunnen zijn om 
naar de Onderwijswinkel te stappen. Zo kunnen de volgende deelvragen worden 
afgeleid: 

• Op grond van welke faetoren hebben de ouders hun sehoolkeuze gemaakt? 
• Hebben de ouders moeite gehad met het maken van de sehoolkeuze voor hun 

kind? 
• Hebben de ouders de behoefte gehad om een beroep te doen op een 

onafhankelijk adviesbureau bij het maken van de sehoolkeuze? 

8ij het opstellen van de enquetevragen zal er apart rekening worden gehouden met 
ouders van basisscholieren die op het punt staan nog een kind het basisonderwijs 
in te sturen. Deze ouders hebben in het verleden reeds een schoolkeuze gemaakt, 
maar staan nu weer voor een keuze. 

De drie onderstaande deelvragen hebben betrekking op de tweede fase, waarin de 
ouders kinderen hebben in het basisonderwijs. Men zal moeten weten wat voor soort 
problemen ouders ervaren met het basisonderwijs, en of die problemen aanleiding 
kunnen zijn om naar de Onderwjjswinkel te stappen. 

• In welke mate hebben de ouders problemen ervaren met het basisonderwijs dat 
aan hun kind wordt gegeven? 

• Wat voor problemen ervaren ouders met het basisonderwijs? 
• Hebben de ouders ooit de behoefte gehad om beroep te doen op een 

onafhankelijk adviesbureau bij problemen van hun kind in het basisonderwijs? 

2.8. Instrumentkeuze 

Om de onderzoeksdeelvragen te kunnen beantwoorden, moeten er zoveel mogelijk 
ouders worden benaderen. De nadruk bij dit onderzoek zal dus liggen op de 
kwantiteit. Indien grote groepen mensen dienen te worden ondervraagd, is 
enqueteren vergeleken met interviewen tijdsbesparend. Daarnaast kunnen de 
ondervraagden de enquetes invullen, waar en wanneer het hen het beste uitkomt. 
Deze methode heeft echter ook bepaalde nadelen. De ondervraagde ouders dienen 
over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de vragen zonder hulp te 
kunnen beantwoorden. Het tussentijds bijsturen van de ondervraagden, zoals bij 
interviews kan, is namelijk niet moge/ijk bij het enqueteren. Tevens dient er rekening 
mee te worden gehouden, dat bij enqueteren de respons relatief laag is (10-20 %). 
Dit wit zeggen dat slechts een klein gedeelte van de uitgedeelde enquetes uiteindelijk 
weer ingevuld terugkomen bij de onderzoeker. Doordat de nadruk bij dit onderzoek 
zalliggen op de kwantiteit, zal er gebruik worden gemaakt van enquetes [1]. 

Het is de bedoeling een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het Haagse 
onderwijs. Daarom zal het onderzoek plaats moeten vinden op scholen met 
verschillende soorten onderwijs uit verschillende milieus. Met verschillende milieus 
worden hier bijvoorbeeld bedoeld: het financieel welgestelde milieu, het financieel 
minder welgestelde milieu, een milieu met uitsluitend autochtonen, een milieu met 
zowel autochtonen als allochtonen. 

De Onderwijswinkel 4 
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In sommige scholen wordt er gebruik gemaakt van een nieuwsbrief om de ouders 
een keer per week op de hoogte te stellen van nieuwtjes met betrekking tot de 
school. Hiervan zou bij het verspreiden van de enquete gebruik kunnen worden 
gemaakt. door de enquete aan deze nieuwsbrief vast te maken. De ouders kunnen 
de enquetes vervolgens terugsturen met behulp van een porlvrije antwoordenvelop. 
Bjj scholen die geen gebruik maken van nieuwsbrieven. zal per school moeten 
worden gekeken naar de beste manier om de enquetes te verspreiden. 

2.9. Het benodigde aantal onderzoekseenheden 

Bij dit onderzoek bestaat de populatie uit een groot aantal scholen uit verschillende 
milieus met verschillende soorlen onderwijs. Het is daarom onmogelijk een 
steekproef te bepalen. die zowel representatief is voor aile doelgroepen als een 
haalbaar onderzoek opleverl. Om een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de 
doelgroep, zal het onderzoek worden verricht op tenminste 3 basisscholen met 
verschillende soorlen onderwijs uit verschillende milieus. Het gemiddelde aantal 
leerlingen per school wordt geschat op 250. Dit houdt in dat er ongeveer 750 
enquetes zullen worden gestuurd. Indien er uit wordt gegaan van een responsie van 
15%. zullen er naar schatting 110 ingevulde enquetes worden teruggestuurd. 

2.10. Het onderzoeksmodel 

Het doe I van het onderzoek is het vinden van een antwoord op de onderzoeksvraag. 
Daarvoor zullen er eerst antwoorden moeten worden gezocht op de deelvragen. Dit 
zal worden geprobeerd met behulp van een enquete. Bij het opstellen van de 
enquetevragen zal er als voIgt te werk worden gegaan. Uit de deelvragen kunnen 
een aantal centrale begrippen worden afgeleid. Een begrip heeft een aantal 
aspecten. De meetbare aspecten kunnen worden gespecificeerd in variabelen. Met 
behulp van deze variabelen kunnen de enquetevragen worden geformuleerd. De 
waarden van deze variabelen kunnen worden gemeten. Bij het opstellen van de 
mogelijke antwoordcategorieen zal rekening moeten worden gehouden met de 
mogelijke meetwaarden. De begrippen, aspecten. variabelen en de mogelijke 
meetwaarden staan in tabel 2.1. 

De Onderwijswinkel 5 
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tabel 2.1: Het onderzoeksmodel 
8egrippen 
1.0uders 

2.Schoolkeu
ze 

3.Problemen 
met basis-
onderwijs 

As pecten 
a.eigenschappen 

b. kinderen 

c.financiele 
positie 
a. de school 

b. schoolkeuze 

c.Onderwijs
winkel 

a. problemen 

b.Onderwijs
winkel 

De Onderwijswinkel 

Variabelen 
1.geslacht 
2.leeftijd 
3.burgerlijke 
staat 
4.opleiding 
5.aantal 
kinderen 
6.aantal 
kinderen in het 
basisonderwijs 
7.welke groep 
8. netto-inkomen 
van het gezin 
p.mnd. 
9.soort onderwijs 
10.tevreden met 
basisschool 
11.overweging
en schoolkeuze 
12. soort 
onderwijs 
13.moeite met 
kiezen 
14.informatie 
15. professionele 
hulp 
16.hulpzoekend 
17.gebruik 
onderwijswinkel 
18.geaccepteer-
de maximale 
kosten luur 
19.soort 
problemen 
20.aantal probl. 
21.gebruik 
onderwijswinkel 

6 

Meetwaarden 
{man, vrouw} 
[ 0, ......... ] 

{gehuwd,alleenstaand, .. } 
{VBO, .......... , Universiteit} 

[0, ..... ] 

[0, ..... ] 
[0, .. ,8] 

[0, .... ] 
{soort onderwijs} 

{ja, neutraal, nee} 

{overwegingen} 

{soort onderwijs} 

{ja, nee} 
{vrienden, school, .... } 

{ja, nee} 
{ja, nee} 

{ja, misschien, nee} 

[0, ... ] 

{onderwijstechnische, .... } 
[0, ... ] 

{ja, misschien, nee} 
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2.11. Verbanden tussen varia belen 

Uit het onderzoek zal blijken tussen welke variabelen er verbanden kunnen worden 
gelegd. Het is verstandig om voor het onderzoek een prognose te geven van deze 
verbanden. De gevonden verbanden zullen met behulp van kruislabellen worden 
weergegeven in hoofdstuk 4. In onderstaande matrix tUn de verwachte verbanden 
tussen de verschillende variabelen weergegeven (de nummering komt overeen met 
die uit tabel 2.1). Een "+" betekent dat er wei een relatie wordt verondersteld tussen 
de variabelen. Er wordt dus niets gezegd over de mogelijke aard van de verbanden. 
Indien er geen verband wordt verwacht tussen twee variabelen, zal er met het oog op 
het overzicht van de tabel niets worden ingevuld. 

+ + 
+ + 

+ 

18 
9 
10 

i 11 
12 + 
13 + 
14 * 
15 * * * * + + 
16 * * * * * * * * * * * * * * * * + 
17 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
18 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
19 * * * * * * * * * * * * * 
20 * * * * * * * * * * 

1 * * * * * * * * * * * * 

Met behulp van kruistabellen zullen de verbanden tussen 
bekeken. In hoofdstuk 4 zal hier verder op in worden gegaan. 
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3.0nderzoeksuitvoering 

3.1. Inleiding 

In paragraaf 2.9 is het onderzoeksmodel weergegeven. Aan de hand van dit model 
zullen de enquetevragen worden opgesteld. In dit hoofdstuk zal de enquete worden 
toegelicht, waama er een kort verslag zal worden gegeven van het onderzoek. De 
enquete is in zijn geheel weergegeven in bijlage 3. 

3.2. De introductiebrief 

Een goede introductie van de enquete is van groot belang. Op de eerste plaats om 
ouders bereid te krijgen mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast wordt er 
tijdens een introductie informatie verstrekt, die van belang kan zijn voor het 
beantwoorden van de vragenlijst. 

In een introductiebrief wordt allereerst uitgelegd wat het doel van het onderzoek is. 
Vervolgens wordt de situatie kort uitgelegd. Het is uiteindelijk zaak de ondervraagde 
duidelijk te maken waarom hij of zij voor het onderzoek is gevraagd en wat het hem 
of haar op kan leveren. Om extra aandacht te vestigen op de introductie, zal de 
introductiebrief met de wekelijkse nieuwsbrief van de school, indien dit natuurlijk 
mogelijk is, worden gestuurd naar aile ouders. Vervolgens zal dezelfde brief ook nog 
eens worden bevestigd aan de enqueteformulieren. De brief is te lezen in bijlage 1. 

3.3.De enqu\!lte 

Met behulp van het onderzoeksmodel uit hoofdstuk 2 kan de enquete nu worden 
opgesteld. Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangegeven, zal de 
introductiebrief aan de enqueteformulieren worden bevestigd. Om verwarring te 
voorkomen wordt er vervolgens een invulinstructie gegeven. In deze instructie wordt 
kort uitgelegd welke vragen van toepassing zijn voor de ondervraagde en hoe deze 
vragen beantwoord dienen te worden. De invulinstructie is weergegeven in bijlage 2. 

De enquete is verdeeld in drie delen: "algemeen", "schoolkeuze" en "problemen". In 
het dee I "algemeen" worden vragen gesteld met als doel later een goed beeld te 
kunnen scheppen van de ondervraagden. In de delen "schoolkeuze" en "problemen" 
worden vragen gesteld met betrekking tot de twee hoofdtaken die de 
Onderwijswinkel zich heeft gesteld. Er zijn twee vragen gereserveerd voor ouders 
van aankomende basisscholieren, aangezien deze ouders op het punt staan een 
basisschool te kiezen. Tenslotte krijgen ouders de gelegenheid meer informatie met 
betrekking tot de OnderwijswinkeJ aan te vragen. Ze moeten dan wei enkele 
persoonlijke gegevens en dus hun anonimiteit aan de onderzoeker prijsgeven. 
Natuurlijk zal er discreet met deze informatie worden omgegaan. 
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3.4. De uitvoering 

Het blijkt erg moeilijk te zijn basisscholen bereid te vinden mee te werken aan het 
onderzoek. Veel scholen zjjn bang dat het onderzoek problemen oproept bij ouders. 
Hierdoor loopt het onderzoek een grote vertraging op. Mede door het tijdsgebrek 
wordt daarom besloten de vragenlijsten te verspreiden op twee basisscholen in 
plaats van drie. Dit betekent echter wei dat de betrouwbaarheid van het onderzoek 
afneemt, aangezien er nu slechts twee verschillende soorten onderwijs worden 
onderzocht. 

De scholen zijn een Openbare basisschool en een Rooms Katholieke basisschool, 
met 300 respectievelijk 180 leerlingen. 8eide scholen hebben toestemming gegeven 
voor het onderzoek. De enqueteformulieren zijn op de betreffende scholen 
afgegeven, waama het onderzoek verder geen noemenswaardige vertragingen heeft 
opgelopen. 
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4. Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten van het onderzoek worden 
weergegeven. Allereerst zullen de resultaten van de enquetevragen in 
frequentietabellen worden weergegeven. Ter afsluiting van dit hoofdstuk, zullen 
enkele kruistabellen worden behandeld. In het vervolg van het verslag zal 
voortdurend worden gesproken over "de ondervraagden". Hier worden de ouders 
bedoeld, die de vragenlijst hebben ingevuld en tevens hebben teruggestuurd. 

4.2 Respons 

Voordat de frequentietabellen worden weergegeven, zal er eerst algemene 
informatie omtrent de vragenlijst worden verstrekt. Er zijn in totaal 480 enquetes 
verspreid, waarvan er 83 zjjn teruggestuurd. Dat is dus een respons van 17,3 %. De 
respons is echter geen zuivere meetgraad voor het percentage ouders dat bereid is 
mee te werken, aangezien sommige ondervraagden meerdere kinderen op de 
betreffende school hebben geplaatst. T och hebben deze ouders waarschijnlijk 
slechts een enquete ingevuld en teruggestuurd. De enquetes werden telkens door 
een persoon ingevuld. Indien de ouders behoefte hadden aan meer informatie, 
konden ze deze verkrijgen door hun adres op te geven; 34 % van de ondervraagde 
ouders heeft hier uiteindelijk gebruik van gemaakt. 

4.3 Frequentietabellen 

In een frequentietabel staat aangegeven hoeveel procent van de ondervraagden 
voor een bepaalde antwoordcategorie heeft gekozen. Verticaal staan de 
antwoordcategorieen; horizontaal wordt het percentage aangegeven. 
Er zal nu per vraag een frequentietabel worden weergegeven. De tabellen zijn 
genummerd en verwijzen tevens door naar de betreffende enquetevraag. U kunt 
deze enquetevraag vinden in de enquete in bijlage 3. 

tabe/4.1: Fre uentietabel vraag 1: Wat is uw eslacht? 

% 

blanco -.r::. IJ 
III 
Ui 

vrouw 
III 
01 

man 

0 20 40 60 80 100 

% 

Wat hier opvalt is dat ruim 85% van de ondervraagden van het vrouwelijke geslacht 
is; iets minder dan 15% is van het mannelijke geslacht. 
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tabe/4.2:Fre uentietabel vraag 2: Wat is uw leefti'd? 

% 

blanco 
'E' 

50+ e! 
III 

40-50 ::::I 
"t:J 
==- 20-40 ] 0-20 

0 20 40 60 80 

% 

De meeste ondervraagde ouders zijn tussen de 20 en de 40 jaren oud; 25% van de 
ondervraagden is tussen de 40 en de 50 jaar oud; en ongeveer 1 % is ouder dan 50 . 
jaar. Opvallend is dat 2% van de ondervraagden 20 jaar of jonger is, wat betekent 
dat deze mensen maximaal17 jaar oud waren op de geboortedag van hun kind. 

tabe/4.3:Frequentietabel vraag 3: Wat is uw burgerlijke staat? 

% 

blanco I aUeenstaand 

~ samenw onen 
::-
"i 
EJ 
::::I 
.g 

gescheiden 

gehuwd 

o 20 40 60 80 

% 

Ruim 60% van de ondervraagden blijkt gehuwd te zijn; 18% woont samen; 11 % is 
alleenstaand en 10% is gescheiden. 
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tabel 4.4:Frequentietabel vraag 
genoten? 

% 

blanco 

anders 

Universiteit 

1:11 HBO 
c 
;; MBO 
Gi 
i5. VWO 0 

HAVO 
Ml\VO 

VBO 

0 5 10 15 

% 

4: Wat is de hoogste opleiding, die u hebt 

20 25 30 

Opvallend is het hoge percentage HBO'ers, namelijk 29%, en het lage percentage 
VBO'ers, namelijk 2%. Verder blijkt 17% de HAVO als hoogste opleiding te hebben 
genoten; 16% het MBO; 14% de MAVO en 12% de Universiteit. Ongeveer 8% heeft 
een opleiding genoten die niet in de lijst van antwoordcategorieen was opgenomen. 

tabe/4.S: Frequentietabel vraag 5: Hoeveel kinderen heeft u? 

% 

c blanco 

e 4- of meer 1\1 
'0 
C 3 
~ 

iii 2 
'E 
ca 
ca 

0 10 20 30 40 50 

% 

De grootste groep ouders, namelijk 42% van de ondervraagden, heeft 2 kinderen; 
36% heeft 1 kind; 18% heeft 3 kinderen en 4% blijkt 4 of meer kinderen te hebben. 
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tabel 4.6: Frequentietabel vraag 6: Hoe groot is het totale netto-inkomen per 
maand van uw gezin momenteel? 

% 

blanco 
-:-
E 5500+ 
c 
III 4001-5500 E 
.2 2501-4000 
c ..,. 

1001-2500 
~ c 0-1000 

0 5 10 15 20 25 30 

% 

Opvallend is dat 50% van de ondervraagden meer dan f1.4000,- netto per maand 
verdient; 20% van deze groep verdient zelfs meer dan f1.5500,· per maand. Oit zijn 
relatief hoge bedragen. Verder blijkt 27% van de ondervraagden tussen de f1.2500,· 
en de fI.4000,- netto per maand te verdienen; 17% verdient tussen de flo 1000,· en de 
fI.2500,- per maand; en 1% verdient minder dan fI.1000,- netto per maand, wat erg 
weinig is om voor een kind te kunnen zorgen. 

tabel 4.7:Frequentietabel vraag 7: Hoeveel van uw kinderen genieten 
momenteel basisonderwijs? 

blanco 
c 
.- til 
C = 40f meer 
I!! ! 
~ III 3 c"O 
:K ~ 
ili .!I! 
... til 
C IfI 
1fI.Q 
IfI 

2 

o 20 40 60 80 

% 

Ruim 60% van de ondervraagden heeft 1 kind dat basisonderwijs geniet; 38% heeft 2 
kinderen en 1 % heeft 3 kinderen in het basisonderwijs. 
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tabe/4.8: Frequentietabel vraag 8: In welke groep bevindt uw oudste kind zich 
momenteel? 

% 

blanco 

8 

7 

6 
c-
CII 5 2 
CI 4 

3 

2 

0 5 10 15 20 

% 

18% van de ondervraagden blijkt een oudste kind te hebben in groep 2; 16% in 
groep 1; tevens 16% in groep 6; 13% in groep 5; 12% in groep 8; 11% in groep 7; 8% 
in groep 4 en 5% in groep 3. Opvallend is dat relatief weinig ondervraagden een 
oudste kind hebben in groep 3 of 4. 

tabel 4.9: Frequentietabel vraag 8a: In welke groep bevindt uw jongste kind 
zich momenteel? 

% 

blanco 

8 

7 

6 
c-
CII 5 0 .. 
1:11 4 

3 

2 

0 20 40 60 80 

% 

In 10% van de gevallen blijkt het jongste kind zich in groep 3 te bevinden; 9% bevindt 
zich in groep 1; 4% bevindt zich in groep 2. De overgebleven groepen zijn in minder 
dan 4% van de gevallen aangekruist. 

Opvallend is het hoge percentage van de ondervraagden, namelijk 68%, dat deze 
vraag met blanco heeft beantwoord. Dit is te verklaren met het feit dat ruim 60% van 
de ondervraagden slechts 1 kind heeft, dat basisonderwjjs geniet. In dat geval 
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wordt het kind meegerekend als oudste kind en dus opgenomen in tabel 4.8. 
Wanneer ouders slechts twee kinderen hebben in het basisonderwijs, die zich in 
dezelfde groep bevinden, dan wordt slechts 1 kind meegeteld en wei als oudste kind, 
dus in tabel 4.8. Het andere kind wordt in dit geval niet meegeteld. De overige 8% 
van de ondervraagden, voor wie het antwoord blanco is ingevuld, kan aan de hand 
hiervan worden verklaard. Dat zijn namelijk ouders, met twee kinderen binnen het 
basisonderwijs die zich in dezelfde groep bevinden. Ean kind wordt namelijk 
meegeteld in tabel 4.8. Het andere kind wordt nergens meegeteld en dus wordt de 
categorie "blanco" aangekruist. 

Aan de hand van het bovenstaande kan ook worden verklaard, waarom 0% van de 
antwoorden binnen de categorie "groep 8" va It. Wanneer het jongste kind dat 
basisonderwijs voigt zich in groep 8 bevindt, dan moet het oudste kind zich 
logischerwijs ook in groep 8 bevinden. In dit geval wordt ean van de twee in tabel4.8 
meegeteld en in tabel4.9 wordt blanco ingevuld i.p.v. groep 8. 

Deze berekeningswijze zal worden gebruikt om een beeld te krijgen van de ervaring 
van de ondervraagden met betrekking tot het onderwijs. Zo zullen ouders met 
kinderen die vergevorderd zijn binnen het basisonderwijs meer ervaring hebben met 
betrekking tot het basisonderwijs, dan ouders die net hun eerste schoolkeuze 
hebben gemaakt. Andersom zal deze laatste groep het beste kunnen weergeven wat 
de problemen zijn, die zich voordoen bij het kiezen van een basisschool, aangezien 
dit bij de betreffende ouders nog relatief vers in het geheugen zit. 

tabel 4.10: Frequentietabel vraag 9:Wat is het soort onderwijs waar de 
basisschool, die u deze enquete heeft verstrekt, toe behoort? 

% 

III 
blanco 

=' 
i!: 

Openbare III 
"CI 
I: school 0 
1:: 
0 Katholieke 0 
III school 

a 20 40 60 80 

% 

Wat hierboven natuurlijk opvalt is het grote verschil in teruggestuurde enquetes op 
de beide scholen. Er dient hier rekening mee te worden gehouden dat de scholen, 
qua leerlingen, niet dezelfde omvang hebben. Zo heeft de Katholieke Basisschool 
ongeveer 180 leerlingen. De Openbare Basisschool daarentegen heeft bijna twee 
keer zoveel leerlingen, namelijk 300. Om rekening te houden met het verschil in 
omvang tussen beide scholen, zal in de onderstaande frequentietabel de respons per 
school worden aangegeven. 
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tabe/4.11 :Frequentietabel vraag 9a: Wat is de respons per scho_o_I? ___ ----, 

"0 Katholieke basisschool ,g 
u 
1/1 
E Openbare basisschool 
:: 
I: 

o 5 

% 

10 15 20 

res pons (%) 

L-____________________________ ~ ...... __ . 

Hoewel het verschil iets kleiner is geworden, blijft het opvallen dat de Openbare 
basisschool meer ingevulde enquetes heeft opgeleverd dan de Katholieke 
basisschool. 

tabe/ 4. 12:Frequentietabel vraag 10: Bent u achteraf tevreden met de 
basisschoolkeuze die u voor uw kind eren heeft emaakt? 

% 

:s! blanco GI 
.t:. 
C nee,niet GI 

"CI 
tevreden GI .. 

ii 
neutraal -c ca 

> ja, erg GI - tevreden III 
E 

0 20 40 60 80 

% 

Een meerderheid van ruim 60% van de ondervraagden blijkt achteraf erg tevreden te 
zijn over de gemaakte schoolkeuze. Slechts 8% van de ondervraagden is achteraf 
gezien niet tevreden met de gemaakte keuze. De belangrijkste reden, die uit de 
enquete naar voren komt, is dat de communicatie tussen de basisschool en de 
leerkrachten niet voldoende is. De overgebleven 32% van de ondervraagden is 
neutraal. 
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tabe/4.13: Frequentietabel vraag 11: Op basis van welke overwegingen heeft u 
uw schoolkeuze gemaakt? Bij deze vraag konden meerdere antwoordcategorieen 
worden aangekruist. Gemiddeld werden per ondervraagde 1,4 antwoordcategorieen 
aan ekruist. 

% 

schoolaangeraden 
doorbekenden 

kleinschaligheid van 
de school 

goede steer 
int ormatiebezoek 

DI goede uitstraling van 
~ de school en de 

~ goedenaschoolse 
!! opvang 
0 

soort onderw ijs 

goede naam van de 

school 

Ugging 

0 10 20 30 40 50 60 

% 

Wat opvalt in de tabel 4.13, is het hoge percentage van de ondervraagden, namelijk 
60%, dat een basisschool heett gekozen op basis van de ligging. Ruim 30% van de 
ondervraagden geeft aan gekozen te hebben op basis van de naam van de school; 
29% geeft aan gekozen te hebben op basis van het soort onderwijs; 12% heeft 
gekozen op basis van goede nasChoolse opvang; 10% koos op basis van de 
uitstraling van de sChool; 4% heeft gekozen op basis van de steer van het 
intormatiebezoek; 2% van de ondervraagden heeft gekozen op basis van de 
kleinschaligheid van de school; en 2% geeft aan te hebben gekozen op basis van het 
advies van bekenden. 
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tabel 4. 14:Frequentietabel vraag 12 a: Waarom kiezen ouders voor een 
openbare basisschool? Er wordt bij deze vraag aileen rekening gehouden met de 
60 ouders die hebben ekozen voor de openbare basisschool. 

% 

voor ieder 

c:: toegankelijk 
QI 

" f ouders zijn 
niet gelovig 
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% 

23% van de ouders, die hebben gekozen voor een openbare school, zegt dit te 
hebben gedaan omdat ze niet gelovig zijn; 7% koos een openbare basisschool 
omdat deze voor iedereen toegankelijk is. De overige 70% heeft geen reden 
opgegeven voor hun keuze. 

tabel 4.15: Frequentietabel vraag 12 b: Waarom kiezen ouders voor een 
Katholieke basisschool? Er wordt bij deze vraag aileen rekening gehouden met de 
23 ouders die hebben ekozen voor een Katholieke basisschool, 

grote 
saamhorigheid 

Iii individueel 

~ onderwijs 

kath.norm.& 
waard. 

o 

% 

5 10 15 20 25 

% 

26% van de ouders, die hebbengekozen voor een Katholieke school, geeft aan dit te 
hebben gedaan, omdat deze school extra aandacht schenkt aan de Katholieke 
normen en waarden; 9% koos voor een Katholieke school vanwege het individuele 
karakter van het onderwijs; 4% heeft voor een Katholieke school gekozen vanwege 
het grote saamhorigheidsgevoel. 61% van de betreffende ondervraagden geeft geen 
reden aan voor de gemaakte keuze. 
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tabeI4.16: Frequentietabel vraag 13: Hoe bent u aan de informatie gekomen die 
uiteindelijk tot uw basisschoolkeuze heeft geleid? Bij deze vraag was het 
toegestaan meerdere antwoorden te geven. Er werden hier door een ondervraagde 
em~<!~!5:Lj~,2 anl'tl'~o~dcategorie!Il~~l"lgekruist. 

% 
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C ., 
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% 

Uit bovenstaande tabel voigt dat relatief veel ouders, namelijk 63% van de 
ondervraagden, een keuze heeft gemaakt aan de hand van de informatie die ze 
verkregen tijdens een bezoek aan een of meerdere basisscholen. Daamaast blijkt 
dat 35% van de ondervraagden heeft gekozen op basis van advies van familie, 
vrienden of bekenden; 5% heeft zich laten informeren door het personeel van een 
creche; 2% heeft informatie gehaald uit informatieboekjes van basisscholen; 2% 
heeft zich laten informeren door de gemeente; 1 % heeft om informatie gevraagd bij 
de ambassade, daar de betreffende ondervraagde van buitenlandse afkomst was; en 
1 % heeft informatie gehaald uit literatuur met betrekking tot het basisonderwijs. 

tabeI4.17: Frequentietabel vraag 14: Vond u het moeilijk om een basisschool te 
kiezen voor uw kinderen? 

% 
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65% van de ondervraagden geeft aan geen moeite te hebben gehad met het kiezen 
van een basisschool en 2% heeft de vraag niet beantwoord. 
33% van de ondervraagden bekent moeite te hebben gehad met het maken van een 
schoolkeuze. De onderstaande punten worden door de ondervraagden als oorzaken 
van de moeilijkheden aangevoerd: 
• Het kiezen doe je op basis van indrukken. Achteraf wordt pas duidelijk wat een 

basisschool werkelijk te bieden heeft. 
• Het wordt pas achteraf duidelijk of hel kind zich daadwerkelijk thuis voelt op de 

basisschool. Tussenlijds wisselen van basisschool is niet goed voor het kind. 
• De keuze is voor een erg lange tijd, namelijk 8 jaren. 

tabeI4.18: Frequentietabel vraag 15: Heeft u professionele hulp gezocht bij het 
maken van de schoolkeuze? 

I'-
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~ ja 
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Wat opvalt is dat slechts 2% van de ondervraagden professionele hulp heeft gezocht 
bij het maken van de schoolkeuze; 98% geeft aan geen professionele hulp in te 
hebben geroepen bij het maken van een schoolkeuze. 

tabeI4.19: Frequentietabel vraag 18: Indien de Onderwijswinkel reeds bestond 
in de tijd waarin u een basisschool voor uw kinderen moest kiezen, denkt u dat 
u dan gebruik zou hebben gemaakt van deze Onderwijswinkel? 

% 

I'-
blanco 1i 
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"i nee !II = i: 
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23% van de ondervraagden geeft aan zeker gebruik te hebben gemaakt van het 
schoolkeuzeadvies van de Onderwijswinkel bij het kiezen van een basisschool, 
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indien deze winkel reeds had bestaan in de tijd dat men een schoolkeuze moest 
maken; 41 % denkt misschien gebruik te hebben gemaakt van de Onderwijswinkel; 
30% geeft aan geen gebruik te hebben gemaakt van de winkel. 

Zoals in de enquete (bijlage 3) is weergegeven, hebben ouders, met kinderen 
die binnen nu en 3 jaar het onderwijs zullen betreden, twee extra vragen 
voorgelegd gekregen. Oit is gedaan omdat deze ouders waarschijnlijk tot de 
eerste klanten op het gebied van schoolkeuze zullen gaan behoren. De 
resultaten van deze twee vragen zullen hieronder grafisch worden 
weergegeven. Deze vragen hebben betrekking op 24% van de ondervraagden. 

tabe/4.20: Frequentietabel vraag 16: Vindt u het moeilijk een basisschool voor 
uw kind eren te kiezen? 

% 

'Iii ja Co) 
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I nee 
c 
111 

0 20 40 60 80 100 

% 

83% van de ondervraagden zegt het niet moeilijk te vinden een basisschool te kiezen 
voor hun kinderen. 17% geeft aan het wei moeilijk te vinden een keuze te maken. 

tabe/ 4.21: Frequentietabel vraag 17: Zou u momenteel of op korte termijn 
gebruik willen maken van de Onderwijswinkel? 

% 

iii nee 
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1: misschien 

I ja 111 
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% 

15% van de ondervraagden, met kinderen die binnen nu en 3 jaar het basisonderwijs 
zullen betreden, geeft aan op korte termijn gebruik te willen maken van de 
Onderwijswinkel; 35% denkt misschien op korte termijn gebruik te zullen maken van 
de winkel; 50% zegt op korte termijn geen gebruik te zullen maken van de 
Onderwijswinkel. 
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De volgende frequentietabellen geven de resultaten weer van de vragen die 
wederom betrekking hebben op aile ondervraagden. 

tabel 4.22: Frequentietabel vraag 19: Wat is het maximale bedrag, dat u voor 
een consult van 1 uur bij de Onderwijswinket zou willen beta ten? 

% 

;::: blanco 
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25 tot 50 GI 
iii 

1 tot 25 E 
)( 

a III 
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Uit deze vraag blijkt dat 46% van de ondervraagden bereid is tussen fI.25,- en fI.50,- te 
betalen voor een consult van een uur; 22% is bereid tussen fI.1,- en fI.25,- te betalen 
voor een consult; 12% is niet bereid te betalen voor een consult; 10% van de 
ondervraagden geeft aan tussen fI.50,- en fl.75,- te willen betalen; Niemand is bereid 
meer dan fI.75,- te betalen voor een consult en 10% geeft geen antwoord op de vraag. 

tabel 4.23: Frequentietabel vraag 20: Heeft u tot op heden ooit problemen 
gehad met de leerstof die uw kinderen werd geleerd? 

blanco 

Iii 
i ja 
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a 20 
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40 60 80 
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72% van de ondervraagden geeft aan in het veri eden geen problemen te hebben 
gehad met de leerstof die de kinderen werd aangeboden; 2% geeft geen antwoord 
op de vraag. 26% van de ondervraagde ouders verklaart wei problemen te hebben 
met de leerstof. De verschillende problemen die door de ondervraagden worden 
aangegeven zijn: 
• Het kind vindt de leerstof te moeilijklgemakkelijk. 
• De ouders vinden de aangeboden leerstof niet toereikend. 
• De ouders krijgen zelf niet de gelegenheid de leerstof goed te bekijken. 
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tabe/4.24: Frequentietabel vraag 21: Heeft u tot op heden met uw kinderen ooit 
roblemen van opvoedkundige aard gehad met betrekking tot het onderwijs? 

% 

blanco 
c 

i ja 
o a nee, nOOK 

o 20 40 60 80 

77% van de ondervraagden geeft aan nooit problemen van opvoedkundige aard te 
hebben gehad met betrekking tot het ondelWijs; 2% geeft geen antwoord op de 
vraag. 21 % bekent wei eens problemen van opvoedkundige aard te hebben gehad 
met betrekking tot het ondelWijs. De volgende problemen werden door de 
ondervraagden aangegeven: 
• Het kind wordt het slachtoffer van pesterij~es en de school gaat hier niet goed 

meeom. 
• Het kind wordt onterecht berispt. 
• Het kind heeft psychische problemen. 
• De leerkracht betrekt de ouders niet voldoende bij het ondelWijs. 

tabe/ 4.25: Frequentietabel vraag 22: Zou u tot op heden ooit gebruik hebben 
gemaakt van de Onderwijswinkel, als u van het bestaan op de hoogte was? 
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Ruim 30% van de ondervraagden geeft aan gebruik te hebben gemaakt van het 
schoolkeuzeadvies van de OndelWijswinkel bij het kiezen van een basisschool, 
indien men op de hoogte zou zijn geweest van het bestaan; 44% geeft aan 
misschien gebruik te hebben gemaakt van de OndelWijswinkel; 24% geeft aan geen 
gebruik te hebben gemaakt van de winkel; en 2% van de ondervraagden geeft geen 
antwoord op de vraag. 
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4.4. Kruistabellen 
In deze paragraaf zullen er kruistabellen worden behandeld. De mogelijke 
kruisverbanden zijn reeds behandeld in paragraaf 2.11. In een kruistabel worden de 
antwoorden op twee verschillende enquetevragen tegen elkaar uitgezet. Ter 
verduidelijking zal de eerste kruistabel volledig worden toegelicht. Met behulp van 
kruistabellen kan een verband worden gelegd tussen de informatie verkregen uit 
verschillende enquetevragen. Uit deze verbanden kunnen vervolgens conclusies 
worden getrokken met betrekking tot de OnderwijswinkeL Aangezien het niet 
mogelijk is aile kruistabellen te geven, zullen aileen de relevante worden behandeld. 

tabeI4.26: Kruistabel1 
In een kruistabel worden de antwoordcategorieen van twee verschillende vragen 
tegen elkaar uitgezet. In deze tabel wordt de onderstaande vraag op de horizontale 
as (X-as) uitgezet: 
X = vraag 3 : Wat is uw burgerlijke staat? Dit is dus de derde vraag van de 
enquete (zie bijlage 3). Op deze x-as worden de antwoordcategorieen van vraag 3 
geplaatst. Hetzelfde geldt voor de vraag die op de verticale as (Y-as) wordt uitgezet: 
Y = vraag 22 : Zou u tot op heden gebruik hebben gemaakt van de 
Onderwijswinkel? 
Vervolgens wordt de kruistabel ingevuld. Dit gebeurd door de verhouding, in 
procenten, aan te geven van de X-waarden ten opzichte van de Y-waarde. De som 
van de percentages binnen een kolom zal dus 100% moeten zijn. 

X: (%) 
Y: blanco gehuwd geschei samen- alleenstaand 

-den won end 
blanco 11 

ja 25,5 37,5 21 67 
misschien 100 49 37,5 50 11 
nee 25,5 25 29 11 

tot. 
percentage 100 100 100 100 100 

Opvallend is dat 67% van de alleenstaanden aangeeft gebruik te hebben gemaakt 
van de diensten van de Onderwijswinkel, indien deze in het verleden reeds 
voorhanden waren geweest. Dit is relatief hoog, aangezien de categorie gescheiden 
op de tweede plaats komt met 37,5%. 
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tabe/4.27: Kruistabel 2 
X= vraag 3: Wat is uw burgerlijke staat? 
y= vraag 14: Vond u het moeilijk een basisschool te kiezen voor uw kinderen? 

X:(%) 
Y: blanco gehuwd geschei samen- alleenstaand 

-den wonend 
blanco 2 7 

nee 69 
1
75 157 44 

ja 100 29 25 36 56 

tot. 
percentage 100 100 100 100 100 

Wat opvalt in deze tabel is dat relatief meer alleenstaande ouders aangeven moeite 
te hebben gehad met het maken van een schoolkeuze, dan de andere ouders. 56% 
van de ondervraagde alleenstaande ouders geeft namelijk aan moeite hebben gehad 
met kiezen. Op de tweede plaats komen de samenwonende ondervraagden met 
36%. 

Tabel 4.28: Kruistabel 3 
X= vraag 4: Wat is de hoogste opleiding die u hebt genoten? 
y= vraag 14: Vond u het moeilijk een basisschool te kiezen voor uw kinderen? 

X:(% 
) 

Y: blan- VBO MAVO HAV VWO MBO HBO Uni- anders 
co 0 versi-

teit 
blanco 14 

ja 27 21 31 50 50 

nee 100 73 64 100 69 50 50 100 

tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 
percent 
age 

Wat hier opvalt is dat de hoger opgeleide ouders (HBO, Universiteit) aangeven 
relatief meer moeite te hebben gehad met maken van een schoolkeuze. 50% van de 
HBO'ers en 50% van academici beweerden namelijk moeite hebben gehad met 
kiezen. 
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tabeI4.29: Kruistabel4 
X = vraag 8a : In welke groep bevindt uw oudste kind, dat momenteel 
basisonderwijs geniet, zich? 
Y = vraag 22: Zou u tot op heden gebruik hebben gemaakt van de 
Onderwijswinkel? . 

X: 
Y: blanco 1 2 3 4 5 6 7 8 

blanco 8 
ja 100 16 13 57 37 38 56 20 
misschien 46 47 75 43 45 46 33 40 
nee 38 40 25 18 8 11 40 

tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
percentage 

Wat opvalt in deze tabel is dat ouders van kinderen, die reeds verder gevorderd zijn 
in het basisondelWijs, positiever reageren dan de andere ouders op de aangeboden 
diensten van de OndelWijswinkel. Een uitzondering hierop vormen de ouders van 
leerlingen uit groep 8. 

tabeI4.30: Kruistabel 5 
X = vraag 9 : Wat is het soort onderwijs, waar de basisschool die u deze 
enquete heeft verstrekt, toe behoort? 
Y = vraag 22: Zou u. tot op heden gebruik hebben gemaakt van de 
Onderwijswinkel, als u van het bestaan op de hoogte was? 

X: 
Y: blanco Openbare Katholieke 

basisschool basisschool 
blanco 5 

ja 100 23 45 
misschien 48 36 
Nee 29 14 
tot. 
percentage 100 100 100 

Wat opvalt in bovenstaande tabel is dat de teruggestuurde enquetes afkomstig van 
de Katholieke Basisschool positiever zijn met betrekking tot de diensten van de 
OndelWijswinkel dan die afkomstig van de Open bare school. 

De OndelWijswinkel 26 



I'Il'BUIUJFSKtlNDE 
PW! n k • I 

on d tTAtmtft adv ie ZeD 

tabeI4.31: Kruistabel6 
X = vraag 11: Op basis van welke overwegingen heeft u voor deze basisschool 
gekozen? 
Y = vraag 10: Bent u achteraf tevreden met de bas;sschoolkeuze die u voor uw 
kind(eren) heeft gemaakt? 

X: (groep) 

I Y: ligging soort goede naam van de 
onderwUs school 

blanco 

ja, erg 67 93 77 
tevreden 
neutraal 29 7 19 
nee, niet 4 4 
tevreden 

tot. 
percentage 100 100 100 .. .. 

Ult elke categone bhJken de ouders tevreden te zlJn. Wat hler opvalt IS dat ouders die 
een basisschool hebben gekozen op basis van het soort onderwijs relatief het meest 
tevreden zijn met de door hun gemaakte keuze. 
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5. Conclusies 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek weergegeven. In dit 
hoofdstuk zullen er conclusies worden getrokken uit deze resultaten. Eerst zal er 
worden gekeken naar de schoolkeuze. Dan komen de problemen binnen het 
onderwijs aan bod. Tenslotte zullen er conclusies worden getrokken uit de 
kruistabellen. 

5.2 De schoolkeuze 

Zoals u in hoofdstuk 1 reeds heeft kunnen lezen, wil de Onderwijswinkel zich gaan 
richten op het adviseren van ouders van basisscholieren. Deze adviezen zullen 
betrekking hebben op twee gebieden, namelijk "de schoolkeuze" en "problemen 
binnen het basisonderwijs". Enkele vragen uit de enquete hebben te maken met het 
schoolkeuzeadvies. Uit de resultaten die deze vragen hebben opgeleverd, zullen nu 
conclusies worden getrokken. 

5.2.1. De respons per school 

Uit de resultaten blijkt dat de respons van de Openbare basisschool opvallend veel 
groter is, dan die van de Katholieke school. Een mogelijke verklaring voor dit feit is 
dat het uildelen van de enquetes aan de ouders op de Katholieke basisschool een 
grote vertraging heeft opgelopen. Een gevolg hiervan was dat de uiterlijke datum, 
waarop de ingevulde enquete moest zijn teruggestuurd, reeds was overschreden 
toen de enquetes werden uitgedeeld. Hierdoor zou een dee I van de ouders van de 
Katholieke basisschool tot de conclusie kunnen zijn gekomen, dat de door hun 
ingevulde enquete niet meer zou worden verwerkt. 

5.2.2. De informatievoorziening 

Uit tabel 4.16 kan worden geconcludeerd dat mond op mond reclame erg belangrijk 
is voor de Onderwijswinkel. Er blijkt namelijk dat ouders zich vaak door familie of 
bekenden laten informeren over het basisonderwijs. Volgens de tabel heeft 35% van 
de ondervraagden gebruik gemaakt van de informatie die zjj kregen van familie of 
vrienden. Familie en vrienden zouden de ouders wei eens het advies kunnen geven 
zich tot de Onderwijswinkel te wenden, indien dat hen voorheen ook uitkomst heeft 
gebracht. 

5.2.3. De vraag naar schoolkeuzeadvies 

Er kan worden geconcludeerd dat een groot dee I van de ondervraagden behoefte 
heeft aan schoolkeuzeadvies, zonder moeite te hebben gehad bij het maken van een 
schoolkeuze. 60% van de ondervra~gden beweert namelijk geen moeite te hebben 
gehad met het maken van een schoolkeuze. Er blijkt echter ook dat 72% van de 
ondervraagden bekent misschien of zeker gebruik te hebben gemaakt van het 
schoolkeuzeadvies van de Onderwijswinkel, indien deze in het verleden reeds had 
bestaan. Dit lijkt te wijzen op een tegenstrijdigheid. Een mogelijke verklaring 
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voor deze paradox, is dat een deel van ouders, die zeggen geen moeite te hebben 
gehad met het maken van een schoolkeuze, voor de zekerheid toch gebruik zouden 
hebben gemaakt van de diensten van de Onderwijswinkel. Deze ouders hebben het 
maken van de schoolkeuze niet direct als moeilijk ervaren, maar konden de hulp van 
de Onderwijswinkel toch goed gebruiken. 

Er werd verwacht dat de resultaten uit tabel 4.21 erop zouden wijzen dat ouders die 
reeds kinderen hebben in het basisonderwijs en binnen 3 jaar nog een kind het 
basisonderwijs in sturen, geen behoefte zouden hebben aan schoolkeuzeadvies. 
Deze ouders hebben immers in het verleden reeds een schoolkeuze gemaakt en 
zouden hun kinderen naar dezelfde basisschool toe sturen. Toch blijkt deze 
redenering niet te kloppen, aangezien 35% van de betreffende ouders aangeeft 
misschien en 15% aangeeft zeker gebruik te zullen maken van de Onderwijswinkel. 
Opgeteld betekent dit een potentiale klantenkring van 50% van de ondervraagden, 
met kinderen die binnen 2 jaar het basisonderwijs zullen betreden. 

Hoewel ouders, die op het punt staan hun oudste kind het basisonderwijs in sturen, 
niet bij het onderzoek zijn betrokken; is het zeer aannemelijk dat deze ouders een 
aantrekkelijk marktsegment vormen voor de Onderwijswinkel. In tegenstelling tot 
de ouders die reeds kinderen hebben in het basisonderwijs, hebben deze ouders 
namelijk in het verleden nog geen keuze hoeven te maken en weten zij dus ook niet 
waar ze op moeten letten. Daar komt bij dat deze ouders nog helemaal vrij zijn bij het 
maken van een keuze en niet gebonden aan het feit dat de jOl1gere kinderen naar 
dezelfde school worden gestuurd als het oudste kind. De verwachting is dan ook dat 
voor ouders, die op het punt staan hun eerste basisschoolkeuze te maken, de 
potentiale klantenkril1g groter zal zijn dan 50%. Dit percentage is afgeleid van de 
potentiale klantenkring van ouders die reeds kinderen hebben binnen het 
basisonderwijs en levens op het punt staan een volgend kind het basisonderwijs in te 
sturen. 

5.3. Problemen binnen het onderwijs 

Er blijkt dat 75% van de ondervraagden beweert in het verleden misschien of zeker 
naar de Onderwijswinkel te zjjn gestapt. V~~r een klantgerichte uitstraling is het 
belangrijk de motieven van de potentiale klant om naar de Onderwijswinkel te gaan 
goed te begrijpen. Er is reeds gebleken dat 72% van de ondervraagden tot de 
potentiale klantenkring behoorde op het gebied van schoolkeuzeadvies. Het is ook 
van belang te weten hoe groot deze kring zal zijn op het gebied van adviezen over 
problemen binnen het basisonderwijs. Er blijkt dat 27% van de ondervraagden 
verklaart in het verleden problemen te hebben gehad met de leerstof die hun 
kinderen werd aangeleerd. Ook blijkt dat 22% van de ondervraagden aangeeft in het 
verleden ooit problemen van opvoedkundige aard te hebben gehad met betrekking 
tot het onderwijs. Het is nu aileen niet mogelijk af te leiden hoeveel procent van de 
ondervraagden in het verleden gebruik had willen maken van de diensten van de 
Onderwijswinkel met betrekking tot problem en binnen het onderwijs. Hier had bij het 
opstellen van de enquete rekening mee moeten worden gehouden. 
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5.4. De algemene vraag 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan er worden geconcludeerd dat 
er vraag is naar de diensten van de Onderwijswinkel, aangezien de potentiele 
klantenkring bestaan uit 75% van aile ondervraagden. Er dient echter wei rekening 
te worden gehouden met het feit dat slechts 17% van de enquetes is teruggestuurd. 
Het is niet duidelijk waarom de overige 83% de enquete niet heeft teruggestuurd. 
Niettemin, aangezien Den Haag aileen ongeveer 155 basisscholen telt, zou men 
ervan kunnen gaan dat er aanzienlijke markt is naar de diensten van de 
Onderwijswinkel. Mede ook omdat de Onderwijswinkel zich naast de basisscholen in 
Den Haag ook zou kunnen gaan richten op basisscholen in de omringende 
gemeenten van Den Haag. Bij het interpreteren van de geschatte vraag dient er wei 
rekening te worden gehouden met het feit dat het erg moeiljjk is ouders duidelijk te 
maken wat de Onderwijswinkel exact te bieden heeft. De kwaliteit en effectiviteit van 
de door haar geleverde diensten kunnen niet worden uitgelegd, maar moeten door 
de ouders zelf worden ervaren. 

5.5.0e kruistabellen 

Er kan worden geconcludeerd dat alleenstaande ouders een aantrekkelijk 
marktsegment vormen voor de Onderwijswinkel. Uit tabel 4.27 blijkt namelijk dat 
deze ouders relatief gezien meer moeite hebben met het kiezen van een basisschool 
dan de andere ouders. Daarnaast blijkt uit tabel 4.26 dat alleenstaande ouders 
eerder geneigd zijn gebruik te maken van het ad vies van de Onderwijswinkel. Een 
verklaring hiervoor is dat alleenstaanden geen partner hebben om op terug te 
kunnen vallen bij het maken van een schoolkeuze en daarom meer behoefte hebben 
aan een onafhankelijk adviesbureau. 

Uit tabel 4.28 blijkt dat hoger opgeleide ouders meer moeite hebben met het kiezen 
van een basisschool dan andere ouders. Een verklaring hiervoor zou kunnen zjjn, dat 
deze ouders extra veel werk maken van het verzamelen van informatie met 
betrekking tot basisscholen, om zo tot een goed afgewogen keuze te komen. Oit zou 
dus betekenen dat hoger opgeleiden bewuster kiezen. 

Uit tabel 4.29 blijkt dat ouders, van wie het oudste kind verder gevorderd is in het 
basisonderwijs, positiever tegen de Onderwijswinkel aankijken dan ouders van 
minder ver gevorderde kinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat deze ouders meer ervaringen hebben gehad met betrekking tot problemen 
binnen het onderwijs dan de andere ouders. 

Uit tabel 4.30 voigt dat de ouders van de Katholieke basisschool relatief eerder 
geneigd zijn de hulp van de Onderwijswinkel in te roe pen dan de andere ouders. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze ouders zich meer op de inhoud van het 
onderwijs, zoals Katholieke normen en waarden, richten dan andere ouders. Hierbij 
zou de Onderwijswinkel hen kunnen ondersteunen. 

Uit tabel4.31 blijkt dat ouders die een school kiezen op basis van het soort onderwijs 
relatief meer tevreden zijn dan andere ouders. Een verklaring hiervoor is 
dat deze ouders bewuster kiezen met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en 
daardoor achteraf minder voor verrassingen komen te staan. 
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6. Aanbevelingen 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen er voor de Onderwijswinkel enkele aanbevelingen worden 
gedaan, welke voortkomen uit de conclusies van dit onderzoek. Verder zullen er 
enkele tips worden gegeven, welke niet zijn afgeleid uit het onderzoek, maar toch 
bruikbaar kunnen zijn bij de oprichting van de Onderwijswinkel. 

6.2. De aanbevelingen 

Er zullen nu enkele aanbevelingen worden gedaan, die voortkomen uit het 
onderzoek. 

• Uit het onderzoek is gebleken dat er vraag is naar de diensten van de 
Onderwijswinkel, zowel op het gebied van de schoolkeuze als problemen binnen 
het onderwijs. Aangezien het erg moeiHjk mensen duidelijk te maken wat exact de 
waarde is van consult, zal uit de praktijk moeten blijken of de werkelijke vraag aan 
de verwachtingen voldoet. Het wordt bij deze dan ook aanbevolen om 
daadwerkelijk tot de oprichting van de winkel over te gaan. 

• Verder bleek uit het onderzoek dat goede mond op mond reclame erg belangrijk 
is voor de Onderwijswinkel. V~~r het maken van deze vorm van reclame zijn 
tevreden klanten nodig. Het is vrijwel onmogelijk om iedere klant tevreden te 
stellen, aangezien iedereen verschillende verwachtingen heeft van een consult bij 
de Onderwijswinkel. Om toch zoveel mogelijk klanten tevreden te stellen zal de 
Onderwijswinkel zich flexibel moeten kunnen aanpassen aan de wensen van een 
klant. Het spreekt voor zich, dat de Onderwijswinkel zich in de eerste plaats zal 
moeten richten op het leveren van kwaliteit en pas in de tweede plaats op de 
kwantiteit. Hiermee wordt bedoeld dat het op lange termijn beter is voor de 
Onderwijswinkel om een selecte groep ouders uitgebreid te helpen, dan een grote 
groep ouders maar half. 

• Ook is gebleken dat alleenstaande ouders een aantrekkelijke markt vormen voor 
de Onderwijswinkel. Hier zou op in kunnen worden gespeeld door bjjvoorbeeld het 
organiseren van speciale voorlichtingsmiddagen voor deze ouders. Misschien is 
het mogelijk contacten te leggen met verenigingen voor alleenstaanden. Het is 
zaak de alleenstaanden te overtuigen naar de Onderwijswinkel te komen voor 
adviezen. 

• Daarnaast is er uit het onderzoek een sterk vermoeden ontstaan dat ouders, die 
op het punt staan voor de eerste keer een schoolkeuze te maken, een 
aantrekkelijk marktsegment vormen voor de Onderwijswinkel. Hier zou op 
dezelfde manier ingespeeld kunnen worden als bij alleenstaande ouders, door het 
organiseren van voorlichtingsdagen, workshops, lezingen op een creche of bij een 
zwangerschapstraining etc. 

De Onderwijswinkel 31 

CVoorschot
Sticky Note




I'IlPEDll.lUSKlJNDE 
~W Ink e I 

ood e r ti ~ IIttfJ&d y ie Zt n 

• Verder is gebleken dat ouders die een basisschool kiezen op basis van het soort 
onderwijs achteraf meer tevreden zijn met de gemaakte keuze. De 
Onderwijswinkel kan dit gegeven prima gebruiken om reclame te maken. De 
diensten van de Onderwijswinkel zijn immers uitstekend geschikt voor ouders, om 
erachter te komen welke soort onderwijs het best bij hen past. 

• Tevens is uit het onderzoek het vermoeden voortgekomen dat hoger opgeleiden 
op een andere manier kiezen dan lagere opgeleiden. Hiermee wordt bedoeld dat 
ze hun keuze maken op basis van andere overwegingen dan lager opgeleiden. 
Het is daarom verstandig, bij het maken van reclame, onderscheid te maken op 
grond van het opleidingsniveau van de potentiele klanten. Dit betekent dus het 
houden van verschillende reclamecampagnes voor de verschillende 
doelgroepen. 

• Tenslotte is gebleken dat ouders met kinderen, die vergevorderd zijn binnen het 
basisonderwijs, positiever tegen de Onderwijswinkel aankjjken dan andere 
ouders. Het is aan te bevelen met deze ouders te gaan praten, aangezien deze 
ouders reeds geruime tijd te maken hebben gehad met het basisonderwijs. Deze 
ouders kunnen aangeven wat de algemene knelpunten zijn met betrekking tot het 
basisonderwijs. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt voor 
reclamedoeleinden. 

6.3. Tips 

Er zullen nu wat tips worden gegeven die nuttig kunnen zijn bij de oprichting van de 
Onderwijswinkel. Deze tips zijn niet gebaseerd op het onderzoek, maar hebben een 
algemeen karakter en zijn voor een deel afkomstig uit literatuur. 

• Een goed ondernemersplan is van groot belang voor de Onderwijswinkel. Hierin 
worden fundamentele zaken met betrekking tot de winkel, zoals de missie en de 
marktstrategie, vastgelegd. Meestal heeft een ondernemer al nagedacht over 
deze zaken. Wanneer het plan echter op papier is gezet, is het voor de 
ondernemer zelf en zijn omgeving veel overzichtelijker. Indien er in de toekomst 
belangrijke beslissingen genomen dienen te worden, kan het ondernemersplan 
uitkomst bieden. Het is aan te bevelen een ondernemersplan op papier te zetten, 
voordat daadwerkelijk met ondernemen wordt begonnen. 

• Uit dit onderzoek voigt dat de basisscholen, familie en bekenden van de ouders 
en creches de belangrijkste concurrenten zijn op het gebied van het geven van 
adviezen met betrekking tot het onderwjjs. Het is nu verstandig om een SWOT
analyse te maken van de Onderwijswinkel.. In deze SWOT-analyse (strengths, 
weaknesses, opportunities,threats) wordt de Onderwijswinkel vergeleken met 
haar concurrenten. Aan de hand van deze vergelijking kunnen de relatief sterke 
en zwakke punten van de Onderwijswinkel worden bepaald. Daarnaast kan er 
worden gekeken naar de mogelijkheden en bedreigingen binnen de markt van de 
adviesverlening in het basisonderwijs. Het resultaat van de analyse vormt een 
uitgangspunt voor het opstellen van een marktstrategie. Aangezien er binnen het 
basisonderwijs in de loop der tijd veranderingen optreden en de markt van 
karakter kan veranderen, is het zeer aan te bevelen om de SWOT-analyse ook 
na de oprichting van de Onderwijswinkel regelmatig te blijven uitvoeren. Op deze 
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manier kan men de marktstrategie 
aanpassen aan de veranderingen. ( [3] Kotler,P. , Marketing Management) 

• Bij het opzetten van de Onderwijswinkel zou er gebruik kunnen worden gemaakt 
van het principe van "benchmarking". Het komt hierbij op neer dat men kennis 
uitwisselt met andere bedrijven of instellingen met als doel: er beiden op vooruit te 
gaan. Het spreekt voor zich dat de andere partij over het algemeen geen directe 
concurrent zal zijn. In het geval van de Onderwijswinkel zou bijvoorbeeld kunnen 
worden gedacht aan het uitwisselen van kennis met de Rechtswinkel. Er zal nu 
een stappenplan worden weergegeven, waar gebruik van kan worden gemaakt bij 
het principe van benchmarking: 

1. Allereerst zal er moeten worden bepaald welke functies binnen het bedrijf kunnen 
worden verbeterd met behulp van "benchmarking". 

2. Vervolgens zullen er meetvariabelen moeten worden gekozen aan de hand 
waarvan de prestaties van de functies kunnen worden gemeten. 

3. Een volgende stap is het zoeken van bedrijven of instellingen die goed presteren 
op het gebied van de betreffende functies. 

4. Met behulp van de meetvariabelen zullen nu de prestaties van deze bedrijven met 
betrekking tot de functies worden gemeten. 

5. V~~r het eigen bedrijf zullen dezelfde prestaties moeten worden gemeten. 
6. Nu zal er naar moeten worden gezocht naar oplossingen om de verschillen in 

prestaties op te heften. 
7. Uiteindelijk zullen deze oplossingen binnen het bedrijf moeten worden 

ge"implementeerd. ([3] Kotler, P., Marketing Management) 

• Het is zaak dat de Onderwijswinkel naamsbekendheid krijgt bij haar potentiale 
klanten. Een manier hiertoe is het presenteren van de diensten van de 
Onderwijswinkel in verschillende openbare gelegenheden zoals bibliotheken, 
gemeentehuizen, huisartsen, ziekenhuizen e.a. Ze kan dit doen bijvoorbeeld door 
zich hier persoonlijk te presenteren of door een eigen brochure te verspreiden via 
het informatiekanaal "Postbus 51". 

• De snelste manier voor de Onderwijswinkel om haar potentiale klanten te bereiken 
is via de basisscholen zelf. Er zou daarom geprobeerd kunnen worden samen te 
werken met de basisscholen. Bijvoorbeeld door het adviseren van leerkrachten bij 
onderwijstechnische problemen in het onderwijs, in ruil voor het recht om reclame 
te mogen maken op de betreffende scholen. Zo kan de Onderwijswinkel naast het 
geven van schoolkeuzeadvies en het bijstaan van ouders die problemen hebben 
met het onderwijs, ook meewerken aan een verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. 
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Bijlage 1 
Introductiebrief enquete onderwijswinkel 

Geachte ouder, 
Eindhoven, 24 maart 1998 

Misschien heeft u in het verleden problemen gehad met het maken van de 
basisschoolkeuze voor uw kind(eren), of met het basisonderwijs dat uw kind gegeven 
werd. Wellicht is het u dan opgevallen dat er buiten de school weinig openbare 
instanties zijn, waar u als ouder terecht kunt met uw problemen. Wanneer u behoefte 
heeft aan een onafhankelijk advies, kunt u nergens terecht. Daarom willen drie 
onderwijspedagogen, die zijn afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een 
adviesbureau oprichten speciaal voor ouders van basisschoolleerlingen. Dit 
adviesbureau zal "de Onderwijswinkel" gaan heten. Deze Onderwijswinkel zal 
toegankelijk moeten zijn voor iedere ouder, ongeacht zijn of haar inkomen. 

Ean van de taken van de Onderwijswinkel zal zijn het geven van advies met 
betrekking tot de schoolkeuze. Ouders die uitgebreid ge"informeerd willen worden bij 
het maken van de basisschoolkeuze voor hun kind, kunnen de hulp in roepen van 
de Onderwijswinkel. Naast het aan ouders verstrekken van informatie met betrekking 
tot de inhoud van bepaalde onderwijsvisies, zal de Onderwijswinkel de ouders 
adviseren welk type onderwijs het best past bij het kind en de ouders van het kind. 

Een andere taak zal zijn het adviseren van ouders die grote of kleine problemen 
ervaren met het huidige onderwijs dat hun kind wordt gegeven. Deze problemen 
kunnen te maken hebben met de manier waarop het onderwijs gegeven wordt, maar 
ook met de manier waarop het kind zelf het onderwijsproces ervaart. 

Het plan is om de eerste Onderwjjswinkel op te zetten in Den Haag. We willen nu 
onderzoeken of er in Den Haag vraag is naar de diensten van de Onderwijswinkel. U 
zou ons onderzoek enorm van dienst kunnen zijn door de bijgesloten enquete in te 
vullen en in de bijgesloten portvrije envelop naar ons terug te sturen. Op grond van 
de resultaten van deze enquete zal worden beslist of de Onderwijswinkel in Den 
Haag daadwerkelijk.zal worden opgericht. 
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De enquete is volkomen anoniem. De door u gegeven informatie zal dus niet voor 
andere doeleinden gebruikt worden. Ik hoop dat u het belang van deze enquete 
inziet en daarom 15 minuten vrij wilt maken voor het invullen van de enquete. Voor 
het terugsturen van de enquete kunt u gebruik maken van de bijgesloten portvrije 
antwoordenvelop. U hoeft dus geen postzegel te plakken. We zouden het zeer op 
prijs stell en als u de enquete v66r 27 mei 1998 terug zou willen sturen. Indien u 
nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel (tel.: 040-2473415). 
Ik wil u graag bij voorbaat danken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

J. Herps 

Bijlagen: - enquete 
- invulinstructie 
- antwoordenvelop 

De Onderwijswinkel 37 



IW!'PEDIlIIFSICUNDE 
~in kel 

Bijlage 2 

In de onderstaande enquete treft u telkens een vraag aan met bijbehorende 
antwoordmogelijkheden. Voor elke antwoordmogelijkheid staat een bijbehorende 
cirkel. We verzoeken u per vraag de cirkel in te kleuren die hoort bij het antwoord dat 
het meest op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. Per vraag kleurt u dus 
telkens slechts een cirkel in. 

Voorbeeld: Wanneer u van het manneliik ges/acht bent, beantwoordt u de 
onderstaande vraag als voIgt: 

Wat is uw geslacht? 

1 .• man 
2. 0 vrouw 

Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. 8jj deze vragen zal 
apart vermeld worden op welke manier het antwoord gegeven dient te worden. We 
verzoeken u de vragen en bijbehorende instructies goed te lezen. Het kan namelijk 
zijn dat u vragen, die niet op u van toepassing zijn, moet overslaan. 

We wensen u vee I succes met het invullen van de enquete. 
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Bijlage 3 

Enkele algemene gegevens 
De enquete wordt anoniem afgenomen. We verzoeken u om een aantal algemene 
gegevens in te vullen, zodat we toch in staat zullen zijn om een beeld te scheppen 
van uw huidige situatie . 

. 1 Wat is uw geslacht? 

-$-man 
-$- vrouw 

2 Wat is uw leeftijd? 
-$- jonger dan 20 jaar 
-$-21 tot 30 jaar 
-$-31 tot 40 jaar 
-$- 41 jaar en ouder 

3 Wat is uw burgerlijke staat? 
-$- gehuwd 
-$- gescheiden 
-$- samenwonend 
-$- alleenstaand 

4 Wat is de hoogste opleiding, die u hebt genoten?( wanneer u meerdere op/eidingen 
hebt genoten, verzoeken wij u aileen de op/eiding van het hoogste niveau aan te 
kruisen) 

5 Hoeveel kinderen heeft u? 

De Onderwijswinkel 

-$-VBO 
MAVO 

-$-HAVO 
-$-VWO 
-$-MBO 
-$-HBO 
-$- Universiteit 
-$- Anders, namelijk .......................................... . 

-$-1 
-$-2 
-$-3 
-$-4 of meer 
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6 Wilt u aangeven hoe groot het netto-inkomen per maand van uw gezin momenteel 
is? ( Het doel van deze vraag is om erachter te komen of er een verband bestaat 
tussen de financie/e situatie van uw gezin en uw houding ten opzichte van de 
onderwijswinke/.) 

fI.1000,- of minder 
+ fl.1OO1 ,- tot fI.2500,
+ fl.2501 ,- tot fI.4000,

fl.4oo1 ,- tot fI.5500,
+ meer dan f1.5500,-

7 Hoeveel van uw kinderen genieten momenteel basisonderwijs? 

+1 
+2 
+3 
+ 40fmeer 

81n welke groepen bevinden uw kinderen zich momenteel? 
( u kunt ook meer dan €len antwoord aankruisen ) 

+ groep 1 
+ groep 2 
+ groep 3 
+ groep 4 
+ groep 5 
+ groep 6 
+ groep 7 
+ groep 8 

U kunt er bij aile onderstaande vragen van uitgaan, dat de Onderwijswinkel een 
vergoeding vraagt voor de door haar verleende diensten. De gevraagde 
vergoeding is voor elk gezin anders, en zal af hangen van de hoogte van het 
inkomen. Aan ouders met een lager inkomen zal een kleine vergoeding 
gevraagd worden. Des te hoger het inkomen is, des te hoger de gevraagde 
vergoeding zal bedragen (tot een bepaald maximum bedrag). 

Schoolkeuze 

Een van de taken die de onderwijswinkel zichzelf stelt, is het ondersteunen van 
ouders bij het maken van een basisschoolkeuze voor hun kinderen. 

9 Wat is de naam van de basisschool, die u deze enquete heeft verstrekt? 
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10 Bent u achteraf tevreden met de basisschoolkeuze die u voor uw kind(eren) heeft 
gemaakt? Zo nee, zou u dan op de plaats van de puntjes aan willen geven waarom 
niet? 

-$- ja, erg tevreden 
-$- neutraal 
-$- nee niet tevreden, want .............................. . 

11 Op basis van welke overweging(en) heeft u voor deze basisschool gekozen? 

-$- ligging ( dichtbij ) 
-$- soort onderwijs 
-$- goede naam van de school 
-$- anders, namelijk ....................................... . 

12 Zou u dan aan willen geven voor welk soort onderwijs u hebt gekozen, en waarom 
uw keuze op dit soort onderwijs is gevallen? 

Ik heb gekozen voor ..................................... . 
........................................ , omdat. .................. . 

13 Hoe bent u aan de informatie gekomen die uiteindelijk tot uw basisschoolkeuze 
heeft geleid? 

-$- via familie Ivriendenl bekenden 
-$- via een bezoek aan de basisschool 
-$- via de gemeente 
-$- via informatieboekje van de school 
-$- via literatuur 
-$- anders, namelijk ....................................... . 

14 Vond u het moeilijk om een basisschool te kiezen voor uw kind(eren)? Zo ja, zou 
u dan op de plaats van de puntjes aan willen geven waarom u dit moeilijk vond? 

-$- nee 
-$- ja ik vond het moeilijk, want ....................... . 

15 Heeft u professionele hulp gezocht bij het maken van de schoolkeuze? Zo ja, zou 
u dan op de plaats van de puntjes aan willen geven bij welke instantie u die hulp hebt 
gezocht? 

-$- nee 
-$- ja, bij ....................................................... . 
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De volgende vragen zijn speciaal voor ouders die kinderen hebben die binnen 
drie jaar tot het basisonderwijs zullen worden toegelaten. Is dit niet op u van 
toepassing, dan kunt u verdergaan met vraag 18. 

16 Vindt u het moeilijk een basisschool voor uw kind(eren) te kiezen? Zo ja, zou u 
dan op de plaats van de punljes aan willen geven waarom u het moeilijk vindt? 

-$- nee 
-$- ja, ik vond het moeilijk omdat ................. . 

17 Zou u momenteel of op korte termijn bij de schoolkeuze gebruik willen maken van 
de Onderwijswinkel? Zo nee, zou dan op de plaats van de puntjes aan willen geven 
waarom niet? 

-$- ja 
-$- misschien 
-$- nee, want ............................................... . 

18 Indien de Onderwijswinkel reeds bestond in de tijd waarin u een basisschool voor 
uw kind(eren) moest kiezen, denkt u dat u dan gebruik zou hebben gemaakt van 
deze Onderwijswinkel? Zo nee, zou u dan op de plaats van de puntjes aan willen 
geven waarom niet? 

-$- ja 
-$- misschien 
-$- nee, want ................................................ . 

19 Wat is het maximale bedrag, dat u voor een consult van 1 uur bij de 
Onderwijswinkel zou willen betalen? 

-$- fl. 0,-
-$- fl. 1,- tot fl. 25,-
-$- 1'1.26,- tot fI.50.-
-$- fI.51.- tot fl. 75,-
-$- meer dan fI.75,-
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Problemen op school 

Naast het geven van schoolkeuzeadviezen, wil de onderwijswinkel ook adviezen 
gaan geven aan ouders die problemen ervaren met het basisonderwijs dat hun 
kind(eren) wordt gegeven. Deze problemen kunnen te maken hebben met de manier 
waarop uw kind onderwezen wordt, maar ook met het kind zelf. 

20 Heeft u tot op heden ooit problemen gehad met de leerstof die uw kind(eren) werd 
aangeleerd? Zo ja, zou u dan op de plaats van de puntjes aan willen geven van wat 
voor soort problemen er sprake is geweest? 

-$- nee nooit 
-$- ja, namelijk .................................................. . 

21 Heeft u tot op heden met uw kind(eren) ooit problemen van opvoedkundige aard 
gehad met betrekking tot het onderwijs? Zo ja, zou u dan op de plaats van de punljes 
aan willen geven van wat voor soort problemen er sprake is geweest? 

-$- nee nooit 
-$- ja, namelijk .................................................. . 

22 Zou u tot op heden ooit gebruik hebben gemaakt van de onderwijswinkel, als u 
van het bestaan op de hoogte was? Zo nee, zou u dan op de plaats van de puntjes 
aan willen geven waarom niet? 

-$- ja 
-$- misschien 
-$- nee, want ................................................. . 

Indien u meer wilt weten over de Onderwijswinkel, kunt u hieronder uw naam, 
adres, postcode en woonplaats invullen. Wij sturen u dan zo snel mogelijk 
meer informatie toe. 

Naam: ....................................................................... . 
Adres: ........................................................................ . 
Postcode: ................................................................... . 
Woonplaats: ............................................................... . 

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. 
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