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INLEIDING 

Een van de problemen bij de planning van scholen voor het 

kleuter- en lager onderwijs is de verdeling van de in totaal 

nodig geachte voorzieningen over rooms - katholieke, protestants

christelijke, nuts - of openbare scholen. 

Er wordt naar gestreefd daarbij zoveel mogelijk rekening te 

houden met de voorkeur van de ouders. 

De ontwikkeling van de laatste jaren doet vermoeden, dat de 

voorkeur van de ouders bij de schoolkeuze niet langer uitslui

tend wordt bepaald door hun godsdienstige gezindte . Om beter 

geïnformeerd te worden over de thans bestaande voorkeur en de 

overwegingen die daarbij een rol spelen, besloten Burgemeester 

eh Wethouders tot een onderzoek onder ouders van schoolgaande 

kinderen. 

Aan dit onderzoek, opgezet als een schriftelijke enquête op 

steekproefbasis, ging een vooronderzoek in Woenselse Heide 

vooraf. 

Dit vooronderzoek - waarvan hier de resultaten worden gepresen

teerd - had een tweeledig doel. Naast het testen van de vragen

lijst ten behoeve van de steekproefenquête in de gehele stad, 

zouden de uitkomsten tevens de nodige aanwijzingen voor de 

scholenplanning in Woenselse Heide kunnen opleveren . 

Op donderdag 17 juni 1971 is aan alle ouders of verzorgers van 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in Woenselse Heide 

een vragenlijst met begeleidend schrijven verzonden: in totaal 

700. 

Binnen een week werden 615 formulieren - opgehaald door enquê 

trices - terugontvangen; 70 aangeschrevenen bleken onbereikbaar 

(voornamelijk vanwege vakantie), 12 weigerden medewerking en 

van de 3 overigen bleek de adressering onjuist. 

Door middel van de vragenlijst is een aantal persoonsgegevens 

verzameld (leeftijd , opleiding, beroep, kerkgenootschap, kinder

tal) en is geïnformeerd naar de wenselijkheid van een onderscheid 
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van de scholen naar "richting" *), de voorkeur voor een bepaalde 

richting en de feitelijke situatie met betrekking tot de school

keuze voor één van hun kinderen. In een laatste vraag is gelegen

heid gegeven voor het maken van opmerkingen over het kleuter- en 

lager onderwijs in het algemeen. 

*) In dit verslag wordt onder scholen naar "richting" verstaan 
de opsplitsing van de scholen in rooms-katholieke, nuts- , 
protestants-christelijke en openbare scholen. 
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RESULTATEN 

Tenzij anders vermel d hebben de percentages steeds betrekking 

op het totaal der (615) terugontvangen formulieren. 

A. Per s 0 0 n s g e g e ven s 

leeftijd , opleiding, beroep, aantal kinderen, kerkgenootschap 

van de ouders of verzorgers; kerkgenootschap van het bij het 

onderzoek betrokken kind . 

Staat 1 

Geboorteperiode man resp. vrouw, % 

Geboorteperiode Man Vrouw 

1900 - 1919 2 0 

1920 - 1929 20 13 

1930 - 1939 49 44 

1940 - 1949 29 42 

1950 - 1959 0 1 

Totaal 100 100 

Van de ouders/verzorgers met een of meer kinderen van 0 tot 12 

jaar in Woenselse Heide zijn de mannen voor 77% en de vrouwen 

voor 87% jonger dan 41 jaar. 

Staat 2 

Hoogst voltooide opleiding man resp. vrouw, % 

Opleiding Man Vrouw 

lager onderwijs 13 30 

lager beroepsonderwijs, ulo, mulo 41 54 

mms , hbs, gymnasium 11 6 

middelbaar of hoger beroepsonderwijs 31 8 

universitair onderwijs 2 -
niet bekend 2 2 

Totaal 100 100 
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staat 3 

Beroep man resp .. vrouw, % 

Beroep Man Vrouw 

hoger 4 -
middelbaar 54 3 
lager 39 2 

zonder beroep, niet bekend 3 95 

Totaal 100 100 

Er zijn geen recente vergelijkbare gegevens van de gehele Eind

hovense bevolking naar opleiding en beroep beschikbaar. De sta

ten 2 en 3 laten zien, dat in Woenselse Heide - bij de mannen -

de "middelbare" categorie vrij sterk is vertegenwoordigd. 

Zoals uit de volgende staat blijkt wenst van de mannen 22% en van 

de vrouwen 20% niet tot een kerkgenootschap gerekend te worden. 

Vergelijking met de kerkelijke gezindte,waaronder de respondenten 

hun bij het onderzoek betrokken kind indertijd bij het bevolkings

register hebben laten inschrijven, geeft te zien, dat ongeveer de 

helft van de ouderparen, waarvan de man en/of de vrouw niet tot 

een kerkgenootschap gerekend wenst/wensen te worden,hun kind toch 

onder een godsdienst hebben laten inschrijven. 

Staat 4 

Kerkgenootschap, % 

Kerkgenootschap 

rooms - katholiek 

hervormd of 
gereformeerd 

overige gods -
diensten 

geen 

Totaal 

Enquête- uitkomsten 

Man Vrouw 

61 63 

15 15 

2 2 

22 20 

100 100 

Gegeven bevolkings -
register 

Kind 

69 

17 

3 

11 

100 
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Bij een verdeling van de schoolruimte over de richtingen op 

basis van de voorkeur van de ouders is het van belang te weten 

of het gemiddeld aantal kinderen per gezin voor de onderscheiden 

godsdienstcategorieën uiteen loopt. Onderstaande staat geeft te 

zien dat dit nauwelijks het geval is . 

Staat 5 

Aantal kinderen per godsdienstcategorie (man), % 

Godsdienst man 

Aantal kinderen 
pr.chr. geen r.k. + overige 

totaal 

1 kind 18 19 17 18 

2 kinderen 52 44 46 46 

3 kinderen 15 23 22 22 

4 kinderen 12 9 11 10 

5 en meer kinderen 3 5 4 4 

Totaal 100 100 100 100 

Totaal absoluut 13 6 375 104 615 

Gemiddeld aantal 
2,30 2,36 2,37 2,35 kinderen per gezin 

B. D e f e i tel ij k e s c h ooI keu z e 

Van de 615 bij het onderzoek betrokken kinderen gaan er 213 nog 

niet naar school (voornamelijk kinderen van 0 tot 4 jaar). 

Van 4 kinderen is niet bekend of zij de kleuter- danwel de lagere 

school bezoeken. 

Van de overige 398 bezoeken er 132 een kleuterschool en 266 een 

lagere school. 

Circa twee/derde van de kinderen bezoekt katholieke scholen. 
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Staat 6 

De richting van de bezochte kleuter- enoléiger.e. scholen, % 

Richt i ng bezochte schoo l Kleuter- Lager 
Totaal onderwijs onderwijs 

rooms-katholiek 62 66 65 

nut 25 22 23 

protestants-christelijk 12 12 12 

openbaar 1 - -

Totaal 100 100 100 

Totaal absoluut 132 266 398 

De in deze staat gegeven verdel ing van de bij het onderzoek be

trokken kinderen komt vrijwel overeen met de verdeling over de 

scholen naar richt i ng van alle schoolgaande ki nderen wonend 

in Woenselse Heide. 

Gevraagd werd om we l ke reden(en) men indertijd voor zijn kind de 

betreffende school gekozen heeft. Gevraagd is tevens bij de ver

melde redenen de volgorde van belangrijkheid aan te geven. 

Onderstaand overzicht geeft de vermelde redenen in percentages 

van het aantal respondenten, voor wie de vraag relevant is (402). 

Staat 7 

De redenen van schoolkeuze per 100 respondenten 

Totaal Vermeld als 

Reden schoolkeuze vermelde belang- 2e belang-redenen 3e en 4e rijkst e rijkste reden 
reden reden 

de richting 56 33 15 8 

de afstand/bereikbaar-
heid 70 34 26 10 

de kwaliteit van het 
onderwijs 35 16 11 8 

het niet aanwezig zijn 
van de gewenste richting 19 7 4 8 

andere reden 7 4 2 1 

Totaal aantal redenen 
187 94 58 35 per 100 respondenten 
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Het meest genoemd als reden voor de feitelijke schoolkeuze is 

de afs t and/bereikbaarheid. Als belangrijkste reden voor de 

schoolkeuze worden echter de richting en de afstand/bereikbaar

heid even vaak genoemd. De afstand/bereikbaarheid heeft als 

tweede belangrijke reden duidelijk overwicht. 

Het niet aanwezig zijn van een schoo l van de gewenste richting 

wordt door 19% van de respondenten als reden genoemd. 

Van de 402 kinderen die onderwijs ·volgen zitten er 282 op de 

dichtstbijzijnde kleuter- of lagere cscho.ol. 

Naar een verderaf gelegen school gaan 120 kinderen. 

Staat 8 

De redenen van het bezoeken van de niet-dichtstbijgelegen 

school, % 

Reden 

op de dichtstbijzijnde school was geen plaats 

het was destijds de dichtstbijzijnde school 

de richting van de school 

op de school van de gewenste richting was geen plaats 

overige redenen 

Totaal 

Totaal absoluut 

% 

22 

15 

42 

8 

13 

100 

120 

Vrij hoog is het percentage dat vanwege plaatsgebrek een verderaf

gelegen school gekozen heeft. 

Welke scholen (naar richting) worden bezocht per godsdienst

categorie van de man laat het volgende overzicht zien. Daarbij 

valt op, dat binnen de categorie "geen godsdienst " 42% naar con

fessionele scholen gaat en binnen de categorie "protestants

christelijke en overige" 35% nutsonderwijs en 12% katholiek 

onderwijs volgt. 
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Staat 9 

Godsdienst man 
: Richt ing 
I bezochte school pr.chr. geen r.k. + overige totaal I 

rooms-katholiek 34 90 12 65 

nut 57 8 35 23 

protestants-christelijk 8 2 53 12 

openbaar 1 0 - 0 

Totaal 100 100 100 100 

Totaal absoluut 84 246 72 402 

c. Het o n der s c hei d n a a r end e 

voo r keu r voo r d e r i c h tin g 

van d e s c h 0 0 1 

Staat 10 

De wenselijkheid van onderscheid naar ri cht ing bij het kleuter

en ~age~,onderwijs per godsdienstcategorie (man), % 

Godsdienst man 

Vindt onderscheid geen naar richting r.k. p.c.+ cv. totaal 

k.o. l.o. k.o. l.o. k.o. 1.0 . k ~ o. l.o. 

noodzakelijk 14 15 9 15 21 29 12 17 

wenselijk 12 19 34 39 51 55 32 38 

niet noodzakelijk 42 37 51 39 17 11 44 34 

ongewenst 27 24 2 2 8 3 8 7 

heeft geen mening 5 5 4 5 3 2 4 4 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totaal absoluut 118 136 329 375 93 104 540 615 

Van de ouders met kinderen die in aanmerking komen voor kleuter

onderwijs,vindt 44% een onderscheid van de kleuterscholen naar 

richting (d.w.z. rooms-katholiek, nut, protestants-christelijk, 

i 

I 
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openbaar) noodzakelijk of wenselijk. 

Voor de lagere scholen acht men een onderscheid naar richtingen 

méér noodzakelijk of wenselijk (totaal 55%) dan voor de kleuter

scholen. Dit geldt voor elk van de drie onderscheiden godsdienst

categorieën . 

Binnen het verband van de vraagstelling kan de categorie,die 

opgeeft een onderscheid van richtingen niet noodzakelijk te 

vinden,als min of meer neutraal worden beschouwd: zij zijn noch 

voor, noch tegen een onderscheid van de scholen naar richting. 

Van de drie godsdienstgroeperingen nemen de katholieken het 

meest een "neutraal" standpunt in: 51 c.q. 39% vindt richtingen 

niet noodzakelijk. 

Het minst geporteerd voor "richtingen zijn de gezinnen waarvan 

de man niet tot een kerkgenootschap gerekend wenst te worden. 

In dat geval vindt een kwart het onderscheid ongewenst . 

Duidelijk vóór onderscheid naar richting is de categorie "pro

testants - christelijk en overige godsdiensten" . 

De antwoorden op de vraag "Als u in uw naaste omgeving zoudt 

hebben kunnen kiezen uit alle bestaande schooltypen naar rich

ting, op welke school zoudt u uw kinderen dan bij voorkeur ge

plaatst hebben?" zijn als volgt - per godsdienstcategorie van 

de man - verdeeld. 

Staat 11 

De voorkeur- richting per godsdienstcategorie (man) , % 

Godsdienst man 
Voorkeur-richting 
school r . k. pr.chr. totaal geen + overige 

rooms-katholiek 5 70 - 44 

nut 36 11 14 17 
protestants- christelijk 3 1 67 13 
openbaar 40 7 14 15 

heeft "geen voorkeur" 15 10 4 10 

niet bekend 1 1 1 1 

Totaal 100 100 100 100 

Totaal absoluut 136 375 104 615 
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De voorkeur van de categorie "geen godsdienst " gaat voor 76% uit 

naar neutraal onderwijs (nut, openbaar), terwijl bovendi en 15% 

"geen voorkeur " heeft . 

Van de "katholieken" zou 18% voor neutraal onderwijs gekozen 

hebben en spreekt 10'/0 "geen voorkeur " uit . 

De "protestants - christelijken en overigen" geven sterker de 

voorkeur aan neutraal onderwijs (28%) dan de katholieken . 

Gevraagd naar de reden van de voorkeur blijken duide l ijke ver

schil l en tussen de niet- confessionelen en de confessionelen. 

staat 12 

Reden van voorkeur voor richting per godsdienst- categorie 

(man) , % 

Godsdienst man 
Reden voorkeur 

geen r . k. 
pr.chr. totaal + overige 

om een bij de levens-
beschouwing passende 4 55 58 44 
op l eiding 

om de kwaliteit van 
het onderwijs 31 15 13 19 

om de neutraliteit 37 5 11 13 

overige redenen 4 3 5 3 

geen antwoord 24 22 13 21 

Totaal 100 100 100 100 

Totaal absoluut 136 375 104 615 

De reden "om de neutraliteit" heeft bij de niet- confessione l en 

minder gewicht dan de reden "om een bij de levensbeschouwi ng 

passende op l eiding" bij de confessionelen. 

De reden van de voorkeur is bij de niet- confessionelen veel 

meer dan bij de confessionelen gelegen in de kwaliteit van het 

onderwijs. Opmerkelijk is, dat het percentage "geen antwoord" 

bij de niet - confessionelen en bij de katholieken zoveel hoger 

is dan bij de categorie "protes·tants- christel ijke en overige". 
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De volgende staat laat zien welk percentage schoolgaanden met 

een bepaalde voorkeur ook werkelijk een school van de voorkeur

richting bezoekt. 

Staat 13 

De richting van de bezochte school per voorkeur-richting, % 

Voorkeur- richting 
Richting bezochte 

open- geen school r.k. nut p.c. baar voorkeur 

r.k. 97 34 8 47 78 

nut 3 65 13 42 16 

pr.chr. - - 79 11 3 

openbaar - 1 - - 3 

Totaal 100 100 100 100 100 

Totaal absoluut 178 73 52 60 39 

De grootste mate van overeenstemming tussen de voorkeurrichting 

en de richting van de bezochte school bestaat bij degenen die 

kiezen voor katholiek onderwijs. 

I 

I 

, 

! 

Een derde van hen die de voorkeur geven aan een nutsschool, 

bezoekt een katholieke school. Zij die de voorkeur geven aan open

baar onderwiós wvglgen lEoornamelijk katholiek en nutsonderwijs. 

Degenen die "geen voorkeur" uitspreken zitten vooral bij het 

katho l iek onderwijs. 



, 
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CONCLUSIE 

Volgens eigen opgave rekent circa 20% van de ouders zich niet 

tot een kerkgenootschap; volgens het bevolkingsregister staat 

echter 11% van de bij het onderzoek betrokken kinderen onder 

het hoofd "geen godsdienst" ingeschreven. 

Van de ouders vindt 17% voor de eigen kinderen een onderscheid 

van de lagere scholen naar richting (katholieke, nuts-, pro

testants-christelijke en openbare scholen) noodzakelijk; 

38% vindt het wenselijk; 34% vindt het niet noodzakelijk en 

7 resp. 4% vindt het ongewenst of heeft hierover geen mening. 

Van de katholieken vindt 54% een onderscheid van de lagere 

scholen naar richting noodzakelijk of wenselijk, van degenen 

behorend tot een andere godsdienst geldt dit voor 84% en van 

degenen die geen godsdienst aanhangen voor 34%. 

De voorkeur voor de richting gaat bij 44% van de ouders 

(waaronder ook ouders van kinderen, die nog niet naar school 

gaan) uit naar katholiek onderwijs; 17% heeft voorkeur voor 

het nuts-, 13% voor het protestants-christelijk, 15% voor 

openbaar onderwijs; 10% heeft geen voorkeur en 1% geeft geen 

antwoord. 

De schoolgaanden, die een andere richting volgen dan hun 

ouders prefereren, zijn voornamelijk bij het katholiek onder

wijs en - in veel mindere mate - bij het nutsonderwijs onder

gebracht. 



ONDERZOEK NAAR DE GEWENSTE RICHTING VAN DE SCHOOL (WOENSELSE HEIDE) 

Indien bij de beantwoording van de ·volgende vragen een keuze uit 
~eerdere antwoorden mogelijk is, dient U (tenzij anders vermeld) 
één van de mogelijkheden aan te geven door deze s.v.p. aan te 
kruisen. 

A. Persoonsgegevens van de ouders/verzorgers 

1. Adres (straat en hUisnummer) 

2. In welk jaar bent u geboren? 

man: 19 .. vrouw: 19 .. 

3. Welk is uw hoogst voltooide opleiding? 
(zowel voor man als vrouw in te vullen). 

a. lager onderwijs 

b. lager beroepsonderwijs, ulo, mulo 
c. mms, hbs, gymnasium 

d. middelbare of hogere beroepsop
leiding . 

e . universitaire opleiding 

4. Wat is momenteel uw beroep? 

man 

. (zowel voor man als vrouw in te vullen en graag zo 
nauwkeurig mogelijk) 

vrouw 

. 

man • 0 ••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

vrouw .......................... ... .................... 

5. a) Wenst U tot een kerkgenootschap te worderi gerekend? 
(zowe l voor man als vrouw in te vullen) 

man I vrouw 

ja 

neen 



6. 

2 . 

b) Indien u tot een kerkgenootschap wenst te worden 
~erekend, tot welk dan? 
(zowel voor man als vrouw in te vUllen) 

man Ivrouw 

rooms- katholiek 

nederlands- hervormdl-I ___ + _--'----l 

gereformeerd 

een ander, nl ..................... . ... . 041 _____ ..L ____ ...J 

~oeveel kinderen hebt u en hoe oud zlJn deze? (inclusief 
het op de adresstrook vermelde kind en eventueel aange 
nomen kinderen) 

aa,ntal 

o t/m 2 jaar 

3 jaar 

4 jaar 

5 jaar 

6 jaar 

7 jaar 

8 jaar 

9 jaar 

10 jaar 

11 jaar 

12 jaar en ouder 

totaal kinderen 

B. Gewenste richting van de school 

7. a) Acht u zélf voor uw kinderen een onderscheid van de 
k l euterscholen naar richting (d.w.z. rooms- katholiek, 
nut, protestants- christelijk, openbaar)nàodzakelijk, 
wenselijk, niet noodzakelijk of ongewenst? 

noodzakelijk 

wenselijk 

niet noodzakelijk 

ongewenst 

geen mening 

niet van toepassing x) 

x) indien slechts kinderen ouder dan 6 jaar in het gezin 
aanwezig 
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b) Acht u zélf voor uw kinder'en een onderscheid van de 
lagere scholen naar richt ing ( rooms-katholiek, nut , 
protestants-christelijk, openbaar) noodzakelijk , wense
lijk, niet noodzakelijk of ongewenst?, 

noodzakelijk 

wenselijk 

niet noodzakelijk 

ongewenst 

geen mening 

8. a) Als U i n uw naaste omgeving zoudt hebben kunnen kiezen 
uit alle bestaande schoo ltypen naar richtingen, op 
welke school zoud t u uw kinderen dan bij voorkeur g e 
plaatst hebben? 

op een rooms-katholieke school 

op een nutsschool 

op een protestants-christelijke schoo l 

op een openbare school 

ik heb geen voo r ke ur 

b) Zoudt u kunnen aangeven waa r om uw voorkeur naar de 
door u aangekruiste richting uitgaat? 

... .... . .... .. .. .. .. ............ .. .................... 

c. Feitelijke situatie 

IN.B. Het gaat bij de vragen 9 tlm 12 om de school vanhet Op' de 
adresstrook vermelde kind . Ind i en dit kind nog niet naar 
schoo l gaa t behoeft u deze vragen niet i n t e vul l en, 

9. Op welke school zit uw kind nu? , 
(Graag naam en adres van de school invul l en) 

naam schoo l adres schoo l 

kl euterschool 

l agere school 
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10. Zoud t u voor uzelf kunnen aangeven waarom uw kind speciaal 
naa.r de onder vraag 9 vermelde school is gegaan? Indien 
meerdere r edenen ge lden wilt u dan de v o l gorde van belang
rijkhe i d aangeven door de . c ijfe rs 1 (belangrijkste), 2, 3 
en 4 achter de aangekrui s te redenen. 

v anwege: 

de richting (r.k. ,nu t , pr . chr ., openb . 

de afstand/bereikbaarheid 

de kwaliteit van het onderwijs 

niet aanwezig zi jn van de gewenste 
richting 

andere reden, n.l .......... ........... o • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vo lgorde 
cijfer 

11. a) Is de school, waarop uw kind nu zit , de d ichtstbijzijnde 
school? 

B ja 

neen 

b) Indien neen, waarom is uw k ind niet naar de dichtst
bijzijnde school gegaan? Graag duidelijk aangeven om 
welke r eden ( en) de dichtstbijz i jnde schoo l n i e t is 
gekozen. 

• •••••••••••• ••• •••• ••••• •••••••• • •• • •••••••• •••• • •••• 0 0 

• • •• ••• • ••••••• • ••••••••••••••••• •• ••••• ••••••••••••• 0 .. 0 

• ••••••••• • •••••••••••• •• •••••••••••••• • ••••••• • • 0 . •••••• 

12. I s de school, waaro p uw kind nu zit, een rooms-katholieke , 
een nutsschool, ee n protestants-christe l ijke school·of 
een openbare ? 

rooms-katholieke school 

nutsschoo l 

protes tants-christelijke school 

openbar e school 

weet ik niet 
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D. Opmerkingen 

13. Indien u over het kleuteronderwijs of het lager onderwijs 
(in het algemeen) nog iets op te merken heeft, wat zijn 
uw opmerkingen? 

• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • 0 0 0 

Dank voor uw medewerking 

Afd. Onderzoek en Statistiek 

Gemeentesecretarie Eindhoven 


