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Par. 1. 

INLEIDING 

Het kleuter- en lager onderwijs wordt in de gemeente Eindhoven ge

geven op rooms - katholieke, nuts - , protestants- christelijke en open

bare scholen. Bij de toewijzing van nieuw te bomven scholen aan 

deze vier richtingen is tot op heden vooral rekening gehouden met 

de f~itelijke verdeling van het totaal aantal leerlingen over de 

richtingen zoals die op een bepaald tijdstip in de gemeente als 

geheel ~lOrd t geconstateerd. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze methode van toewijzing aan de vier 

richtingen globaal genomen leidt tot een continuering van de be

staande verhoudingen en als gevolg daarvan te weinig mogelijkheden ~ 

biedt om in te spelen op daarvan afwijkende ontwikkelingen en situa

ties. Met andere woorden, dé tot op heden gehanteerde methode van 

toewijzing resulteert niet aitijd in de bouw van scholen van die 

richtingen waarnaar de voorkeur van de ouders uitgaat. Tot welke 

consequenties dit kan leiden heeft de recente ontwikkeling in de 

buurt Woenselse Heide aangetoond, waar na een handtekeningenactie 

onder de ouders en een door Burgemeester en Wethouders ingesteld 

onderzoek alsnog is overgegaan tot de bouw van een voordien in die 

buurt ontbrekende openbare school. 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek in Woensel

se Heide oordeelden Burgemeester en Wethouders het nodig beter ge

informeerd te worden over de thans bestaande voorkeur voor de rich

ting van de school en de overwegingen die daarbij een rol spelen. 

Na vooroverleg met de betrokken schoolbesturen werd besloten tot 

een onderzoek onder alle Eindhovense ouders van schoolgaande kinde

ren. De uitvoering van dit onderzoek werd opgedragen aan de afdeling 

Onderzoek en Statistiek van de gemeentesecretarie. 

Gelet op de ervaringen bij het onderzoek in de buurt Woenselse Heide 

lag het voor de hand het 'onderzoek uit te voeren door middel van 

een schriftelijke enquête op steekproefbasis. Daartoe werden uit 

het bevolkingsregister drie aselecte steekproeven getrokken , elk 

met een omvang van circa 450, die representatief zijn voor de vol 

gende groepen: 
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a. kinderen van 3,t/m 11 jaar die volgens de gegevens van het be

volkingsregister niet tot een kerkgenootschap behoren; in het 

vervolg zal deze groep worden aangeduid met de term: godsdienst

categorie "geen"; 

b. kinderen van 3 t/m 11 jaar die volgens de gegevens van het be

volkingsregister tot de rooms-katholieke kerk behoren; deze groep 

zal worden aangeduid met de term: godsdienstcategorie "r.k."; 
v' 

c. kinderen van 3t/m 11 jaar die volgens de gegevens van het be

volkingsregister tot een van de overige kerkgenootschappen be- , 

horen; ongeveer 84 procent van deze kinderen ' behoren tot een van 

de protestants-christelijke kerkgenootschappen; deze groep zal 

verder worden aangeduid met de uitdrukking: godsdienst categorie 

"prot.chr. en overige"; 

Om te voorkomen dat sommige ouders/verzorgers meer dan één enquête

formulier zouden ontvangen werd de steekproef zodanig getrokken dat 

per gezin slechts één kind in de leeftijd van 3 t/m 11 jaar werd 

geselecteerd. 

Op donderdag 9 september 1971 is aan alle 1.332 ouders of verzorgers 

van de in de steekproef opgenomen kinderen de vragenlijst met bege

leidend schrijven verzonden; bij het opstellen van de vragenlijst, 

die als bijlage 2 bij deze nota is opgenomen, is rekening gehouden 

met de ervaring die was opgedaan met het vragenformulier bij het 

onderzoek in de buurt ~loenselse Heide in juni 1971. 

Binnen een week werden 1.197 formulieren, opgehaald door enquêtri

ces, terugontvangen; 45 aangeschrevenen bleken onbereikbaar, 

37 weigerden medewerking, 21 bleken te zijn verhuisd en van de ove

rige 32 was het kind niet meer in Eindhoven woonachtig of volgde 

bui tengev/Oon lager onderwij s. 

De zeer hoge response (90 procent) en het grote aantal op de en

quêteformulieren geplaatste opmerkingen vormen een duidelijke in

di"catie dat de ouders/verzorgers op serieuze wijze aan de enquête 

hebben meegewerkt. Mede op basis van de uitkomsten van de in de 

enquête verwerkte controles mag dan ook worden geconcludeerd, dat 

de resultaten van het hier gepresenteerde onderzoek als zeer be

trouwbaar mogen worden bestempeld. 
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De 1.197 bruikbare formulieren waren als volgt over de drie gods

dienst categorieën verdeeld: 

godsdienstcategorie "geen" 

godsdienstcategorie "r.k." 
374 

417 

godsdienstcategorie "prot.chr. en overige" 406 

1 .197 

'1 / ' 

In de rapportage zijn de uitkomsten voor de drie godsdienstcate

gorieën afzonderlijk vermeld terwi~l daarnaast een totaalkolom. is 

opgenomen die uitspraken mogelijk maakt over alle kinderen van 

3 t/m 11 jaar in Eindhoven. De uitkomsten in deze totaalkolom zijn 

verkregen door de drie afzonderlijke steekproeven te herwegen op 

basis van hun relatieve aandeel in de deelpopulaties. Onderstaand 

overzicht geeft een samenvattend beeld van de grootte van de deel

populaties en van de wegingsfactoren: 

aantal 3 t/m 11 aantal 3 t/m 11 wegingsfactor 

godsdienstcategorie jarigen in de jarigen in voor bereke-
steekproef Eindhoven op ning van de 

1 januari 1971 .*) totaalui tkomst 

(N) (B) (l!) 
N 

geen 374 2.056 5,5 

r.k. 417 24.646 59,1 

prot.chr. en overige 406 3.939 9,7 

1.197 30.641 

In grote lijnen is het rapport als volgt opgebouwd: 

in par. 2 wordt een beschrijving gegeven van de feitelijke situa

tie met betrekking tot de schoolkeuze en van de overwegingen die 

daarbij een rol hebben gespeeld; 

- in par. 3 komt de gewenste situatie ter sprake; daarin wordt na

gegaan naar welke richting **) van de school de voorkeur van de 

ouders uitgaat en aan welke andere voorwaarden de gewenste school 

*) exclusief gestichtsbevolking 

**) in dit rapport wordt onder richting van de school verstaan de op
splitsing van de scholen in rooms-katholieke, nuts-, protestants
christelijke en openbare. 
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zou moeten voldqen • 

- in par. 4 worden enige indicaties gegeven omtrent de mogelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de schoolkeuze in de komende 

jaren; 

- het rapport besluit met een beschouwing over de toepasbaarheid 

van de onderzoekresultaten bij de planning van scholen voor kleu

ter- en lager onderwijs. 

Tenslotte geeft bijlage 1 een aantal persoonsgegevens van de ouders! 

verzorgers, als leeftijd, opleiding, beroep, kerkgenootschap en 

kindertal, terwijl in bijlage 2 het vragenformulier met begeleidend 

schrijven zijn opgenomen. 



l 
1,1 

-" i 

~ 
" 1· 

~ 

): 

~' 

.; 
i" 

t:, 
l"t 
i~ 
Il;1 

r 
f 

,~ 

if 
',' 

~ \, 

~1' 

i 
I 

f~ 
~ 

~ 

j: 

~ 

" " 

5. 

Par. 2. 

DE FEITELIJKE SITUATIE 

Van de kinderen, van wie de ouders of verzorgers in het onderzoek 

zijn opgenomen, bezocht op het ti jdstip van het onderzoek 23 procent 

de kleuterschool en 67 procent de lagere school, terwijl 10 procent 

nog nie t naar school ging • 

In d"eze paragraaf wordt a llereerst aangegeven welke scholen door 

deze kinderen \'Ierden bezocht, vervolgens wordt ingegaan op de fac

toren ,..aarmee d,e ouders reken.ing hebben. gehouden bij de keuze van 

de school. 

In tabel 1 is vermeld welk percentage van de leerlingen bij het 

kleuter- en lager onderwijs r esp. een rooms-katholieke, een nuts-, - _. __ . __ . ~ --~- -- - .-

een protestants-christelijke en een openbare school bezocht; daar-

bij is bovendien onderscheid gemaakt naar de godsdienstcategorie 

van het kind zoals deze in het bevolkingsregister is opgenomen. 

De kinderen die op het tijdstip van onderzoek nog niet naar school 

gingen zijn in deze paragraaf verder bui ten beschomTing gelaten. 

Ta hel 1 

De richt ing van tic tit a ns bez ochte sc hool per g odsd ic nst - catcG'o r ic , in ~~ .)1-) 

God sdien ot vnn het kind 

Richting vall de thans bezocht e school 
p ro t . eh r . 'l'otaal 

geen r.k . 
en overi ge 

rooms-katholiek 26 , 5 88 , 8 8,7 74,1 
I nut 53,5 7, 6 31,0 13.6 

protes tan t s- chr istelij k 15, 2 2. 2 57 . 3 10 , 0 

o p enbaar 4. 8 1, 4. 3. 0 2.3 

Totaa l % 100 , 0 100 , 0 1 00 , 0 100 , 0 

abs . N • 337 N " 375 11 • 37 1 27 , 616 

'1/' 

*) Ter toelichting op deze en alle andere tabellen waarin een vergelij
king wordt gemaakt tussen de drie bij de steekproef onderscheiden 
godsdienstcategorieën wordt het volgende opgemerkt: 

- de percentages in de eerste drie kolommen hebben betrekking op de 
uitkomsten van de afzonderlijke steekproeven; de aanduiding N = 
onder deze kolommen staat voor: de omvang van de ' steekproef is 

- de percentages in de l aatste kolom "Totaal " zijn het resultaat van 
de herweging, zoals deze in par. 1 is beschreven; in deze para
graaf kunnen deze percentages betrokken worden op het totaal van 
27.616 (zie laatste kolom) Eindhovense kinderen van 3 t/m 11 jaar 
die op het tijdstip van het onderzoek een kleuter- of lagere 
school bezochten. 
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Uit deze gegevens is af te leiden dat in een aantal gevallen - al of 

niet gedwongen - gekozen is voor een school van een richting die 

niet overeenstemt met de godsdienstcat.egorie *) van het kind. Hier

bij hebben dus andere factoren dan de richting van de school een 

rol gespeeld bij het bepalen van de schoolkeuze. 

Uit het onderzoek in de buurt Woenselse Heide W3.ren vooral drie 

factoren naar voren gekomen die van belang waren gel'leest bij het 

bepalen van de schoolkeuze, n.l. de richting van de school, de kwa

liteit van het onderwijs en de afs+·and en de bereikbaarheid van de 

school. Daarop aansluitend is ook in dit onderzoek aan de ouders de 

vraag voorgelegd of deze factoren hebben meegespeeld bij de feite

lijke schoolkeuze en welk gewicht aan ~eder van deze factoren is 

toegekend (vraag 9 van het vragenformulier) . 

Tabel 2 

Aantal malen per 100 oudero dat ecn reden , waarom de thano bezochte ochoo I 

ia gekozen, 10 genoemd - per gododic:nnt - catcgorie 

Godsdienst vo.n het kind 

Hoden prot . chr . 
geen r.k. 

E~ll overige 

afstand/bereikbaarheid .78 , 4 83 . 5 79 ,0 
kwalite it Vlln het onderwijs 78 ,0 7 1, 2 74 .7 
richting van de school 71.4 67 . 8 75 .7 
overige redenen 9. 5 5. 9 4.8 

.-
Aan ta. l redenen per 100 oudel's 237 228 234 
Totaal 11 " 337 11 " 375 n " 37 1 

.. 

Totaal 

82 , 5 

72,1 

69 .0 
6.0 

230 
27 . 616 

In grote lijnen worden de bevindingen van het onderzoek in de buurt 

Woenselse Heide bevestigd. Zowel de afstand en bereikbaarheid als 

de kwaliteit van het onderwijs en de richting van de school worden 

door zeer veel ouders .genoemd als factoren en overwegingen die heb

ben meegespeeld bij de keuze van de school die hun kinderen thans 

bezoeken. 

Dit wil echter niet zeggen dat deze factoren alle even belangrijk 

zijn. Om dit aspect verder uit te diepen is aan de ouders tevens 

gevraagd aan te geven in welke volgorde belang i s gehecht aan de 

*) Voor de betekenis van deze uitdrukking wordt verwezen naar par. 1. 
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door hen genoemde factoren (vraag 9 van het vragenformulier). Net 

behulp van deze gègevens is het mogelijk om een beeld te vormen van 

de mate van belangrijkheid van de afzonderlijke redenen. Uiteraard 

kan dit op verschillende manieren gebeuren. Een eerste indicatie 

kan worden verkregen door na te gaan hoeveel procent van de ouders 

een bepaalde reden als meest belangrijke heeft genoemd. Dan ont

staat het volgende beeld: 

belangrijkste reden waarom de 
thans bezochte school is gekozen 

afstand/bereikbaarheid 

kwaliteit van het onderwijs 

richting van de school 

percentage van de ouders 

31,7 

38,1 

19,9 

Dit beeld kan op twee manieren nog verder worden verfijnd door n.l. 

enerzijds tevens rekening te houden met het percentage ouders dat 

ieder van de factoren als tweede, derde en vierde in belangrijkheid 

heeft genoemd en door anderzijds na te gaan hoe deze percentages 

per godsdiensteategorie liggen. Om te komen tot een eenvoudige en 

beknopte rapportage is de voorkeur gegeven aan een presentatie van 

de betreffende uitkomsten in de vorm van rapportcijfers *). Er wordt 

met klem op gewezen dat deze rapportcijfers slechts een hulpmiddel 

zijn om een volgorde in de mate van belangrijkheid van de verschil

lende redenen per godsdienst categorie aan te geven. Zij doen geen 

uitspraak over de absolute grootte van het belang dat door de ouders 

aan ieder van de redenen is toegekend. 

~) Deze rapportci.jfers zijn uerekcnd door middel van de vo]gcnde formule: 

10 P, + n P2 + G P, + 4 P1 + 2 p~ + 0 P6 

100 

waarin: 

P1 het percentage ouders dat ecn bepaalde reden als meest belangrijke noemt 

P2 het percentage ouders dat deze reden als tweede belangr ijke reden noemt 

P3 het percehtage ouders dat deze reden als derde belangrijke reden noemt 

P4 
het percentage ouders dat deze reden als v ierde belangrijke reden noemt 

P5 het percentage ouders dat deze reden noemt zonder vo lgorde 

P6 : . het perc~ntage oud ers dat deze reden ni et noemt 
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2'~ 
Nllta vnn bolangrijkheid van de redenen waarom de thnnrJ hezochto ocho01 io gekozen , 

por godadicnotcatcgorie , i.n rnppo rt cijfcro ' 

Gododicntlt van het kind 

Roden ~ prot . chr . Totanl 
geen r.k. en overi ge 

0 

de nfotandj bereikbaarheid 6 7 6t 7 

do kwaliteit van het onderwijs 7 6!, 6r, 6i 
do richt ing vnn dl:' Bchaal 5t 5 6t 5!, 

overige redenen (broer of Vl.'iendjes 
ook op deze ochaal e . d.) - 1 0 l;- il i 

De ligging van de school, d.w.z. een zo kort mogelijke en voor het , 

kind veilige weg naar school is voor de ouders van 31,7 procent van 

de kinderen de belangrijkste reden geweest waarom voor de thans be-

- - ------ - '-zochte school · is -gekozen. ·Daarentegen hebben ·de ouders -van 12,7 pro- · 

cent van de kinderen de afstand en bereikbaarheid van de school niet 

genoemd als factor waarmee bij de keuze van de school is rekening 

gehouden. 

Per godsdienstcategorie lopen deze percentages als volgt uiteen: 

afstand/bereikbaarheid is 
godsdienstcategorie de belangrijkste niet genoemd 

factor 

geen 21 ,7 17 ,2 

r.k. 34,5 12,1 

prot.chr. en overige 18,1 14,3 

Verder wordt aangetekend dat de afstand en bereikbaarheid van de 

school een grotere rol speelt naarmate de kinderen jonger Zljn: 

24 procent van de ouders van lagere-schoolkinderen noemt de afstand/ " 

bereikbaarheid als belangrijkste reden waarom voor deze school is 

gekozen tegenover 48 procent van de ouders van kinderen die naar de 

kleuterschool gaan. 

De kwaliteit van het onderwijs is door de ouders van 38,1 procent van 

de kinderen genoemd als belangrijkste reden waarom de thans bezochte 

school is gekozen, terwijl de ouders van 23,7 procent van de kinderen 

deze reden niet hebben genoemd. Per godsdienstcategorie lopen deze 

percentages als volgt uiteen: 
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godsdienstcategorie 

geen 

r.k. 

prot.chr. en overige 

9. 

de kwaliteit van het onderwijs is 

de belangrijkste 
factor 

46,4 

37,6 
36,3 

niet genoemd 

17,6 
25,0 

19,0 

De interpretatie van het begrip "bral i tei t" is hierbij volledig aan 

de o~ders/verzorgers overgelaten en kan variëren van de architec

tuur van het gebouw tot de goede naam van het hoofd der school en 

van traditioneel onderwijs tot moderne systemen. Dit neemt evenwel 

niet ~reg, dat voor de ouders hun "subjectieve" oordeel over de kwa- , 

liteit vaak een belangrijke reden blijkt te zijn waarom voor een 

bepaalde school wordt gekozen. 

De richting van de school - de factor waarmee tot nu toe bij de 

planning en situering van kleuter- en lagere scholen in belangrijke 

mate rekening werd gehouden - is door de ouders van 19,9 procent van 

de kinderen genoemd als meest belangrijke reden waarom dé thans be

zochte school is gekozen terwijl de ouders van 27,0 procent van de 

kinderen deze reden niet hebben genoemd. Per godsdienstcategorie 

lopen deze percentages als volgt uiteen: 

godsdienstcategorie 

geen 

r.k. 

prot.chr. en overige 

de richting van de school is 

de belangrijkste 
factor 

20,7 

17,7 
33,6 

niet genoemd 

24,5 

28,7 

17,9 

Ouders van kinderen in de godsdienstcategorie r.k. ' hebben naar 

verhouding vaak de afstand en bereikbaarheid van de school genoemd 

als belangrijkste reden waarom de thans bezochte school is gekozen. 

In overeenstemming daarmee is het feit dat van de kinderen in de 

godsdienstcategorie r.k. slechts 17,1 procent niet de dichtstbijzijn

de school bezoekt tegen bijna 50 procent van de kinderen in de beide 

andere godsdienstcategorieën. Hierbij moet worden bedacht, dat het 

aantal r.k. scholen relatief groot is zodat een school van deze 

richting meestal ook de dichtstbijzijnde school is. 



'fahel 1 

Af=tand tot de bezochte school , de r ici.ting van de di chtGLbijzijnde seJ1Do l 

en redell e n W:l <1 r0Ul een verder afgelegen school .... ol'dt b~zocilt , per Sodsdicnot 

categorie in ~~ 

Godsdier.st van het kind 

Bezocht e s choo l en reden , 
geen r .k. prot.chr . 

en over ige 

Di cht stbij zijnde school 52 . 5 8' , 6 51 , 2 

waarvan: 
- r.k.s chool 17, ) n , 2 7, 8 
- nutsschool 24 , 2 ) , 6 14 , 0 
- prot . c~r . schoo l 5,) 1, 0 28 , 1 
- ope~bare school 5 ,7 ) , 8 1 , ) 

!liet b ekend 1,8 1 , ) 0, 8 

I/iet dichtstbijz i jnde school 45 , 7 1 7 t 1 48 , 0 

waarvan met r·~'den: 

- de ri chting van de school 23,2 4, 0 26,1 
- de kwaliteit van het onden'ijs 9,5 4,) 10, 5 
- geen plaats op d jcht~tb i jzijnde 

school 2,6 0, 8 0, 8 
- was destijds de dichtstbijzijnde 

school 4, 2 2 ,1 4,9 
- overige redenen 6,2 5, 8 5, 6 

Totaal " 100,0 100 , 0 100,0 

abs . N = ))7 N = )7 5 11 = ) 71 

10. 

Totaal 

75 ,7 

60 , 6 
6 , 3 
5, 0 
),6 

1, ) 

23 , 0 

8,2 
5,4 

0, 9 

2 , 6 
5, 8 

100,0 

27 · 616 

Het commentaar bij het zeer genuanceerde beeld dat tabel 4 geeft 

moge beperkt blijven tot het volgende punt. Van de kinderen be

horend tot de godsdienstcategorie geen bezoekt 22,6 procent de 

dichtstbijzijnde school in de vorm van een r.k. school of een 

prot. chr. school. Van de kinderen behorend tot de godsdienstcatego

rie r.k. bezoekt 8,4 procent de dichtstbijzijnde school hoewel 

dat geen r.k.school is; het overeenkomstige percentage voor de 

kinderen behorend tot de godsdienstcategorie prot.chr. en overige 

bedraagt 23,1. 
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Par. 3. 

DE GEWENSTE SITUATIE 

Nadat in par. 2 een beknopte opsomming is gegeven van de factoren 

die mee hebben gespeeld bij de keuze van de thans bezochte school, 

wordt in deze paragraaf ingegaan op de door de ouders gewenste 

situatie op het gebied van voorzieningen voor kleuter- en lager 

onder,lijs. Aan de orde komen onder meer: de voorkeur voor de rich

ting van de school, de belangrijkste voorl'laarden waaraan de ge

wenste school moet voldoen en de keuze die gemaakt zou lwrder als 

de school waaraan in eerste instantie de voorkeur is gegeven niet 

in de naaste omgeving aanwezig is. 

Het gedeelte van het onderzoek naar de. gewenste si~uatie werd in

geleid met de volgende vraag: "Als u in uw naaste omgeving zoudt 

hebben kunnen kiezen uit kleuter- en lagere scholen van alle rich

tingen, op welke school zoudt u uw kind dan bij voorkeur geplaatst 

hebben?" (vraag 6a van het vragenformulier). In tabel 5 zijn de · 

anhloorden op deze vraag vermeld. 

'r" uc:.!.....2 
De voo r ke ur voor do l'i c h t. hlG' Vé\n de n<:}1001, per Co(I Hd ien l3 t. - c(l t.cto J' i r~ 1 i n ~~ 

Godsd i cn g t von het ki lld 
Voorkeur voor --- 'l'otaal prot . chr. gecn r . k . 

en O\'criee 

rooms-katholiek onder .... ijs 3,5 "(8 , 2 2 ,7 63 ,5 
nut a- ondor""ija 39 ,6 12 , 9 20 ,4 15,5 
protestant.o-christelijk onder .... ijs '{ ,2 0,5 59 , 1 0 ,4 
opcnba&r onderwijs 46,5 6,2 15,0 10,2 

geen voorkeur + niet bekend 3,2 2, 1 2, 7 2, 3 

Totaal % 100 , 0 100 , 0 100,0 100 , 0 

nbs. N = 374 11 = 411 ]I = 406 30 ,641* 
--- ---

*) De procentuele verdeling in de kolom Totaal in deze tabel kan 
worden betrokken op alle 30.641 kinderen van 3 tlm 11 jaar in 
Eindhoven op 1 januari 197 1 (exclusief gest i cht sbevolking) ; 
de uitkomsten zijn dus ook van toepassing op de kinderen die op 
het tijdstip van onderzoek nog niet naar school g ingen; voor ver
dere toelichting wordt verwezen naar de voetnoot bij tabel 1. 
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Van de ouders van de kinderen die tot de godsdienstcategorie geen 

behoren geeft ruim 86 procent de voorkeur aan neutraal onderwijs: 

39,6 procent spreekt zich uit voor nutsonderwijs en 46,5 procent 

voor openbaar onderwijs. 

De ouders van de kinderen die tot de godsdienstcategorie r.k. be 

horen geven in hoge mate de voorkeur aan rooms- katholieke scholen *) 
Bij de interpretatie van de uitkomsten voor de godsdienstcategorie 

prot. chr. en overige dient te worden bedacht dat hierin verschil

lende godsdienstige groeperingen zijn vertegenwoordigd die niet 

als een homogene groep kunnen worden beschouwd. 

In de beide navolgende tabellen ~lOrdt nagegaan in hoeverre de voor

keur voor de richting overeenstemt met de huidige situatie. Tabel 6 

- -~ --- --~-·-geeft gegevens waaruit kan worden--afgelezen- op- welke school de 

ouders, die een voorkeur hebben voor een bepaalde richting, hun 

kinderen in feite hebben geplaatst. Hierbij zijn de kinderen die 

op het tijdstip van onderzoek nog niet naar school gingen buiten 

beschouwing gelaten. 

Tabel 6 

De voorkeur voor de richting van de BchooI en de' richting van de thans bezochte 

BchooI, in % 

Richting van de thans bezochte school Totaal 
Voorkeur voor f--. 

r.k. nut prot . chr. openbaar % aba. 

rooms -katholiek onderwijs 95,7 1,9 0,7 1,7 100 ,0 18 , 039 
lluta ··o nderwi j a 38,0 56,5 4,0 1,5 100,0 4,095 
prot. chr. onderwijs 3,4 7,5 88,3 0,8 100,0 2.408 
opeuhaar onderwijs 49,2 27,9 12,4 10,5 100,0 2· 451 
geen voorkeur + niet bekend 54 ,4 38 ,0 7,6 0,0 100 ,0 603 

Totaa.l 74,1 13 , 6 10,0 2,3 1 100 ,0 27.616 
-----

-

*) Interessant vergelijkingsmateriaal biedt de studie van Dr.J.A.van 
Kemenade "De katholieken en hun onderwijs", 1968; op basis van 
een landelijk redelijk representatief te achten steekproef voor 
alle rooms-katholieke gehu~lde mannen in Nederland van 25 t/m 64 
jaar komt uit het genoemde onderzoek onder meer naar voren, dat 
voor de lagere school circa 87% van de r.k. ouders de voorkeur 
geeft aan een rooms-katholieke school; voor de respondenten, die 
zelf bij het lager onderwijs werkzaam waren, bedroeg dit percen
tage 80. 
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Van de ouders en , verzorgers die de voorkeur geven aan rooms

katholiek onder\~ijs hebben nagenoeg allen hun kind ook op een 

rooms-katholieke school geplaatst. 

In iets minde r e mate geldt voor de ouder s die de voorkeur geven 

aan protes tants - christelijk onderwijs eveneens, dat ze hun kinde

ren naar een school van hun voorkeur hebben laten gaan. 

De situatie voor deze beide groepen wijkt in dit opzicht duidelijk 

af \;an de s ituat ie "aar in de ouders v erkeren die een voorkeur heb

ben voor een neutrale school: bijna de helft van de ouders die de 

voorkeur geven aan een nut s school en niet minder dan 90 procent 

van de ouders die voorkeur uitspreken voor een openbare school 

hebben hun kinderen in feite naar een andere school laten gaan. 

- Tabel - 7 geeft gegevens waaruit kan worden afgel ezen aan'- welke -- - ---

richting de voorkeur wordt gegeven door de ouders van kinderen 

die momenteel reeds op een bepaalde school zitten. 

~'1I 11el 7 

De richtinG van de thano bezochte oC}lOol en de voorkeur voor de r ichting 

van de oehool , in ~ 

Richting van do thanG bezochte school Kind nog 
Voor kom' v oor niet op 

r. k. nut pr ot.cin' , openbaar Gehaol 

r oo!lls-katholiek onder\o'ijs Btl, 4 9. 3 4. 3 47 , 3 61. 6 
nut.o - onde l'wijo 7. 6 61, 6 6.0 9. 4 18 , 3 

pr ot. chr. onderwijs 0. 4 4.8 77 .0 3.0 6.0 
openbaar 5.9 18 , 2 11, 0 40 , 3 11 , 2 

eecn 'v oorkeur + niet bekend 1. 6 6,1 1, 7 - 2.9 
----- --

To taal % 100 , 0 100 , 0 100 , 0 100 , 0 100 , 0 

20 . 463 3· 756 2.762 6}5 3·025 

Totaal 

63 , 5 

'5 , 5 
0. 4 

10 , 2 

2. 4 

100 , 0 

30 . 641 

Uit deze gegevens blijkt, dat de rooms-katholieke en protestants

christelijke scholen na.ar verhouding meer bezocht worden door kin

deren van wie de ouders tevens de voorkeur aan deze school geven 

dan de nuts- en openbare scholen. Verder kan uit deze gegevens 

worden berekend dat ruim 20 procent van de Eindhovense kinderen 

die thans de kleuter- en lagere scholen bezoeken ni et naar de 

school gaan wa araan de ouders de voorkeur zouden geven wanneer 

scholen van alle richtingen in hun naaste omgeving aanwezi g zouden 

zijn. 
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Ui t de gegevens in tabel 6 en 7 kan de conclusie ~rorden afgeleid, 

dat de voorkeur voor een school van een bepaalde .richting in een 

betekenend aantal gevallen in feite niet is gevolgd. Dit wijst er 

op, dat de richting van de schoo l niet de enige factor is waarmee 

de ouders in feite bij de keuze van de school rekening hebben ge

houden. In par. 2 is naar voren gekomen dat de keuz e voor een be

paalde school uiteindelijk ,·rordt gebaseerd op een afweging van 

eeri ' aantal factoren en over~regingen waarvan a l s belangrijkste ~ror

den genoemd: de afstand en bereikbaarheid van de school, de kwali

teit van het onderwijs en de richting van de school. 

Het ligt voor de hand dat ook in de ge~renste situatie de ouders 

bij het bepalen van hun voorkeur niet alleen rekening zullen hou

den met de richting van de school maar ook met andere factoren. 

Om na te gaan in hoeverre de onderscheiden factoren voor de ouders 

een rol spelen, is aan hen de volgende vraag voorgelegd: "Zoudt u 

kunnen aankruisen aan ,~elke voorwaarden een door u gewenste school 

moet voldoen? Zoudt u tevens een volgorde van belangrijkheid vril

len aangeven door de cijfers 1 (belangrijkste), 2, 3, enz., achter 

de aangekruiste voorwaarden?" (vra~g 7 van het vragenformulier). 

In tabel 8 wordt opgesomd met welke factoren de ouders bij de 

schoolkeuze rekening wensen te houden. 

Tobol 8 

Aantal malen per 100 ouders dat e en factor, waarmee de ouders bij de s choolkeuze 

rekening wensen te houden , ia genoemd , per godsdienstcategorie 

God sdionst van het kind 
--Factor Totaal 

geen r .k. prot. chr. 
en overige 

Afotand jbereikbaarheid 93 , 3 93 ,2 92 , 3 93,1 
Kvaliteit van he t onderwijs 97.2 98,0 97 ,9 97 ,9 
Richting van de Bchoo I 87,6 80 , 6 90 , 0 82 ,3 

Overige factoren 7,0 6,3 5, 6 6.3 

Aantal factor en per 100 ouders 285 278 286 28Ó 
Totaal l! • 374 JI • 417 N • 406 30 . 641 

Grote verschillen tussen de godsdienstcategorieën komen niet voor: 

de overgrote meerderheid van alle ouders wenst zowel rekening te 

houden met de afstand en bereikbaarheid als met de kwaliteit van 

het ondervrijs en de richting van de school. 



I , 
1 

'!. 

~.J;1 

t 
,i 

'c" 
I, 

'J; 

if 
I 

r 
ij! 
I 

I 

15. 

Wordt tevens gelet op de volgorde van belangrijkheid, die de ouders 

toekennen aan de ' afzonderlijke factoren, dan blijkt dat voor het 

totaal bezien 71,2 procent van de ouders ' de k~Taliteit van het 

onder\üjs de belangrijkste voorwaarde noemt. De afstand en bereik

baarheid van de school wordt door 12,9 procent van alle ouders als 

meest belangrijke voor\'raarde aangegeven en de richting van de 

school door 7,2 pr9cent. 

In ,tabel 9 is de volgorde in de mate van belangrijkheid van de 

onderscheiden factoren per godsdienstcategorie benaderd met behulp 

van rapportcijfers *). 
'!'abel 9 

De mate van lHllang.l'ijkheid van de factore n waarmee de ouders bij de schoolkeuze 

reken ing wennen t e houden, per godsdienst-categorie, in rapportcijfers 

Godsdienst van het kind 

Factor prot. chr . 
'l'otaal 

geen r.k. en overige 

Afstand/bereikbaarheid 6k 7 6~ 7 
Kwaliteit van het onderwijs 9 9 sI 9 
Richting van de school 6 5 6} 5 
Overige 

, } k ~ " 

Als nadere toelichting op deze rapportcijfers wordt voor de drie 

voornaamste factoren aangegeven ~relk percentage van de ouders deze 

factor noemt als meest belangrijke en ~relk percentage van de ouders 

deze factor niet noemt. 

Voor de factor afstand en bereikbaarheid van de school zijn deze 

percentages als volgt: 

godsdienstcategorie 

geen 

r.k. 

prot.chr. en overige 

de afstand en bereikbaarheid van de school is 

het meest belangrijk 

9,6 
13,9 
8,7 

niet genoemd 

6,7 
6,8 

7,7 

*) Voor de berekeningsmethode en de interpretatie van deze rapport
cijfers wordt verwezen naar de voetnoot bij par. 2. 
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Voor de factor kwaliteit van het onderwijs luiden deze percentages: 

godsdienstcategorie 

geen 

r.k. 

pro,t. chr. en overige 

de kwaliteit van het onderwijs is 

het meest 
belangrijk niet genoemd 

71 ,6 2,8 
72,5 2,0 
62,1 2,1 

Voor de factor richting van de sc".ool zijn de volgende percentages 

gevonden: 

godsdienstcategorie 

geen 

r.k. 

prot. chr. en overige 

de richting van de school is 

het meest 
_ bEllangrjj~. 

10,7 
4,8 

20,9 

niet genoemd 

12,4 

19,4 
10,1 

In alle drie de godsdienstcategorieën is het percentage ouders dat 

de richting van de school niet noemt als voorwaarde waarmee zij 

bij de keuze van de gewenste school rekening willen houden hoger 

dan het percentage dat de factoren afstand/bereikbaarheid en kwa

liteit van het onderwijs niet noemt. 

Wanneer de voorwaarden waaraan de gewenste school moet voldoen 

vergeleken worden met de factoren waarmee bij de feitelijke school

keuze rekening is gehouden (par. 2), wordt voor het totaal van alle 

ouders bezien het volgende bee ld verkregent 

factor 

afstand/bereikbaarheid 

kwaliteit van het 
onden/ijs 

richting van de school 

p~rcentage van alle ouders dat deze factor 

het meest belangrijk 
vindt 

feitelijke 
situatie 

31,7 

38,1 
19,9 

ge\~enste 

situatie 

12,9 

71,2 
7,2 

niet heeft genoemd 

feitelijke 
situatie 

12,7 

23,7 
27 ,0 

gewenste 
situatie 

6,9 

2,1 

17,8 
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Naast tabel 9, waarin onderscheid is gemaakt tussen de drie gods

dienstcategorieën is in tabel 10 - eveneens met behulp van rapport

cijfers - aangegeven in welke volgorde de factoren afstand en be

reikbaarheid, kwaliteit van het onderwijs en richting van de school 

van belang worden geacht door de ouders die de voorkeur geven aan 

een school van een bepaalde richting. 

'rahel 10 

He mate van uelangrijkheid van de factoren waarmee do ouder!! bij do nellOoIkeuze 

re koning wenGeI] te houden naar de voorkeur voor de richting van de oehooI, in 

l'apportcij rcrs 

Ouders IJet voorkeur voor 
Factor Totaal 

r.k . nut r-rat .chr . openuaar 

Afstand/bereikbaarheid 7 7 6 7 7 
Kwaliteit van het onderwi js 9 9 Bi B 9 
Richting van de school 5 5 7 5 5 

Wanneer ter nadere toelichting op deze rapportcijfers ook hier 

wordt aangegeven welk percentage van de ouders ieder van de drie 

factoren als meest belangrijke voor>laarde heeft genoemd waaraan 

de gewenste school zou moeten voldoen, dan ontstaat het vo lgende 

beeld: 

ouders met voorkeur voor 

meest belangrijke r.k. nuts- prot. open- totaal *) 
factor sohool school chr. bare 

school school 

afstand/bereikbaarheid 12,8 9,7 9,3 15,4 12,9 
kwaliteit van het 
onderwij s 69,7 77,8 51,7 55,8 71,2 
richting van de sohool 4,9 3,7 25,9 9,3 7,2 

Naar verhouding noemt een opvallend hoog percentage van de ouders 

met voorkeur voor protestants-christelijk onder>lijs de richting 

van de sohool als de meest belangrijke voorwaarde waaraan de ge

wenste school moet voldoen. 

*) Inclusief ouders zonder (bekende) voorkeur. 
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Een iets vollediger beeld ~lOrdt verkregen wanneer tevens Hordt 

rekening gehouden met het percentage van de ouders die deze fac

toren niet hebben genoemd als een van de voor~Taarden ~laaraan de 

gewenste school zou moeten voldoen. Deze percentages luiden als 

volgt: 

niet genoemde factor 
"0·· 

afstand/bereikbaarheid 

kwaliteit van het 
onderwijs 

richting van de school 

ouders met voorkeur voor 

r.k. nuts- prot. open-
school school chr. bare 

school school 

6.8 7.7 8.1 3.3 

1 .9 1 .8 1 .7 1.8 

17.0 21 .6 7.6 11 .2 

totaal *) 

6.9 

2.1 

17,8 

Uit de hier gepresenteerde uitkomsten van het onderzoek blijkt 

dat enerzijds een aantal ouders meer belang hecht aan een goede 

bereikbaarheid dan aan de richting van de school, terwijl ander

zijds een andere categorie ouders de richting van de school be

langrijker vindt dan de bereikbaarheid. In de Eindhovense situatie 

zal de noodzaak om een keuze te doen tussen de richting van de 

school en de bereikbaarheid zich vooral voor doen bij die richtin

gen waarvoor slechts een gering percentage van de ouders voor-

keur heeft. Naarmate minder ouders de voorkeur geven aan een school 

van een bepaalde richting zal de gemiddelde afstand tot de dichtst

bijzijnde school van die richting groter worden. Om nader geïnfor

meerd te worden over de keuze die de ouders in deze situatie zou

den doen is aan hen de volgende vraag voorgelegd: "Als de school 

waaraan u in eerste instantie de voorkeur hebt gegeven niet in uw 

naaste omgeving aanwezig zou zijn. welke school zoudt u dan kiezen?" 

(vraag 6b van het vragenformulier). In tabel 11 is aangegeven hoe 

deze vraag door de ouders is beantwoord. 

*) Inclusief ouders zonder (bekende) voorkeur. 
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'l' e. tJc: 1 11 

])e o<.:ltoo l d it.: ri f) (Jud e )'o z o ud E.'1l kiez e n i nditw de I; (; Ïlo o l , dil: in e erGtc i lwtl.1 Ht. i e 

b u n VOOl"k r~l J1: 'l,O U }:cb bcn , n i eL i.l/ d e I. I1R8 te ou.ecH,ing fJc.m/cz l. g i s , i n 'fo 

':' '''€ f: r!.t: (..{' U Z (· : 

In eerste j nu\.aui ie 
}--- 1.'o t aa l 

voo r ke ur voo r : 
een vc rdc r a f g t:: l (; !? <: n I1tlè c, r e I 

- na bi j - n i et 
r . k . nut a- p . d lr . O pf; Jl b . gelegen lJ,"ke il d % abs . 
s chool uehoo) 6el' oo l s C!l üol OC i lO l) l 

----_. 
r .k. oadcl'wij {l 29,0 65 .~ 4. 8 100 , 0 19. 461 

nu i a- onderwi jo 43, 4 54. 0 1. 8 100 , 0 4· '152 
llro t. chr. ondc )'v i ja 53 . 6 ~ 4 . 3 2. 1 100 , 0 2 . 585 

openbaar ond E:: l'wija 17 , 6 79 . 3 3. 1 \ 00 , 0 3. 127 

eoen voorkeur i · 

ni et b ekend 29 ,1 '10. 9 100 , 0 716 

'P o t aa l 113 , 9 6. 7 4. 5 1. 0 62. 5 5 , ? 100 , 0 30 . 6 ~1 
-

_Uit deze gegevens kan worden berekend dat ongeveer 32 procent . 

-

van de ouders meer gewicht hecht aan de ri chting van de school dan 

aan een goede bereikbaarheid. Dit percentage loopt uiteen van 17,6 

procent onder de ouders die voorkeur hebben voor openbaar onder

wijs tot 53,6 procent onder de ouders die de voorkeur geven aan 

protestants-christelijk onderwijs. Ook onder de ouders die een 

voorkeur uitspreken voor een nutsschool geeft een relat ief hoog 

percentage t e kennen dat ze hun kinderen naar een verder afgelegen 

nutsschool zullen laten gaan indien deze niet in de naaste omgeving 

aanwezig is. 

De keerzijde van de medaille is dat 62,5 procent van de ouders 

er de voorkeur aan geeft hun kinderen naar een andere nabijgelegen 

school te laten gaan indien de school waaraan zij in eerste in

stantie de voorkeur hadden gegeven niet in de naaste omgeving aan

wezig zou zijn. Hoewel uit het onderzoek niet kan worden opgemaakt 

welke afstand tot de school door de ouders aanvaardbaar wordt ge

acht, kan toch worden geconcludeerd dat een goede bereikbaarheid 

van de kleuter- en lagere scholen een van de voornaamste uitgangs

punten moet zijn bij de planning en situering van nieuw te bouwen 

scholen. 
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Par. 4. 

INDICATIES VOOR DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 

In par. 3 is beschreven in welke mate de voorkeur uitgaat naar de 

scholen van de vier richtingen: 

indien de ouders in de naaste omgeving zouden kunnen kiezen uit 

Bcholen van alle richtingen zou 63,5 procent van de 3 tlm 11 

jarigen bij voorkeur worden geplaatst op een rooms-katholieke 

school, 15,5 procent op een nutsschool, 8,4 procent op een pro

testants-christelijke school en 10, 2 procent op een openbare 

school, terwijl 2,3 procent geen (bekende) voorkeur heeft; 

indien echter de BchooI waaraan in eerste instantie de voorkeur 

".'erd gegeven niet in de naaste omgeving aanwezig zou zijn, zou

, den de -ouders van 62,5 procent van de -3 tlm 11 jarigen hun kin

deren naar een andere school in de naaste omgeving laten gaan. 

Hierbij moet worden bedacht dat deze cijfers ontleend zijn aan een 

momentopname. Aangenomen mag worden dat de voorkeur van de ouders 

voortdurend zal veranderen. Aan de uitkomsten van dit onderzoek 

kunnen duidelijke indicaties worden ontleend voor de richting van 

deze veranderingen in de eerstkomende jaren. Met name wordt in dit 

verband gewezen op de relatie die aanwezig blijkt te zijn tussen de 

leeftijd van de ouders en de voorkeurpercentages voor de scholen 

van de onderscheiden richtingen. In tabel 12 zijn de voorkeurper

centages in verband gebracht met de geboorteperiode van de vaders. 

Tab,, ) 12 

De voorkeur \'001.' de richtine vûn dt:: school in r e la tie mc .t cic gClhoortcpe riode 

v a n d e v ader , in % 

Geboor t>::per i ode 

Voorke ur yoo r: 
1940 en n . v . t . vóór 1930 193C-1 9!9 e n 
l ater onbekend 

rooms -katholiek onderwij s 73 . 0 61, 6 52 , 8 42 .4 
nutsonàerwij s 11 , 5 14 , 8 2 5 ,1 33.1 
prot . chr.onderwijs '( , 4 9, 6 6, 5 8 , 0 
openbaar anden/ij s 7, 1 11 , 3 10 , 8 15.4 
g e en voor keur + niet bekE:!nd 1, 0 2,5 4, 9 1 . 2 

Totaal " " 100 , 0 100 , 0 100 , 0 100 , 0 

abs . 9. 380' ) 16 . 245 4. 164 852 

" 

Totaal 

63,5 
15,5 

8,4 
10, 2 

2,3 

100 , 0 

30. 641 

*) De aantallen op deze regel geven aan dat 9 . 38 0 kinderen een vader 
hadden die geboren is vóór 1930, 16.245 kinderen een vader die ge
boren is in de periode 1930 - 1939, enz •• 



pJ 

"-~-~~ 

1.1 
~' 

1: 

f,. 

.~ 

.' 

',i." 

'-:'" 

';. 

" 

~ 
t~ 

y; 

i:;. 
(~ , 

t', 

~; 

ti 
~i 

:;; 

21 • 

Het percentage van de ;; tlm 11 jarigen van wie de ouders de voor

keur geven aan rooms - katholiek onderwijs daalt van 73,0 onder de 

kinderen van wie de vader geboren is vóór 1930 tot 52,8 onder de 

kinderen van ,-rie de vader geboren is in 1940 of later . Daaren

tegen neemt de voorkeur voor nutsonderwijs to e van 11,5 procent 

onder de kinderen van wie de vader geboren is vóór 1930 tot 25 , 1 

procent onder de kinderen van wie de vader geboren is in 1940 of 

later • 

Deze verschuiving in de voorkeurspercentages hangt samen met een 

aanta:' omstandigheden, ~raarvan de volgende als meest belangrijk 

kunnen worden beschouwd: 

- de relatie geboorteperiode vader - godsdienstc~tegorie van het 

kind 

godsdienstcategorie van het kind 
geboorteperiode prot. chr. vader geen r.k. en overige 

vóór 1930 6,7 82,0 11,3 

1930 - 1939 6,1 79,6 14,3 

1940 en later 8,8 80,9 10,3 

totaal 6,7 80,4 12,9 

In dit opzicht zijn de verschillen gering. 

- de relatie geboorteperiode vader - kerkgenootschap vader 

totaal 

100 

100 

100 

100 

In staat 7 van bijlage 1 zijn gegevens opgenomen over het kerk

genootschap waartoe de vaders in de onderscheiden leeftijdsgroe

pen gerekend wensen te worden. Het percentage dat niet tot een 

kerkgenootschap wenst te worden gerekend neemt toe naarmate de 

vaders jonger zijn van 7,3 tot 24,5 terwijl anderzijds het per

centage vaders dat tot het rooms - katholieke kerkgenootschap 

wenst te worden gerekend afneemt van 81,7 tot 63,5. Het percen

tage van de vaders die tot een van de overige kerkgenootschappen 

wensen te worden gerekend, loopt in de onderscheiden leeftijds

groepen slechts weinig uiteen. 
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22. 

- de relatie geboorteperiode vader - voorkeur voor de richting 

- godsdienstcateg'orie van het kind 

Voor de kinderen die behoren tot de g~~~~~~~~!~~!~~~~~~_~~~~ 

komen uit het onderzoek de volgende resultaten naar voren: 

voorkeur voor: 

geboorteperiode r.k. nuts- prot. open- geen 
vader school school chr. bare (bekende) 

school school voorkeur 

vóór 1930 2,5 40,6 5,2 47,5 4,2 

1930 - 1939 3,9 37. 5 B,9 47,4 2,3 

1940 en later 3,0 43,2 7,3 41,B 4,7 

De overeenkomstige uHkomsten voor de kinderen van de 1j~~:::~!::~~~: 

~~~::~~~!::_~:~: luiden: 

geboorteperiode 
vader 

vÓÓr 1930 

1930 - 1939 

1940 en later 

r.k. 
school 

8B,5 

76,7 

64,9 

voorkeur voor: 

nuts- prot. open- geen 
school chr. bare (bekende) 

school school voorkeur 

7,7 3,1 0,7 

12,3 0,9 7,B 2,3 

22,B 7,0 5,3 

Voor de kinderen van de 1j~~~~!::~:::~~~~::~~~!::_E~~~!~è~!_::~_~~::~!~:: 
zijn de volgende uitkomsten geconstateerd: 

voorkeur voor: 

geboorteperiode r.k. nuts- prot. open- geen 
vader school school chr. bare (bekende) 

school school voorkeur 

vóór 1930 2,7 22,0 62,4 11,9 1,0 

1930 - 1939 3,4 18,9 58,6 15,9 3,2 

1940 en later 27,2 56,9 13,6 2,3 

De verschillen in voorkeur, die in tabel 12 tussen de vaders in de 

onderscheiden leeftijdsgroepen zijn geconstateerd, worden vooral 

veroorzaakt door de verschuivingen in voorkeur onder de ouders van 

kinderen in de godsdienstcategorie r.k. 

De in het voorgaande geanalyseerde relatie leeftijd vader - voor

keur voor de richting van de school maakt het waarschijnlijk dat 

de thans geconstateerde voorkeurpercentages in de komende jaren 
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zullen veranderen. Dit geldt eveneens ten aanzien van de beslis

sing die de ouders zullen nemen, indien de school waaraan in eerste 

instantie de voorkeur werd gegeven niet in de naaste omgeving aan

wezig zou zijn. Tabel 13 laat zien in hoeverre in dit opzicht ver

schillen bestaan tussen de ouders in de onderscheiden leeftijds

groepen. 

'rabel 1) 

Keuze, i ndien de schoo l van de eerstgenoemde voorkeur niot in de naaste omgeving 

aanwezig is , lH"L[H' de gehoort e pc r iodc van de vader , , .' 
lil I" 

Geboorte"eriode 

Tweede keuze 
1940 en vóór 1930 1930-1939 later 

Verderafgelegen r.k.school 27,8 15,3 14,0 

Verderafgelegen nutsschool 5, 6 6 ,3 8, 5 
Verderal'gelegen prot .c hr . school 4 , 1 5,3 3,9 
Verderafeelegcn openbare school 1.0 1.9 2.9 
Andere, nabijgelegen school 55 .6 64.6 63 .5 
Niet 'Q ck end 5.9 5.6 7. 3 

n .v. t . + 'fotaal 

onbekend 

6,9 18 ,9 

0,8 6,7 

3.4 4.5 
2.5 1. 8 

76.5 62,5 

1.9 5, 5 
: 

Totaal 0' .' 100 , 0 1 00 ,0 100,0 100,0 100, 0 ! 

30 . 641 I 

-
'~ :. abs. 9.380 16.245 4.164 852 

Het percentage kinderen dat op een verder weg gelegen rooms-katho

lieke school zou worden geplaatst loopt uiteen van 27,8 onder de 

kinderen van wie de vader geboren is vóór 1930 tot 14,0 onder de 

kinderen van wie de vader geboren is in 1940 of later. Het percen

tage kinderen dat op een verder weg gelegen nutsschool resp. open

bare school zou worden geplaatst, neemt daarentegen toe van 5,6 

tot 8,5 resp. van 1,0 tot 2,9. 

Eveneens is nagegaan of er een verband bestaat tussen het oplei

dingsniveau van de ouders en de voorkeur voor scholen van de onder

scheiden richtingen; uit de analyse kunnen de volgende relaties 

worden afgeleid: 

onder de ouders van kinderen in de godsdienstcategorie geen 

neemt de voorkeur voor nuts- of openbaar onderwijs toe met de 

hoogte van het opleidingsniveau; 

- onder de ouders van kinderen die tot de godsdienstcategorie r.k. 

behoren loopt het percentage dat de voorkeur geeft aan rooms

katholiek onderwijs eerst op van 77,2 onder de ouders met alleen 

lager onderwijs tot 88,1 onder de ouders met een ulo/mulo op 

leiding en daalt d'an ' vervolgens tot 75,3 onder de ouders met een 
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middelbare of hogere beroepsopleiding en tot 40,0 onder de ouders 

met een universitaire opleiding; 

_ onder de ouders van kinderen die tot de godsdienst categorie 

prot.chr.en overige behoren is het percentage dat de voorkeur 

geeft aan protestants-christelijk onderwijs het hoogst onder de 

ouders met een middelbare of hogere beroepsopleiding en het 

laagst onder de ouders met als opleidingsniveau vhmo en univer-

si teit. 

De volledige informatie op dit punt geeft tabel 14· 

'I'abcl 14 

Het opleidings niveau van de vader in relatie tot do voorkeur voor ecn school. , waar 

van de richting overeenotem t met de godsdienst van het kind , in % 

Godsdienst van het kind 

geen , tevens 
prot. chr . en 

Opleidingsniveau van de vader voorkeur voor r . k . , tevens overige, tevens 
voorkeur voor voorkeur voor 

nuts- of open - r.k.onderwijs prot.chr. baar onderwijs onden/ijs 

lager onder .... ijs 75,7 77 ,2 58 ,9 
lager beroepsonderwijs 76,9 83 ,3 60,9 
u.1.o.~m.u.l.o. 78,7 88 ,1 57 , 9 
m.m. s. Ih. b. s. Igyumasium 84,5 76,7 48,7 
middelbaar of hoger beroepsonderwijs 95 ,1 75,3 66,7 
universitair o~gerwijs 95', I 40,0 48,7 
niet bekend 94 ,8 61 , 6 52,7 

Totaal 86,2 78,2 59 ,1 
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Par. 5. 

DE TOEPASBAARHEID VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN 

In par. 3 is beschreven dat de ui tkom.sten van het onderzoek aan

tonen, dat de door de ouders gewenste scholen voor kleuter- en 

l ager onderwijs aan drie belangrijke voor\1aarden moeten voldoen. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de afstand en bereikbaar

heid van de school, de kwali tei t van het ondenlijs en de richting 

van de school • 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag op welke wijze bij 

de planning en situering van nieuw te bouwen scholen met de uit

komsten van dit onderzoek rekening kan worden gehouden. In dit 

'verband kan het volgende worden opgemerkt: 

Door de meeste ouders is de kwaliteit van het onderwijs naar 

voren gebracht als de belangrijkste voorwaarde \1aaraan de ge

wenste school moet voldoen. Het spreekt van~elf dat er bij de 

ruimtelijke spreiding en situering van nieuw te bouwen scholen 

van moet worden uitgegaan dat de kwaliteit van het onderwijs 

niet wordt beïnvloed door de richting van de school noch door 

de afstand en bereikbaarheid. Anders geformuleerd: de voorwaar

de dat het onder\'fijs van goede kwali tei t moet zijn levert geen 

relevante uitgangspunten op voor de ruimtelijke spreiding en si

tuering van nieuw te bouwen scholen of voor de verdeling van de

ze scholen over de vier richtingen. 

Zoals in par'. 3 terloops reeds is opgemerkt, hangt in het alge- ' 

meen de (gemiddelde) afstand tot de dichtstbij gelegen school 

van een bepaalde richting in sterke mate af van het aantal kin

deren van ~Iie de ouders de voorkeur geven aan scholen van die 

richting. Als vee l ouders kiezen voor scholen van een bepaalde 

richting, zullen veel scholen van die richting kunnen worden ge

bouwd en zal de (gemiddelde) afstand tot een dergelijke school 

gering zijn. Als echter slechts weinig ouders kiezen voor scho

len van een bepaalde richting, zullen er ook maar weinig scho

len van die richting kunnen ;Iorden gebouwd en zal de (gemiddelde) 

afstand tot een dergelijke school groot zijn. *) 

*) In de nota "Planning en bouw van scholen voor kleuter- en lager 
onderwijs", Eindhoven, januari 1972, wordt nader op dit punt in
gegaan (blz.25 e.v.). 
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26. 

De problemen bij ,de planning en situering van nieuw te bouwen 

scholen kunnen worden herleid tot de vraag hoe de afstand tot een 

school van de voorkeurrichting voor alle kinderen zo gering moge

lijk kan worden gemaakt. Of anders gezegd: bij " elke spreiding en 

situering van de scho l en van de onderscheiden richtingen zijn zo

veel mogelijk kinderen in de gelegenheid om een school van de voor

keurrichting te bezoeken die op redelijk.e afstand ligt en goed be-· 

re:l:kbaar is. 

Zoals in par. 4 is aangetoond wordt dit planningsprobleem nog ver

der bemoeilijkt, doordat mag worden verwacht dat de thans in het 

onderzoek geconstateerde voorkeurpercentages in de komende jaren 

aan verandering onderhevig zullen zijn. Bij de ontwikkeling van 

nieuwe woongebieden moet er naar worden gestreefd bij de planning 

van scholen voor kleuter- en lager onderwijs zoveel mogelijk reke

ning te houden met deze veranderingen in voorkeurpercentages in de 

komende jaren. 

Dit ·zou kunnen geschieden door uit te gaan van de voorkeurpercenta

ges zoals deze geconstateerd zijn voor de jongste categorie ouders, 

n.l. de ouders die geboren zijn in 1940 of later. Zoals uit tabel 

15 blijkt worden echter nieuwe woongebieden niet zozeer bevolkt 

door gezinnen waarvan de vader jonger is dan 30 jaar dan wel door 

gezinnen waarvan de vader 30 tot 40 jaar oud is. 

'1'Rbcl 1 ') 

Gohuwdc ~annen van 20 - 49 jaor , in oude en nieuw·c bUUl'tCJl , in ~~ 

l.eerti jd Oude buur ten l; ieu ... 'c buurten *) 1'o t aa l 

20 - 29 jaar 30,2 i4 , O 2'/ , 0 

30 - 39 jaar 32 ,1 45 , 8 37.3 
40 - 49 jaa r 37. 7 30 , 2 34 , 9 

I-
Totaal 100 , 0 100 , 0 100 , 0 

Bron: Bevolkingnr egister ge~'1eente Eindhoven . 

Tegen deze achtergrond lijkt het een redelijk uitgangspunt als 

richtsnoer voor de planning van kleuter- en lagere scholen in 

Onder nieuwe buurten worden hier verstaan alle statistische buurten 
in Eindhoven, waar méér dan 50 procent van de woningen na 1960 is 
gebouwd; dit zijn de buurten 328 en 444 t lm 455. 
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nieuwe woongebieden te hanteren de voorkeur voor de vier richtin

gen zoals die is ,uitgesproken door de ouders en verzorgers van de 

kinderen in de nieuwe buurt en. Tabel 16 geeft de verdeling van de ze 

voorkeurpercent age s in oude en ni euwe buurt en. 

'I'BuC!l 112. 

De voorkeur voor de richting vnn de school , naar oude en nieU\.; E' buurten , in ';:' 

Vool'keur voor : Oude buurten nicu'v,'c bUü:!:'tcn 'fataa l 

roolHlJ -ka t holiek onder wi js 64. 5 62 . 5 63 . 5 
nutconderwijEl 18 ,4 12 , 6 15. 5 
proteotantlJ-chriotelijk onderwijs 7. 3 9.5 8. 4 
op enbaar onderwijs e .2 12 , 2 10 , 2 

geen voorke ur 0.9 1. 8 1. 3 
nie t bekend 0.7 :t , 4 1. 0 

----
Tot aal % 1 DO , 0 100 , 0 100 , 0 

aba. 15.363 15.278 30. 64 1 - _ .. _---

' i ;' 

De grootste verschillen tussen oude en nieuwe buurten worden ge

constateerd ten aanzien van de voorkeurpercentages voor nutsonder

wijs (18,4 procent in oude en 12,6 procent in nieuwe buurt en) en 

openbaar onder,,,ij s (8,2 procent in oude en 12,2 procent in n i euwe 

buurten). 

Wanneer de ouders die geen voorkeur hebben (1,8 procent) en van 

wie de voorkeur niet bekend is (1,4 procent) ~aar rato worden ver

deeld over de vier richtingen, kan uit de voorkeurpercentages in 

nieuwe buurten in tabel 16 worden afg eleid, da t bij de planning 

van scholen in nieuwe woongebieden de volgende verdeling over de 

vier richtingen moet worden nagestreefd: 

rooms-katholiek onderwijs 

nuts-ondenlijs 

protestants-christelijk onderwijs 

openbaar onderwijs 

64,5 procent 

13,0 procent 

10,0 procent 

12,5 procent. 

Bij de hantering van deze verdeelsleutel moeten echter twee kant 

tekeningen worden gemaakt: 
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28. 

Lagere scholen dienen bij voorkeur zes leslokalen of een veel

voud daarvan te hebben *); als gevolg hiervan zal het in de 

praktijk nagenoeg onmogelijk zijn een verdeling van de scholen 

over de vier richtingen te realiseren die overeenstemt met de 

voorkeurpercentages; ter verduidelijking het volgende theoreti

sche voorbeeld: 

Voor een nieuw te onhTikkeJ.en woongebied wordt op grond van het 

"te verwachten aantal kinderen berekend dat 60 leslokalen voor 

het lager onderwijs moeten ~Iorden gerealiseerd; hantering van de 

bovengenoemde verdeelsleutel leidt tot de volgende verdeling 

over de vier richtingen: 

voor rooms-katholiek onder>Tijs: 
64,5 procent van 60 is 38,7 lokalen - -- - -- --- -- - - - - - - - --- - - -

- voor nuts-onderwijs: 13,0 procent van 60 is 7,8 lokalen 

- voor protestants-christelijk onderl'lijs: 
10,0 procent van 60 is 6 lokalen 

- voor openbaar onderwijs: 
12,5 procent van 60 is 7,5 lokalen. 

Wanneer uitsluitend lagere scholen met zes leslokalen of een 

veelvoud daarvan worden geboul'ld kan in de situatie van dit voor

beeld alleen voor het protestants-christelijk onderwijs voIJ.edi-· 

ge overeenstemming worden bereikt met het voorkeurpercentage; 

voor de andere richtingen moet in meer of mindere mate van de 

voorkeurpercentages "lorden afgeweken **). 

2. De voorkeurpercentages, l'Iaarop de verdeelsleutel is gebaseerd, 

gelden alleen wanneer de ouders in de naaste omgeving kunnen 

kiezen uit scholen van alle richtingen;' in werkelijkheid zal de 

afstand tot de scholen van de vier richtingen niet even groot 

zijn maar zal een school van de ene richting dichterbij liggen 

dan scholen van andere richtingen; uit het onderzoek is naar 

*) Voor de motivering hiervoor wordt verwezen naar de nota "Plan
ning en bouw van scholen voor kleuter- en lager onderwijs", 
Eindhoven, januari 1972, blz.20 e.v . . 

**) De in dit voorbeeld geschetste situatie is nog gunstig in ver
gelijking met de l'Ierkelijkheid omdat het totaal aantal benodigde 
lokalen zodanig is gekozen dat het een veelvoud van 6 is en 
voor één van de richtingen een ideale overeenstemming mogelijk 
maakt. 
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29. 

voren gekomen, dat een aantal ouders in deze situatie zal kiezen 

voor de dichtstbijzijnde school, ook al is deze niet van de 

voorkeurrichting; tabel 17 geeft een indicatie ~Telk percentage 

van de ouders in nieuwe buurten eventueel een dergelijke be 

slissing zou nemen; ter vergelijking zijn tevens gegevens opge

nomen voor de ouders in oude buurten. 

'r,:!be] 17 

Keuze , i_ndi .. : ll de ~chool van de c Cl' stGeno{>,;:óc VOo r v.(! ur nie t i n dc na a:::!.. e ofOC"evine 

aan ~/Cz iG is, na ~\i' o ude en nieuwe buur'.en , i n ~~ 

T\.;€,ede kcu:'.e: Ou de b'\~~lrtC :1 ii i "u\"'c buurten Tota<ll 

, 
Verdcrafgc18c;en r.k. school 20 , 8 17 I 0 18}9 

Verderafgelegen nutss chool 9 , 6 3 , 0 6.7 

Verdcrargelegen prot . dd' . 6chool 3 , 8 5. 3 4 . 5 

Vel'dcrafgelcgen openbare scho ol 1 , 0 2. 6 1 . 0 

Andere, l"tubijgelcgcn s choo l 60 , 6 64 ,4 62 , 5 

lliet bekend 4 , 2 6.9 5. 5 

'l'otaal ~ ~ 100 , 0 

I 
100 ,0 100 , 0 

abs . 15 · 363 15 · 278 30 . 64 1 

Welke consequenties heeft een en ander nu voor de spreiding en 

situering van de scholen in nieuwe woongebieden? Welke uitgangs

punten moeten bij de planning worden gehanteerd? 

-

In de eerste plaats moet er op worden gewezen, dat de uitkomsten 

van het onderzoek aantonen dat weliswaar veel ouders voorkeur heb

ben voor scholen van een bepaalde richting, maar dat deze voorkeur 

bij 64,4 procent van de ouders niet zo sterk is dat ze hun kinderen 

toch naar een school van die ri èhting laten gaa~, als een school 

van een andere richting beter bereikbaar is. 

In de tweede plaats is uit het onderzoek naar voren gekomen, dat 

de ouders van 28,7 procent van de kinderen in nieuwe buurten zo 

sterk gehecht zijn aan een school van een bepaalde richting, dat 

ze hun kinderen naar een school van die richting laten gaan ook 

al is deze niet in de naaste omgeving aanwezig. 

De verdeling over de vier richtingen is: 
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rooms-katholiek onderwijs 

nuts-onderlvijs 

protestants-christelijk onderwijs 

openbaar onderwijs 

17,0 procent 

3,8 procent 

5,3 procent 

2,6 procent. 

30. 

In de derde plaats is door het onderzoek bevestigd dat de meeste 

ouders een goede bereikbaarheid van de school op hoge prijs stel

len; In dit verband wordt opgemerkt dat in stedelijke uitbreidings 

plannen in ons land thans de volgende afstandsnormen worden ge

hanteerd: 

voor kleuterscholen wordt gestreefd naar maximale loopafstanden 

,van 800 tot 1.000 meter; 

voor lagere scholen I~orden maximale loopafstanden van 1.000 tot 
~~ - - .- ~~. _-----~ 

1.200 meter aanvaardbaar geacht. 

Uiteraard moet bij de bepaling van maximaal aanvaardbare loopaf

standen in concrete situaties tevens rekening worden gehouden met 

de aanwezigheid van drukke verkeerswegen. 

Tegen deze achtergrond lijkt het redelijk bij de spreiding en situ

ering van de scholen voor kleuter- en lager onderwijs in nieuwe 

woongebieden zoveel mogelijk rekening te houden met de volgende 

uitgangspunten: 

1. er moet naar worden gestreefd, dat de afstand tussen twee scho

len van dezelfde richting niet meer bedraagt dan maximaal 1.000 

à 1.200 meter, zodat alle kinderen een school van de voorkeur

richting kunnen bezoeken die niet verder weg is gelegen dan de 

thans maximaal aanvaardbaar geachte afstand; 

2 aangezien in de huidige situatie nieuwe woongebieden meestal 

worden begrensd door drukke wegen moet er uit het oogpunt van 

verkeersveiligheid naar ~Iorden gestreefd dat alle kinderen in 

zo'n nieu~1 woongebied een school kunnen bezoeken die in dat 

nieuwe I~oongebied is gelegen; omdat voor ieder van de vier rich

tingen geldt dat een aantal ouders een nagenoeg exclusieve voor

keur heeft voor een school van die richting kan dit streven al

leen worden gerealiseerd indien van ieder van de vier richtingen 



': 

<l 
.1;. 

" .1 

~: 
I, 
il·' 
i 

(;' 
\f~ 

I~ 

~ 
~~ 

t 

31 • 

tenminste één school aamlezig is .*); 

3. indien - gelet op het te verwachten aantal kinderen - in een 

nieu~1 ~/Oongebied meer dan vier scholen kunnen worden gebouwd 

moet de verdeling zo goed mogelijk ~Iorden afgestemd op de ge

constateerde voorkeurpercentages; er is reeds op gewezen, dat 

een ideale afstemming in de praktijk niet kan ,;orden bereikt; 

4. bij de spreiding van de scholen over het nieuwe woongebied moet 
't ' 

er naar worden gestreefd dat de afstand tot de dichtstbijzijnde 

school voor iedere school even groot is; op deze manier wordt 

bereikt dat de afstand tot de school zo gering mogelijk is voor 

alle kinderen, die naar de dichtstbijzijnde school gaan; dit 

ordeningsprincipe zal in de praktijk leiden tot een zekere de

centralisatie. 

Het zal duidelijk zijn, dat de hier geformuleerde uitgangspunten 

in zekere mate theoretisch zijn; bij de uitwerking van nieuwe be

stemmingsplannen zal rekening moeten worden gehouden met een groot 

aantal factoren, zoals het aantal woningen per hectare, het type 

woningen, de situering van groengebieden, enz .• In feite komt dit 

er op neer, dat voor ieder nieuw bestemmingsplan opnieuw moet wor

den bestudeerd hoe de situering en spreiding van de scholen voor 

kleuter- en lager onderwijs zo goed mogelijk kan worden afgestemd 

op de ~Iensen van de ouders ten aanzien van de richting en bereik

baarheid van de scholen. 

-l(.) Aan de hand van de methodiek die ont'vikkeld is in de nota "Plan
ning en bouw van scholen voor kleuter- en lager onderwijs", Eind
hoven, januari 1972, kan worden berekend, dat gelet op het aantal 
kinderen de bou~1 van vier scholen in een nieuw woongebied alleen 
mogelijk is indien in het nieuwe woongebied minimaal 1.600 wonin
gen worden gerealiseerd; voorzover thans is te voorzien ~Iordt dit 
aantal in alle nog te realiseren bestemmingsplannen in Eindhoven 
ruimschoots gehaald. 
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DU1AGE 1 

DE OUDERS EN VERZORGERS VAN KINDEREN VMT 3 t /m ·11 JAAR 

In deze bijlage zijn enkele gegevens opgenomen over de ouders en 

verzorgers van kinderen van 3 t/m 11 jaar in Eindhoven. Deze ge

gevens hebben be trekking op: 

a. de geboorteperiode van de ouders/verzorgers; 

b. het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers; 

c. het kerkgenootschap waartoe de ouders/verzorgers gerekend 

wensen te worden; 

d . het aantal kinderen per gezin. 

Een en ander wordt in verband gebracht met de godsdienstcategorie 

waartoe het kind volgens de gegevens van het bevolkingsregi st er be

hoort en waarop ook de voor het onderzoek gehanteerde steekproeven 

zijn gebaseerd. Tenzij anders vermeld is de omvang van de ze steek-

proeven: 

godsdienstcategorie "ge en" 

godsdienstcategorie "r.k." 

godsdienstcategorie "prot. chr. en overige" 

N = 374 
N 

N 

417 
406 

a. De geboorteperiode van de ouders/verzorgers 

S:. ,:;~ 1.. 1 ----
r. choo~·lept:riod r.: \'iln de vader . ill :;; 

Godsdi0~3tcat~[~ri c --Gebool'teperiodc 
geen r.k. pl'ot . c hr . 

en ovcr icc 
-

1,00 t/m 1919 3,7 3,8 3, 5 

1920 t/m 1929 27,0 27,3 23 , 4 

1930 t/m 1939 48 , 2 52 ,5 58 , 9 

1940 en later 11 , 9 13, 6 10 , 8 

n.v.t. en onbek~nd 3, 2 2 , 6 3, 5 

Totaal % 100 , 0 , DO , 0 1 00 , 0 

ab s. 

'i'otó.al 

3,8 
26 , 8 

53 , 0 
13 , 6 

2,8 

100 , 0 

30 . 64 1 

Ongeveer twee/derde van de kinderen van 3 t/m 11 jaar heeft 

een vader die geboren is na 1930 en die dus globaal genomen 

jonger is dan 40 jaar. 
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(bijlage 1) 

Staat 2 

Geboorteperiode van de moeder, in % 

Goà sdienstca tego r i e 
Geboorteperiode Totaa l 

geen r.k. 
prot . c!'.r. 
e " ov erige 

1900 t l m 1919 1 ,3 1,4 1, 2 1, 4 

1920 tlm 1929 18 ,4 18 ,2 14, 5 17 , 8 

1930 t lm 1939 51 ,1 53,2 60, 6 54 , 0 

1940 en la ter 28 ,4 26, 3 2 3 ,2 26 ,1 

n.v.t. e n onbekend 0 ,8 0, 7 0,5 0,7 

Totaal " ,. 10 0, 0 100 , 0 100 , 0 100 , 0 

aba. 30 . 641 

Van circa 80 procent van de kinderen van 3 t/m 11 jaar is de 

moeder geboren na 1930 en dus jonger dan 40 jaar . 

b . Het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers 

f: ~ a :\ t -; 

De hOOGst vol tooi de opleidiTle va n dt.' vilder , i n ~~ 

Goé ~d j ~~ ~ t ca t cGor ~ e 

Opl e id i ng prot . chr . 
'I'o t aal 

been r. k . en ove r lCe 

l.o. 12 , 0 2 ~,2 1 3 t 8 22 ,1 

1. b . o . 1 9 . 8 27, 3 1 5 , 8 25 . 3 

u.l. o ./'!':l..u .l. o . 12 , 6 14,1 14 , 0 14,0 

ru. re , a ./r..b.e· / BJTInaa i um 10 , 7 7 ,2 11 , 1 e( I 9 

m. b.c o/h. b . a. 26 ,9 20 , 4 3 1 , 1 22 , 2 

wliv e r a i t eit 12,3 3, 6 9, 6 5, 0 

onbeker.d 5 , 6 3, 1 4, 7 3 , 5 

Tot aa l % 1 00 , 0 100,0 100 , 0 100 , 0 

abs. 30 . 6" 1 

-

I 

Wordt ten aanzien van het opleidingsniveau een tweedeling ge 

maakt, waarbij lager onderwijs, lager beroepsonderwijs en u.l.o. 

m.u.l.o. als laag en de overige opleidingen als midde lbaa r of 

hoog worden aangeduid, dan blijkt dat bijna twee/derde van de 

rooms - katholieke kinderen een vader heeft met een laag opl e i-
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(bijlage 1) 

dingsniveau tegen minder dan 45 procent van de kinderen in de 

beide andere groepen. Daarentegen heeft ongeveer 30 procent van 

de rooms-katholieke kinderen een vader met een middelbaar of 

hoog opleidingsniveau tegen circa 50 procent van de kinderen in 

de beide andere groepen. 

Staat 4 

De hoogst voltooide opleidir.g van de cced er, in % 

I C'plei ding 

Goel. sd i e l,s tea telO!:' i.e 

p::,o~ . chr . 
':'0+;aa1 

geer. r. k. 
cr: oVErige 

1.0. 24, , 41 , 2 23,6 37.8 
l.b.o. 2 0 , 9 25 . 4 24 . 6 2 5 , 0 

t:; .l, o./c .u .l.o . 25, ~ 20,4 28 , 8 21,8 

~.=.s. /h .b. a . /&ynnaeium 13,9 6. 5 9. 1 7.3 
=.b .o./h.b.o . 10, 7 4. 3 10 , 3 5.5 
U-'"l.iVerBiteit 2.7 0. 7 1. 5 0.9 

i 
onb ekend 2. 4 1 .4 2.0 1.6 

I 

Totaal \\ 100 , 0 100 . 0 100 . 0 100 , 0 

I aOs. 30. 641 
-----

In het algemeen is het opleidingsniveau van de moeders minder 

hoog dan van de vaders. Van 11,5 procent van de rooms-katho

lieke kinderen, van 21 procent van de kinderen in de godsd ienst 

categorie "prot .chr . en overige" en van niet minder dan 27,3 

procent van de kinderen die niet tot een kerkgenootschap gere

kend wensen te worden, heeft de moeder een middelbaar of hoog 

opleidingsniveau. 
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c. Het kerkgenootschap waartoe de ouders gerekend wensen te worden 

~; t 3;1 t. 5 

(kt kc:rkg('no(lt~H:h {(p 'Waart oe de vader E;cY.'e;':<;r.d wc:m,t te ""o1'le: , , in :~ 

GO~S~iCJ1 SLC~~ C[ori e 

Ke~'kgenoo tschap prot. cis . 
'l'ataal 

Leen r.k. en overi[,T' 

geen godsdienst .64, 0 8.2 17 t 5 1 Jt I 4 

rooms-katholiek 2.9 87,8 1.5 71,0 

ncd.hervormd 4.3 0.5 36,0 5.3 

gereforJleerd 1 • 3 0.2 29 .3 4.0 

overige godsdiensten 1.6 0,5 11 13 1.9 

niet. bekend 5.9 2.9 4.4 3.3 

Totaal % 10J,O 100,0 100,0 

I 
100 ,0 

a bs . 30.641 

Staat 6 

Het kerkgenootschap " .. aart oe de moeder gerekend we~st te worden, in % 

Godsdienstcategorie 

Kerkgenootschap prot . d.r. Totaal 
geen r.k. 

en overige 

geen godsdienst 80,8 8,2 14, 8 13,9 

rooms-katholiek 5.6 89.7 1 • 5 72.7 
ned.. hervormd 6.7 0.2 40,4 5.8 
gereformoerd 1,3 0.5 30.3 4.4 
ovel'ige godsdiensten 1.9 0,2 11 I 1 1.7 
niet bekend 3.7 '.2 2.0 1 .4 

Totse.l ~ 100,0 100,0 100,0 100,0 

abs. 30.641 

Uit de staten 5 en 6 blijkt, dat in 10 tot 20 procent van de 

gevallen geen overeenstemming bestaat tussen de godsdienst

categorie waaronder het kind in het bevolkingsregister is op

genomen en het kerkgenootschap waartoe de ouders gerekend wen

sen te worden. 

In de staten 7, 8 en 9 worden relaties gelegd tussen het kerk

genootschap waartoe de OUders/verzorgers gerekend wensen te 
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worden en resp. de geboorteperiode en het opleidingsniveau van 

de ouders c . q. verzorgers. 

Stea t 7 

Het kerkgel".ootscl:ap ... aartoe de vader gereker.d .... enst te worden, naar de geboorte

periode van de vader, in % 

Ke~~?€~oot3chap 

Geboorieperiode 
Sec 5- j :;eè. . 

, To~aal 

Geer .. Ge- Ovedge 
?I iet 

goê.s - k at 0 - ter- !'efo~'- gods-
beiwr.d 

dienst :':'e vo1'::d rr.eerè. dier.sten % abs. 

1900 tlm 1919 7.3 81 , 7 6. 0 2.5 - 2.5 100 , 0 1.1 59 

1920 t iro 1929 10 , 6 76,7 4.3 3.6 2. 0 0 .0 100,0 8.215 

1930 tic 1939 14 , 7 72,0 6.2 4.8 1.6 o ., . , 100 , 0 16. 25 1 i 

1940 en lat er 24,5 63 .5 4.4 3.1 4.0 0.5 100 , 0 4·164 I 

n . v.t. en niet oeker.è. 7.5 - 1 • 2 - - 91,3 100,0 852 

Totaal 14.4 ïl,O I 5, 3 4. 0 1. 9 3.3 I' co , 0 30 . 641 

fa ~, r, L H 

H~t kerJ.:g-eno o tschnp \o:an.rtoe de !lloedel' ;;€l'cb:: nd ... 'ens t i e .... 0 !"Je :1 , naar ûc getJoo rtC'

pe riode van de moeder , in ~ 

Y.el'kger.oo tsc;-.u~ 
'J'otaal 

Gebool'tepe!:'iode Geen :\OO::1El - ried . ~e - Overige 11ie t 
t;ods- katho- }'-,er - rc!' c !' - t;"oàs-

bd:end dienst liek vorr:Jd cecJ'd a.ie!l~ten " abs. 
" 

1900 tlm 1919 6. 3 82,3 2.3 9. 1 - - 100,0 431 
1920 tiro 1929 8. 7 13.5 5.6 5. 0 1. 0 0. 2 100,0 5· 444 
19}0 tlm 1939 12,5 73 ,6 6.3 1,,7 1. 7 1 . 2 100, 0 1 6 .~, 56 

1940 en l ater 20 , 9 67 , 9 5. 2 3. 1 2.4 0 .5 100 , 0 7. 99 6 
n. v.t. enniet bekend 5. 2 - 4.7 - - 90,1 1GO, 0 21} 

Totaal 13 . 9 72 ,7 I 5 , 8 t,"; 1 • 7 I 1 • 4 100 , 0 ) 0.61; 1 

Zowel bij de vaders als bij de moeders neemt enerzijds het 

percentage dat niet tot een kerkgenootschap gerekend wenst te 

worden toe naarmate zij jonger zijn, terwijl anderzijds het 

percentage rooms-kat holieke vaders en moeders afneemt . 

Bij de andere groepen is - met uitzondering van de gereformeer

de moeders - geen duidelijke samenhang tussen de leeftijd en 

de gezindte merkbaar. 
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;:tIt., 1 ..2 
riet. kcrkC"<!ll oot.uchnp l'; Ol'l.l'ioc: de vader Cl'rc::':('nd ... ·C!~(; t te '.:,:.rdc:! , naar d c: lIoo63i 

voltooide opleiding vall dD vader , in ~ 

i\€~'k [e:1oo t Bc~_ar 

Roornr; - I :;ed . Ge - I C\'eri g e 
Totaal 

Ople iding Geen 
Hi et godo- Î:á t ho-I !-.e::- - r~.:~or- ! gods-

d ienst !i el: v o:r::::i ::lce::-d diensten l' ck e:!à % aba . 

l.o . 1 ) , "{ 76 , 3 5, 4 2 ,1 2 ,1 0 , 4 100 , 0 6.759 
1. b . o. 11.3 81 , 9 3 , 2 2,3 0 , 9 0 , 3 100 , 0 7.765 
u .l. o . /ro ou . l.o . 11 , 0 73 , 9 4 " 5, 9 1, 2 3 , 1 100 , 0 4. 299 
m.m . 8 . /h . b . 8 . /gymn . 20 , 5 66 , 1 5 ' 1 5, 1 1, 6 - 100 , 0 2 . 430 
m.b .o . /h . b . o . 15 , 5 tO,S 7, 4 ó, 3 1 , 9 0 ,1 100 , 0 6 . 8::>2 

ur.iversiteit 32 , 7 42 . 5 7. 0 7 , 0 10 , 3 - 100 , 0 1. ) 18 

onbe i:e nd 9 , 6 11 I 1 2 , 7 0 , 9 - 75, 6 100 , 0 1. 067 

Totaal , 4.4 71 , 0 ' , I 4, 0 1, 9 I 3, 3 100 , 0 30.641 " . 

Het relatieve aandeel van de rooms - katholieke vaders neemt af 

naarmate het opleidingsniveau hoger wordt. Bij de overige groe

pen zijn de vaders relatief meer vertegenwoordigd in de middel 

bare en hogere opleidingsniveaus dan in de lagere opleidingen. 

Dit geldt vooral voor de vaders di e ni e t tot een kerkgenoot 

schap gerekend wensen te worden, 

d . Het aantal kinderen p er gezin 

Staat 10 

Bet aantal kinderen per gezin , in % 

Goèsèie~s :ca tcgorie 

Aant a l kinderen prot . c~_r. Totaal 
geen r .k . en o\'criE;e 

1 k i nd 9, 3 6 , 2 5, 9 6, 4 
2 kinderen 42 , 3 36 , 0 34 , 2 36 , 2 

3 kinde r en 26 , 9 27 , 8 30 , 8 28 , 1 

4 kinderen 12 , 6 13, 1 13 , 8 13,6 
5 kinderen 3, 5 7, 2 6 , 4 6, 8 
6 kinder en 2,1 3, 4 3 , 9 3, 3 
1 k inder en - 1, 2 1 , 0 1 , 1 
B k inderen 1 , 1 0 , 7 1, ° 0, 8 
9 en meer kinderen 0, 5 1, ° 0 , 3 0 , 8 
niet bekend 1, 3 2, 9 2 , 7 2 . 8 

Totaa l % l C~ , 0 100 , 0 100 , 0 10U , O 

nba. 30 . 641 

Ge::l.iddeld aantal ki:.èe!"en per gezin 2, t9 2, 96 2 , 95 2, 93 
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De gezinnen waarvan het in het onderzoek betrokken kind tot 

de godsdienstcategorie geen behoort zijn verhoudingsgewijs 

kleiner dan de gezinnen waartoe de kinderen uit de beide an

dere godsdienstcategorieën behoren. 
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uw brief van ons ken, .011< aît.l. o. s. 
Eindhoven, datum por.:tme:ck. 

Onderzoek naar schoolkeuze. 

Geachte oud0r8/verzor~crs, 

Bij ue bOU\'1 VEm kleuter .. , en laffere scholen in de gemeente is 

het -(;"J.k"nw vlecr ue vraag of de gek o:.:en verdeling in rooms-

kat.holieke, pl' o t c ~·J"tant;s - chrt ste l tjke , nut8 ·~ of openl1 ar.C' BehaIon 

\'10 1 tegemoet komt aan de \'lenSen van cl,e ouders. 

\Vi .i t rachten t hans hiorop een ant1<!oo:rd te vinden door middel van 

oen ond.er~. oek, ,,,aarvooI' "d.j gra.ag UH medeHcrl<i:.tg vrag()n~ JJ ez8 

mede,,,erking bestaat uit bet invullen van de biti gevoegde vragf!n

lij s t, die na het \'leekend door een enquêtrice zal 1<!ordon op

Gehaald. Zo nodiG kan (leze u bij de invulling noc; b ehulpzaam 

z ijn . 

\f kunt er van verzekc:,.'d zijn, dat de d.oor u vers1;r~)kt e gegevens 

s t rikt vert r omlelj.;jk ~uJ len \>lorden behand.eld en a.lleen in to tail.l

overzi chten zul l en \'lOrden ven101'k·o . 

l'-ij 2,eggen u bij voo:r.baa t Gaa rne dauk. 

BUl'g811188nter cm IVo ehouders :Jtn Eindhoven, 

Q 0kJV-'jJ \. 
JA~ ,/ j, ' tJ' .--// , " I .r// / . ,rJ8cJ:'otar:i.s ~ 

1 vragenl i ;j s t. 

Stodhuisplcin I . Eindhoven telefoon 040-600 11 telex ~j 13G5 
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ONDERZOE,K NAAR DE SCHOOLKEUZE 

A. Persoonsgegevens van de ouders/verzorgers 

1. Adres (straat en huisnuminer) 

2. In \~elk 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 

c. ulo, mulo 

d. mms, hbs, gymnasium 

e. middelbare of hogere beroepsopleiding 

f. universitaire opleiding 

4. a) ,lenst u tot een kerkgenootschap te Vlorden gerekend? 
(zo~lel voor man als vroU\~ in te vullen) 

ja 

neen 

man vrouw 

--

--

~--LM_ 

I--~an I vrouw 

b) Indien u tot een kerkgenootschap wenst te wvrden gerekend, 
tot \'Ielk dan'? 
(zo\~el voor man als vrou\'l in te vullen) 

,/1, 

I 

man vrouw I 

een ander, n.l. 

rooms- katholiek 

nederlands-hervormd 

gereformeerd 

--. , 

. 
I 



2. 

5. Hoeveel kinderen hebt u en hoe oud zlJn deze? (inclusief het op de 
adresstrook vermelde kind en. eventueel aangenomen kinderen) 

aantal 

o t/m 3 jaar ,.... 
4 t/m 5 jaar 

6 t/m 11 jaar 

12 jaar en ouder 

totaal kinderen 

B. ~.!lnste situatie bij de schoo lkeuze 

6. a) Als u in uw naaste omgeving zoudt hebben kunnen kiezen uit de 
volgende kleuter- en l a.gere scholen, op "elke school zoudt u uw 
kinderen dan bij voorkeur geplaatst hebben? 

b) Als de school, ",ellee u bij vraag 6a hebt aange,kruis t , EJet in uw 
naaste omgeving aamlezig zou zijn, \Velke school zoudt u dan 
kiezen? . 

dezelfde school, ook al is die verder \Veg gelegen B een andere school, die \Vel in de naaste omgeving ligt 
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7. Zoudt u kunnen aankruisen aan ",elke voorHaarden een door u geHenste 
school moet voldoen? Zoudt u tevens een volgorde van belangrijkheid 
l<illen aangeven door de cijfers 1 , (belangrijkste), 2, 3 enz. achter 
de aangekruiste voorHaarden? 

de school moet goed bereikbaar zijn 

de kl-mli tei t van het onderwij s moet goed zijn 

het moet een neutrale school zijn (bv. nuts of 
openbaar) 

het moet een school van mijn eigen god.3diens,t 
zijn (b.v. rooms-katholiek of prot.christelijk) 

andere voorl1aarde, n.l. . ................... .................... ........ .. 

C. Feitelijke situatie bij de schoolkeuze 

volgorde
cijfer 

N.B. Het gaat bij de vragen 8 t/m 11 om de school van het op ge 
adresstrook vermelde kind. Indien dit kind nog niet naar school 
gaat, behoeft u deze vragen niet in te vullen. 

--------

8. Op Helke school zit mi kind nu? 

naam school adres school 
-- -
kleuterschool 

lagere school 
.-

9. Zoudt u kunnen aankruisen waarom mi kind speciaal naar de onder 8. 
vermelde school is gegaan? Zoudt u tevens de volgorde van belangrijk
heid Hillen aangeven door de cijfers 1 (belangrijkste), 2, 3 enz. 
achter de aangekruiste redenen? 

,/~ 

om de afstand/bereikbaarh eid 

om de kl-mli tei t van het ondenlijs 

omdat de school neutraal is (b.v. nuts of openbaar) 

omdat het een school van mijn eigen godsdienst is 
(b.v. rooms-katholiek of prot. christelijk) 

om een andere reden, n . l. 

volgorde
cijfer 
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10. a ) Is de school, Haarop UH kind nu zit, de dichtstbijzijnde school? 

ja B neen 

b) Indien neen, Haarom is UH kind niet naar de dichtstbijzijnde 
school gegaan? Graag duidelijk aangeven om Helke reden(en) de 
dichtstbijzijnde school niet is gekozen • 

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

11. Is de school, Haarop UH kind nu zit, een rooms-katholieke, een nuts
school, een protestants-chri stelijke school of een openbare? 

D. Opme.tislngen 

rooms-katholieke school 

nutsschool 

protestants-christelijke schoo l 

openbare sc~ool 

"eet ik niet 

12. Indien u over het kleuteronder\'lijs of het lager onderHijs (in het 
a lgemeen ) nog iets op te merken heert, \'lat zijn mi opmerkingen '? 

'i l
, 

Dank voor u,~ medewerking. 

Afd. Onderzoek en Statiotiek 

Gemeentesecretarie Eindhoven 


