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Inleiding
Het Fieldlab Oost is een samenwerking tussen het Stadsdeel Oost en de
Hogeschool van Amsterdam. Het deelproject “Collaborative leren in de
Dapperbuurt” doet onderzoek in de Dapperbuurt naar leefbaarheid, netwerken,
bewonersinitiatieven en samenwerking tussen burgers, instellingen, bedrijven en
overheid.
Eén van de aandachtspunten is OSB de Dapper. De Dapperschool, is een
‘zwarte’ school met teruglopend aantal leerlingen (nu 187, was tegen de 400); de
leerlingen zijn vooral Marokkaanse en Turkse kinderen, wat Surinaamse en
Antilliaanse kinderen en verder leerlingen uit allerlei overige landen. Een enkel
autochtoon wit kind van ouders die altijd in de Dapperbuurt gewoond hebben. De
(witte) kinderen van hoger opgeleide ouders, die overigens steeds meer in de
Dapperbuurt komen wonen, gaan naar (witte) scholen buiten de buurt. In overleg
met de Dapperschool is een onderzoek gedaan naar de keuze van ouders voor
een basisschool voor hun kinderen. Ook wil het onderzoek een antwoord geven
op de vraag hoe OSB De Dapper bekend staat bij ouders uit de Dapperbuurt.
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een korte enquête bij ouders van kinderen
uit en rond de Dapperbuurt over hun motieven bij de schoolkeuze en hun beeld
van de Dapperschool. En een paneldiscussie met enkele ouders die aangegeven
hebben wel verder te willen praten, om deze vragen wat verder uit te diepen.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de enquête.
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Methode en verantwoording
De enquête over de basisschoolkeuze van ouders in de Dapperbuurt
is afgenomen in april 2017.
29 respondenten hebben hun medewerking verleend, waarvan 24 ouders via de
weblink/koppeling (https://nl.surveymonkey.com/r/XKX6BZZ) en 5 ouders via een emailuitnodiging naar de vragenlijst. De 5 ouders die via de e-mailuitnodiging hebben
gereageerd zijn persoonlijk gevraagd op 2 bijeenkomsten in de Dapperschool: de
scholentour (10 april, 4 respondenten) en de dag van de voorschool (12 april, 1
respondent). De 24 andere respondenten hebben gereageerd op een uitnodiging per mail
die verstuurd is aan het klantenbestand van ouders met kinderen op een voorschool van
Dynamo in Amsterdam Oost. Het ging om een bestand van 168 klanten, waarvan dus 24
hebben gereageerd (14 %)
De vragenlijst bestaat in totaal uit tien vragen. De tien vragen kunnen als volgt verdeeld
worden:
-

Vier inhoudelijke vragen over de keuze van basisschool voor de kinderen van de
respondenten. Dit zijn vraag 1, 2, 3 en 6.

-

Vijf vragen met statistische en demografische gegevens als opleidingsniveau,
etniciteit en gezinssamenstelling voor verdere analyse van de uitkomst van het
onderzoek. Dit zijn vraag 4, 5, 7, 8 en 9.

-

Eén vraag over de bereidheid medewerking te verlenen aan een gesprek over de
wensen en ideeën van de ouders over de (toekomstige) school van hun kinderen.
Dit is vraag 10.

Opvallend bij vraag 7 en 8 is dat meer dan de helft van de respondenten een
academische opleiding heeft en de helft van de respondenten is Nederlands. De
respondenten zijn dus geen representatieve afspiegeling van alle bewoners van de
Dapperbuurt. Dit betekent dat, in combinatie met het betrekkelijk kleine aantal
respondenten, er nog niet veel definitieve conclusies uit dit onderzoek getrokken kunnen
worden. Wel geeft het een indicatie hoe door een aantal ouders wordt gedacht over de
keuze voor een basisschool en de belangrijkste aspecten die daarbij een rol spelen.
Belangrijker dan de uitkomsten is dat zeven respondenten bij vraag 10 hebben
aangegeven dat zij benaderd kunnen worden voor verdere vragen. Deze 7 respondenten
zijn gevraagd deel te nemen aan een paneldiscussie op 3 juli op de Dapperschool ook de
directeur van de Dapperschool en de gebiedscoördinator Oud Oost van het stadsdeel aan
deel zullen nemen. Dit panelgesprek gaat over wat ouders belangrijk vinden bij de
basisschool voor hun kinderen en wat de Dapperschool kan doen om aantrekkelijker te
worden voor ouders (en kinderen) uit de Dapperbuurt.
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De vragen
1. Als u kinderen heeft in de leeftijd van 4 – 12 jaar, op welke basisschool zitten ze?
(Bij meerdere kinderen zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Dapperschool/ Aldoende/ De Kraal/ Oostelijke Eilanden/ J.P.Coenschool/
Lineusschool/ As-Siddieq/ niet van toepassing/ Anders, namelijk:
2. Als u kinderen heeft in de leeftijd van 0 – 3 jaar, naar welke school verwacht u dat ze
zullen gaan?
(idem)
3. Welke zaken vindt u belangrijk van de school waar uw kinderen naar toe gaan?
 De school is dichtbij en makkelijk te bereiken
 De richting van de school (Openbaar, Bijzonder, Katholiek,
 Protestant, Montessori, Islamitisch) komt overeenkomt met mijn
levensovertuiging
 Er zitten leuke kinderen en ouders op de school
 De school behaalt goede resultaten
 De sfeer op de school is goed
 Er zitten voldoende kinderen met dezelfde etnisch-culturele
achtergrond als mijn kind op de school
 Het is een diverse, gemengde school
 Mijn kind voelt zich veilig op de school
 Mijn kind voelt zich thuis op de school
4. Woont u in de Dapperbuurt?

Ja/nee

5. Hoe lang woont u al in de Dapperbuurt?
6. Als uw kind niet naar de Dapperschool gaat of u verwacht niet dat uw kind naar de
Dapperschool gaat,wilt u hieronder aangeven waarom niet?
 Een andere school is dichter in de buurt / makkelijker te bereiken
 Een andere school staat dichter bij mijn levensovertuiging
 Broertje/zusje zit al op een andere school
 De kwaliteit van een andere school is beter
 De Dapperschool staat niet zo goed bekend
 Op de Dapperschool zitten bijna geen kinderen met dezelfde etnisch/culturele
achtergrond als van mijn kind
 Een andere school is handiger met halen en brengen
 Ik weet het niet
 Anders, namelijk:
7. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
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8. Tot welke (etnische-) culturele groepering rekent u zichzelf (meerdere keuzes /
combinaties zijn mogelijk)
Nederlands, Surinaams, Indonesisch, Antilliaans / Arubaans, Turks, Marokkaans,
Oost Europees, Anders, niet westers, Anders, westers, Nog anders, namelijk:
9. Gezinssamenstelling
10. We willen graag met enkele ouders nog wat verder doorpraten over hun ideeën en
wensen over de beste school voor hun kinderen. Als u er geen bezwaar tegen heeft
dat we u benaderen om nog eens verder te praten, vult u dan uw naam en
telefoonnummer en/of e-mail adres hier in. Uw naam wordt niet gekoppeld aan het
antwoord op de vragen.
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Vraag 1
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Analyse
De drie respondenten die hebben aangegeven voor de Dapperschool te hebben
gekozen of te zullen kiezen (respondent 10, 12 en 13) wonen ook in de
Dapperbuurt.
Er zijn geen respondenten die niet in de Dapperbuurt wonen maar toch hun kind
op de Dapperschool hebben. Daarentegen zijn er wel vier respondenten die in de
Dapperbuurt wonen maar waarvan hun kind(eren) naar een andere school dan de
Dapperschool gaan (respondent 4, 15, 19 en 23). Zij kozen voor de Lineusschool,
de Vijfde Montessorischool, Watergraafsmeer en de Barbaraschool.
De drie respondenten waarvan de kinderen naar de Dapperschool gaan zijn van
Marokkaanse, Nederlands-Thaise en Surinaamse afkomst. Zij hebben
respectievelijk de middelbare school, een universitaire opleiding en het LBGO
voltooid.
De vier respondenten die wel in de Dapperbuurt wonen maar waarvan de
kinderen elders naar school gaan zijn van Turkse (2x) en Nederlandse (2x)
afkomst en hebben respectievelijk een MBO (2x) en universitaire opleiding (2x)
afgerond.
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Vraag 2
Als u kinderen heeft in de leeftijd van 0 – 3 jaar,
naar welke school verwacht u dat ze zullen gaan?
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Vraag 3
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Analyse
Men lijkt de volgende aspecten het meest relevant te vinden bij de keuze voor een
school:
- Het gevoel van veiligheid
- Zich thuis voelen op de school
- De sfeer op de school
Deze drie aspecten werden door geen enkele respondent als onbelangrijk
aangegeven.
Het minst belangrijk vinden de respondenten de volgende punten:
- Leuke kinderen en ouders op de school
- De richting van de school
- Voldoende kinderen met dezelfde etnische culturele achtergrond
Opvallend is dat evenveel respondenten antwoord “Er zitten voldoende
kinderen met dezelfde etnisch-culturele achtergrond als mijn kind op de
school” heel belangrijk vinden als onbelangrijk. Dit is de enige vraag waarbij de
verdeling over de drie mogelijke keuzes zo gelijk verdeeld is (heel belangrijk:
32,14%, belangrijk: 35,71%, onbelangrijk: 32,14%).

Vraag 4 en 5
Van de 29 respondenten wonen 7 respondenten in de Dapperbuurt. Variërend van
1 jaar tot 38 jaar. Gemiddeld wonen zij 12 jaar in de deze buurt.
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Vraag 6
Als uw kind niet naar de Dapperschool gaat of u verwacht niet
dat uw kind naar de Dapperschool gaat, wilt u hieronder
aangeven waarom niet?
Deze vraag is door meer dan de helft van de respondenten overgeslagen omdat zij niet in
de Dapperbuurt wonen. Volgens de richtlijn in het vragenformulier gaan zij na vraag 4
door naar vraag 7. Twaalf respondenten beantwoordden vraag 6.
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Analyse
Van de twaalf respondenten die vraag 6 beantwoordden, wonen vijf personen niet in de
Dapperbuurt. Toch hebben zij de vraag niet overgeslagen. Bijvoorbeeld respondent 29
die als redenen heel praktische punten noemt (ophalen/brengen/dichtbij).
Het meest gegeven antwoord (door vier personen) is dat er al een broertje of zusje op
een andere school zit. De vraag is dan natuurlijk waarom dat broertje of zusje op de
andere school zit en niet op de Dapperschool.
De twee antwoorden die vervolgens het meest gegeven werden, beiden door drie
personen, zijn:
- Makkelijk te bereiken / dichtbij
- Op de Dapperschool zitten bijna geen kinderen met dezelfde etnische / culturele
achtergrond als mijn kind.
De achterliggende gedachte bij deze antwoorden is dus enerzijds praktisch en anderzijds
inhoudelijk.
Overige antwoorden werden slechts door één of twee respondenten ingevuld. Een
respondent gaf nog een ander ‘eigen’ antwoord, maar deze persoon heeft de vraag
misschien niet goed begrepen of de uitdrukking “als uw kind niet naar de Dapperschool
gaat” te letterlijk genomen; antwoord: “Nou mij. Kind is 3 zij hft niks te bepalen waar zij nr
school gaat ik zet haar waar ik vindt dat goed en veilig voor haar is.”
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Vraag 7
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Uitwerking individueel
Relatie tussen etniciteit/opleidingsniveau en schoolkeuze
van ouders uit de Dapperbuurt:
Respondent 1
Nederlands gezin met één kind
HBO opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt,
Weet nog niet naar welke school het kind zal gaan.
Vindt alle punten heel belangrijk, behalve de richting van de school.
Respondent 2
Nederlands gezin met één kind
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt,
Kind gaat naar Lidwinaschool
Vindt alle punten heel belangrijk, met nog eigen heel belangrijk punt:.
Mooie gezellige lokalen met goede lesmaterialen, mooie buitenruimte, goed geschoolde
leerkrachten, ruim en licht gebouw
Respondent 3
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt,
Kiest voor basisschool Aldoende,
Vindt alles heel belangrijk, behalve diverse, gemengde school.
Onbelangrijk: richting van de school.
Respondent 4
Nederlands/Noord Afrikaans gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in de Dapperbuurt, geeft niet aan hoe lang.
Kind gaat naar Barbaraschool. Reden:
 Respondent geeft aan alle antwoorden heel belangrijk te vinden.
Kind gaat niet naar Dapperschool om de volgende redenen:
 Op de Dapperschool zitten bijna geen kinderen met dezelfde etnisch/culturele
achtergrond als van mijn kind
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combinatie met zeer eenzijdige afkomst kinderen en bij het bezoeken van een
andere school toch een betere sfeer die past bij mijn kind (in dit geval de
Barbaraschool

Respondent 5
Nederlands gezin met één kind
HBO opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Weet nog niet naar welke school het kind gaat. Belangrijk:
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Vindt onbelangrijk: dezelfde etnische culturele achtertgrond.
Respondent 6
Westers (niet Nederlands) gezin met één kind
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Kiest voor Boekmanschool. Reden:
 Dichtbij en makkelijk te bereiken
 Sfeer op school
Vindt onbelangrijk: de school haalt goede resultaten
Respondent 7
Marokkaans gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt,
Weet nog niet naar welke school de twee kinderen zullen gaan. Vindt belangrijk:
 Richting van de school
 Goede resultaten
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Onbelangrijk: voldoende kinderen met zelfde etnische en culturele achtergrond.
Respondent 8
Westers (niet Nederlands) gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Kinderen gaan naar Aldoende. Reden:
 Dichtbij en makkelijk te bereiken
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
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Respondent 9
Nederlands 1-oudergezin met zes kinderen
MBO opleiding
Woont in niet de Dapperbuurt,
Kinderen gaan naar, zitten op of hebben gezeten op De Kraal. Reden:
 Geeft bij alle genoemde punten aan dit heel belangrijk te vinden, op één punt na:
 Onbelangrijk dat er voldoende kinderen van dezelfde etnische culturele
achtergrond op school zitten.
Respondent 10
Marokkaans gezin met twee kinderen
Middelbare school
Woont in Dapperbuurt. 4 jaar.
Kinderen zitten op de Dapperschool. Reden:
 De school behaalt goede resultaten
 Het is een gemengde school
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Onbelangrijk: richting van de school
Respondent 11
Turks gezin met één kind
MBO opleiding
Woont in niet Dapperbuurt.
Kiest voor Aldoende. Reden:
 De school behaalt goede resultaten
 Het is een gemengde school
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Onbelangrijk: richting van de school
Respondent 12
Nederlands/Thais gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in Dapperbuurt. 17 jaar.
Kinderen gaan naar de Dapperschool. Reden:
 Dichtbij en makkelijke te bereiken
 De sfeer is goed
 Mijn kind voelt zich veilig
Onbelangrijk: bijna geen kinderen met dezelfde etnisch/culturele achtergrond als van
mijn kind,
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Respondent 13
Surinaams 1-ouder met één kind
LBGO opleiding
Woont in de Dapperbuurt, 4 jaar
Kind gaat volgend jaar naar de Dapperschool. Reden:
 Geeft bij alle genoemde punten aan dit heel belangrijk te vinden, op twee punten
na:
 Geeft aan gewoon belangrijk te vinden (en niet heel belangrijk): de richting van de
school en voldoende kinderen van dezelfde etnische culturele achtergrond.
Eigen belangrijk punt toegevoegd: Ik vindt het heel belangerijk als mij kind zicht goed
en veilig voelt op school dan gaat zij ook met plezier naar school en dat is ook heel
belangerijk vr de ouders zitten ze ook thuis met een gerust hart!
Respondent 14
Nederlands gezin met één kind
HBO opleiding
Woont in niet de Dapperbuurt,
Wil kind inschrijven bij Aldoende. Reden:
 Geeft bij alle genoemde punten aan dit heel belangrijk te vinden, op één punt na:
 Geeft aan de richting van de school onbelangrijk te vinden.
Respondent 15
Turks gezin met twee kinderen
MBO opleiding
Woont in de Dapperbuurt, al 27 jaar
Heeft nog geen kinderen op school, zijn jonger dan 4 jaar. Zij vindt belangrijk:
•
School behaalt goede resultaten
•
Sfeer op school
•
Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis


Zelf toegeveogd: Goede, leuke en gezellige leerkrachten die elk kind gelijke aandacht en les
geven.

Onbelangrijk: Er zitten voldoende kinderen met dezelfde etnische culturele achtergrond
op school.
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Respondent 16
Westers (niet Nederlands) gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in niet Dapperbuurt.
Kiest voor De Kraal. Reden:
 Richting van de school
 Er zitten leuke kinderen op school
 Sfeer op school
 Voldoende kinderen met dezelfde etnische culturele achtergrond
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Respondent 17
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in niet Dapperbuurt.
Kiest voor De Pinksterbloem. Reden:
 Richting van de school
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
 Het is een diverse, gemengde school
Respondent 18
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in niet de Dapperbuurt,
Heeft kinderen op Dalton de Meer. Reden:
 Richting van de school
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Onbelangrijk: voldoende kinderen met zelfde etnische en culturele achtergrond.
Respondent 19
Turks gezin met drie kinderen
MBO opleiding
Woont in de Dapperbuurt, al 38 jaar
Heeft kinderen op De Lineusschool. Reden:
 Het is een gemengde school
 School behaalt goede resultaten
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
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Onbelangrijk: Er zitten leuke kinderen op deze school
Respondent 20
Nederlands gezin met drie kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft kinderen op De Kraal. Reden:
 Het is een gemengde school
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Onbelangrijk: Richting van de school
Respondent 21
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft kinderen op de Pinksterbloem montessori onderwijs. Reden:
 Richting van de school
 Goede resultaten
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig
 Kind kan eigen leerweg volgen op eigen tempo.
Respondent 22
Nederlands gezin met twee kinderen
HBO-opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft kinderen op de Pinksterbloem. Reden:
 Vindt alle punten heel belangrijk
 Vindt één punt “gewoon belangrijk (dus niet HEEL belangrijk) en dat is “is een
gemengde en diverse school”
Respondent 23
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont in Dapperbuurt. 4 jaar.
Kiest voor Vijfde Montessorischool Watergraafsmeer en niet voor een basisschool in de
Dapperbuurt. Reden:
 Op de Dapperschool zitten bijna geen kinderen met dezelfde etnisch/culturele
achtergrond als van mijn kind,
 de Dapperschool staat niet goed bekend
 de kwaliteit van het onderwijs op die andere school is beter.
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Respondent 24
Marokkaans gezin met één kind
HBO-opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Kiest voor Aldoende. Reden:
 Goede resultaten
 Goede sfeer
 Kind voelt zich veilig en kind voelt zich thuis
Respondent 25
Nederlands gezin met één kind
HBO-opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Kiest voor IKC Noordrijk. Reden:
 Vindt alle punten heel belangrijk
 Vindt één punt “gewoon belangrijk (dus niet HEEL belangrijk) en dat is “is een
gemengde en diverse school”
 Noemt als extra punt de faciliteiten en voorzieningen en de grootte van de
klassen.
Respondent 26
Marokkaans gezin met drie kinderen
MBO opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Weet niet op welke school kind zit (heeft 1 kind in leeftijd 4-12 jaar)
Heel belangrijk: Kind voelt zich veilig
Onbelangrijk: richting van school en voldoende kinderen met zelfde etnische en culturele
achtergrond.
Respondent 27
Nederlands-Surinaams gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft kinderen op De Kraal. Redenen:
 Richting past bij mijn kind
 Sfeer
 Diverse, gemengde school,
 Kind voelt zich thuis en voelt zich veilig
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Respondent 28
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft kinderen op de Pinksterbloem en niet op de Dapperschool. Redenen:
 Richting van de school
 De Pinksterbloem behaalt goede resultaten
 Sfeer op school
 Kind voelt zich veilig en voelt zich thuis
Respondent 29
Nederlands gezin met twee kinderen
Universitaire opleiding
Woont niet in de Dapperbuurt
Heeft oudste kind op basisschool Aldoende. Reden:
 Dichtbij en makkelijk te bereiken
 Leuke kinderen en leuke ouders
 Sfeer is goed
 Kind voelt zich veilig en thuis
 Betrokken leerkrachten
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