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Aanleiding

Score Wijk- en buurtmonitor 2018

Professionals herkennen score 
Wijk- en buurtmonitor niet

Maar uit eerste analyse bleek dat 
relatief veel kinderen in Boschveld 
in een andere buurt naar school 
gaan.



• Onderzoek o.b.v. leerlingstromen

• Verdiepend onderzoek naar schoolkeuze
onder ouders

Verdiepend onderzoek naar basisonderwijs in Boschveld



Hoeveel kinderen gaan in de eigen 
woonomgeving naar school?

Gaan in Boschveld minder kinderen 
in de eigen woonomgeving naar 
school dan gemiddeld?

Zijn er andere buurten waar minder 
kinderen in de eigen woonomgeving 
naar school gaan?

Onderzoeksvragen



“Een leerling die naar een school gaat die 
tenminste 300 meter verder weg is dan de 
dichtstbijzijnde school”

Voorbijloper





Meer voorbijlopers in Boschveld

Maar waarom? > Verdiepend onderzoek naar schoolkeuze

‒ Korte vragenlijst

‒ Verdiepende telefonische interviews

Referentiebuurten:

‒ Deuteren, Gestelse buurt en Meerendonk

Verdiepend onderzoek naar schoolkeuze



Bijna de helft van de ouders start voor de derde verjaardag van hun kind met het zoeken van 
een basisschool

Bijna drie kwart van de ouders praat met mensen in hun omgeving over het kiezen van een 
basisschool. Vooral met:

‒ Vrienden

‒ Buren 

‒ (ex)partner 

‒ Familieleden 

‒ Andere ouders kinderdagverblijf

Twee derde van de ouders heeft naar informatie gezocht over het kiezen van een basisschool. 
Vooral via:

‒ Bij basisscholen langs geweest 

‒ Bekijken websites basisscholen 

Zoekproces basisschool (Boschveld)











Praktische redenen

Een ruim aanbod

Buurtkinderen

Diversiteit

Onderwijsvisie

Wachtlijsten

Tevreden over de basisschool

Een nieuwe school

Cito-toets

Zich thuis voelen

Informatiebehoefte

Interviews



Schoolkeuze ouders zijn zeer uiteenlopend.

Betrokkenheid ouders, school en (partijen in de) wijk heeft positief effect op schoolkeuze.

Initiatieven KC Boschveld

‒ Ouderavond georganiseerd met hoge opkomst

‒ Goede gesprekken gevoerd met ouders

‒ Nieuwe aanmeldingen in de kleuterklassen

‒ Ouderinitiatief: samen afspreken om kinderen 
aan te melden voor KC Boschveld

Vervolgstappen 

‒ Agendering in programmateam Boschveld

‒ Positieve aandacht voor school genereren

‒ Activiteiten actief naar Boschveld toe trekken

En nu?



Reactie en input deelnemers ?


