Basisscholen in Oud-West

Van 21 februari tot en met 27 februari 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen
beantwoorden over de samenstelling van de basisscholen in Oud-West. In totaal 346 van
de 875 panelleden hebben meegedaan aan het onderzoek, een respons van 40%. De
respons ligt hiermee lager dan normaal.

Kinderen
Om te beginnen is de respondenten gevraagd of zij kinderen hebben, en of deze op de
basisschool zitten of niet. De helft van de respondenten (51%) heeft geen kinderen. Eén
op de tien (10%) heeft een kind dat nog niet op de basisschool zit en 18% heeft een kind
dat op de basisschool zit. Een kwart van de respondenten (25%) heeft een kind dat al van
de basisschool af is.
Figuur 1 Heeft u kinderen en gaan ze naar de basisschool? (n=346; meer dan één antwoord mogelijk)
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Basisscholen
Tweeënzestig respondenten hebben kinderen die op dit moment naar de basisschool
gaan en van 53 respondenten is het duidelijk naar welke school of scholen hun kinderen
gaan. Van drie van de tien van hen (30%) bezoeken de kinderen een school buiten OudWest. Dit betreft in de meeste gevallen een basisschool in Oud-Zuid.
Figuur 2 Basisschool van huidige basisschoolleerlingen (n=53; meer dan één antwoord mogelijk)
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Keuze voor basisscholen
De twee belangrijkste redenen om voor een basisschool te kiezen zijn de nabijheid (43%)
en de algemene indruk of sfeer (42%). Dertien procent van de 53 ouders of opvoeders
geeft aan voor een gemengde basisschool te hebben gekozen.
Figuur 3 “Wat waren de redenen om voor deze basisschool te kiezen?” (n=53; meer dan één antwoord
mogelijk)
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Basisscholen een afspiegeling van de maatschappij?
In Amsterdam hebben de politiek en de schoolbesturen afgesproken basisscholen een
‘afspiegeling te laten vormen van de maatschappij.’ De stad wil zich in eerste instantie
richten op de zogenaamde ‘concentratiescholen,’ scholen met een hoog percentage 'witte'
of 'zwarte' kinderen. Dit laatste wil zeggen: allochtone en autochtone kinderen, maar ook
‘kansrijke’ en ‘kansarme’ kinderen – er hoeft geen verband te zijn met etniciteit. Wat
vinden de respondenten van het idee dat de basisscholen in Oud-West een afspiegeling
zouden moeten zijn van de maatschappij? En vinden ze dat de overheid hier een rol in
zou moeten spelen? Er zijn de respondenten vier stellingen voorgelegd:
 De samenstelling van basisscholen zou een afspiegeling moeten zijn van de buurt
waarin ze staan.
 De overheid moet er voor zorgen dat de samenstelling van basisscholen een
afspiegeling is van de buurt waarin ze staan.
 Het zou goed zijn als zoveel mogelijk basisscholen gemengd zijn van
samenstelling, in plaats van ‘te wit’ of ‘te zwart’.
 De overheid moet er voor zorgen dat zoveel mogelijk basisscholen gemengd zijn
van samenstelling, in plaats van ‘te wit’ of ‘te zwart’.
Ruim zes van de tien respondenten (63%) vinden dat basisscholen een afspiegeling van
de buurt zouden moeten zijn en 73% is het er (helemaal) mee eens dat basisscholen
zoveel mogelijk gemengd van samenstelling zouden moeten zijn. Minder respondenten
vinden dat de overheid hiervoor zou moeten zorgen: een derde (34%) vindt dat de
overheid voor scholen moet zorgen die een afspiegeling van de buurt zijn en vier van de
tien respondenten (42%) vinden dat de overheid voor een gemengde samenstelling van
de scholen moet zorgen.
Figuur 4 Stellingen basisscholen een afspiegeling van de maatschappij (n=346)
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Instemming met eventuele maatregel van de overheid
Zoals gezegd hebben de politiek en de schoolbesturen zich voorgenomen de
basisscholen een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Een mogelijke maatregel
is het niet toelaten van kinderen met een bepaalde achtergrond op ‘te witte’ of ‘te zwarte’
scholen, waarbij kansarme kinderen voorrang krijgen op ‘te witte’ scholen en kansrijke
kinderen op ‘te zwarte’ scholen. In hoeverre zijn de respondenten het eens met zo’n
maatregel? Van de respondenten met kinderen die nog niet op de basisschool zitten, en
dus zelf in de toekomst met een dergelijke maatregel te maken zouden krijgen, is drie
kwart (77%) het (helemaal) oneens met zo’n maatregel. Zij zijn daarmee negatiever dan
de overige respondenten. Van alle respondenten zijn drie van de tien (32%) het
(helemaal) eens met de eventuele maatregel en bijna de helft (47%) is het er (helemaal)
mee oneens.
Figuur 4 Instemming met eventuele maatregel om kansrijke kinderen voorrang te geven op ‘te zwarte’
scholen en kansarme kinderen op ‘te witte’ scholen
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Opmerkingen en suggesties
Van de 346 respondenten hebben er 153 (44%) de moeite genomen om een opmerking
of suggestie te geven. Verschillende respondenten geven aan dat iedereen kwalitatief
goed onderwijs verdient en dat dat het uitgangspunt van beleid moet zijn. Een ander veel
gegeven opmerking betreft het idee dat hoewel het op zichzelf het streven naar
gemengde scholen of scholen die een afspiegeling van de buurt zijn goed is, de overheid
dit niet af zou moeten dwingen. Dit resultaat komt overeen met de beantwoording van de
stellingen over dit onderwerp. Ook zijn er respondenten die aangeven dat de gebruikte
terminologie, ‘wit’ en ‘zwart’, ‘kansrijk’ en ‘kansarm’, hen niet bevalt, of de vraagstelling in
de enquête te ongenuanceerd te vinden. Tenslotte zijn er respondenten die aangeven het
idee te hebben dat de basisscholen in Oud-West al een afspiegeling van de buurt zijn.
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