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Samenvatting

De gemeente Diemen heeft al een aantal jaren de ambitie om een middelbare school binnen
haar grenzen te realiseren. Er gaan jaarlijks ongeveer 250 leerlingen vanuit het primair onderwijs
in Diemen naar een middelbare school in met name Amsterdam of Weesp. Door het groeiend
aantal inwoners in Diemen komt de wens van een middelbare school opnieuw naar voren. De
gemeente Diemen heeft daarom aan Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente
Amsterdam gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan een middelbare
school in Diemen onder ouders met kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit
is onderzocht door middel van een enquête onder 175 ouders in Diemen over de huidige
middelbare schoolkeuze en de behoefte aan en ideeën en wensen voor een middelbare school in
Diemen. In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek besproken.
Het merendeel van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld verwacht dat hun kind een havo
en/of vwo advies zal krijgen (67%). De basisschooladviezen die de ouders in dit onderzoek voor
hun kinderen verwachten wijken af van de basisschooladviezen van kinderen in Diemen.1 De
ouders verwachten vaker een havo/vwo en minder vaak een vmbo-b/k of vmbo-t advies voor
hun kind in verhouding tot het aantal kinderen dat dit advies krijgt in Diemen. Door dit verschil
tussen de respons en de populatie kan het zijn dat de voorkeuren van ouders in dit onderzoek
afwijken van de voorkeuren van alle ouders in Diemen met een kind op de basisschool.
Merendeel van ouders heeft interesse in een middelbare school in Diemen
Bijna 60% van de ouders geeft aan interesse te hebben in een middelbare school in Diemen en
31% is mogelijk geïnteresseerd, afhankelijk van het type school en de kwaliteit. Slechts 7% is
niet geïnteresseerd in een middelbare school in Diemen, met name omdat ze het belangrijk
vinden dat hun kind in Amsterdam naar school gaat.
Voorkeur voor brede scholengemeenschap en openbare school
De meeste ouders hebben interesse in een brede scholengemeenschap in Diemen met de
niveaus van vmbo-t tot en met vwo (33%) of vmbo-b tot en met vwo (26%). Een aantal ouders
zou liever een havo/vwo school in Diemen hebben (15%), hierbij gaat het met name om ouders
die verwachten dat hun kind een havo/ vwo advies krijgt.
Ouders van kinderen met een verwacht vmbo-b en/of vmbo-k advies hebben in grote mate
(75%) de voorkeur voor een brede scholengemeenschap waarop ook vmbo-b en vmbo-k worden
aangeboden, net als ouders van kinderen met een verwacht vmbo-t advies (36%). Gezien de
ondervertegenwoordiging in dit onderzoek van ouders van kinderen met een verwacht vmbo
advies zal er in werkelijkheid bij een groter deel van de ouders een voorkeur zijn voor een brede
scholengemeenschap waarop ook vmbo-b en vmbo-k worden aangeboden.

1

Dit zijn de adviezen voor schooljaar 2015/’16 die geregistreerd zijn bij DUO.
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Een derde van de ouders (33%) zou graag een openbare middelbare school willen in Diemen.
Traditioneel vernieuwingsonderwijs heeft bij een vijfde van de ouders (21%) de voorkeur, hierbij
gaat het met name om vrijeschoolonderwijs (9%). Vijf procent van de ouders heeft een voorkeur
voor protestants-christelijk onderwijs. Ruim een vijfde van de ouders (22%) heeft geen voorkeur
als het gaat om het type school.
Andere criteria waar een eventuele nieuwe middelbare school in Diemen volgens de ouders aan
zou moeten voldoen zijn: voldoende kwaliteit van het onderwijs en voorrang voor leerlingen uit
Diemen. Een deel van de ouders heeft bovendien behoefte aan een kleinschalige en veilige
school met een persoonlijke aanpak, extra aandacht voor sport en cultuur, een gemengde school
en extra begeleiding en zorg.
Motivaties middelbare schoolkeuze
De afstand tot en bereikbaarheid van een school is voor de meeste ouders een belangrijke
voorwaarde in hun keuze voor een middelbare school voor hun kind. Voor 72% van de ouders
speelt afstand een belangrijke rol in hun middelbare schoolkeuze, voor 25% van de ouders is het
niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk. Ouders kiezen dan ook vaak voor een middelbare
school in de buurt van Diemen; voornamelijk in Weesp, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam
Oost. Ouders die aangeven afstand belangrijk te vinden ervaren het dan ook vaker als
problematisch dat hun kind buiten Diemen naar de middelbare school moet. Naast de afstand is
het aangeboden onderwijsniveau belangrijk in de middelbare schoolkeuze. Voor veel ouders is
bovendien de ervaring van een broer of zus op de school, de eigen ervaring en ervaringen van
anderen belangrijk in hun keuze.
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Inleiding

De gemeente Diemen heeft al een aantal jaren de ambitie om een middelbare school binnen
haar grenzen te realiseren. Er gaan jaarlijks ongeveer 250 leerlingen vanuit het primair onderwijs
in Diemen naar een middelbare school in Amsterdam of Weesp. Tot op heden was de conclusie
dat het niet mogelijk was om een zelfstandige brede middelbare school te stichten op basis van
het aantal inwoners. De komende jaren zal het aantal inwoners in Diemen naar verwachting van
26.000 naar zo’n 35.000 inwoners groeien. Hiermee komt de wens van een middelbare school in
Diemen opnieuw naar voren.
De gemeente Diemen heeft daarom aan OIS gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de
behoefte aan een middelbare school in Diemen onder ouders met kinderen in de groepen 6, 7 en
8 van het basisonderwijs. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is:
In hoeverre hebben ouders behoeft aan een middelbare school in Diemen en welk type onderwijs
vinden zij aantrekkelijk voor hun kind?
Naast deze vragen is er in het onderzoek ook ingegaan op de ideeën en wensen die ouders nu
hebben ten aanzien van een middelbare school voor hun kind. In dit rapport worden de
resultaten van het behoefteonderzoek beschreven.

Werkwijze en respons
Om de behoefte aan een middelbare school onder ouders in Diemen te onderzoeken is een
vragenlijst uitgestuurd naar alle ouders in Diemen met een kind in groep 6, 7 en/of 8. De
volgende criteria zijn gebruikt om deze ouders te selecteren, de ouder:
 is woonachtig in Diemen
 heeft één of meer kinderen in de leeftijdscategorie 10-13 jaar
 heeft één of meer kinderen in het reguliere basisonderwijs (dus geen speciaal onderwijs of
medisch kinderdagverblijf)
 heeft één of meer kinderen in de groepen 6, 7 en/of 8
Aan de hand van deze criteria zijn 474 ouders met in totaal 497 kinderen geselecteerd, naar wie
per post een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek en een vragenlijst is gestuurd. De
vragenlijst kon door de ouders binnen drie weken na ontvangst online of schriftelijk ingevuld
worden. Van de 474 ouders naar wie een vragenlijst is verstuurd hebben 175 de vragenlijst
volledig ingevuld, een respons van 37%. Hiervan hebben 40 ouders de vragenlijst online ingevuld
en 135 schriftelijk.

6

Gemeente Amsterdam
Onderzoek, Informatie en Statistiek
Behoefteonderzoek middelbare school Diemen

Figuur I.1 Respons enquête
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De meeste ouders hebben één kind in de groepen 6, 7 en/of 8 van het basisonderwijs, dit betreft
150 ouders (86%). Slechts 24 ouders (14%) geven aan twee of meer kinderen in deze groepen te
hebben; aan hen is gevraagd de vragenlijst in te vullen voor het oudste kind. Het merendeel van
de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld hebben een kind in groep 7 (50%) of groep 8 (47%)
van het basisonderwijs; slechts twee ouders (1%) hebben een kind in groep 6.
Figuur I.2 Groep basisschool waarin het kind zit (procenten)
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Alle ouders naar wie de vragenlijst is gestuurd wonen in Diemen en van de ouders die de
vragenlijst hebben ingevuld heeft het merendeel (83%) een kind op een basisschool in Diemen.
Van deze kinderen gaan de meesten naar basisschool De Noorderbreedte (30%)2 en De Nieuwe
Kring (24%); de overige kinderen gaan naar basisschool De Ark (14%), de Sint-Petrusschool
(12%), De Octopus (10%), De Kersenboom (5%) en De Venser (3%). De kinderen die buiten
Diemen naar de basisschool gaan, gaan naar een basisschool in Amsterdam (10%) of
Duivendrecht (7%).
2

Basisschool De Noorderbreedte bestaat uit basisschool De Duif en basisschool ’t Palet. Van de ouders gaf 12% aan dat
hun kind op basisschool De Duif zit, 6% gaf ’t Palet aan en 12% gaf De Noorderbreedte aan.
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Figuur I.3 Locatie basisschool (procenten)
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De basisschooladviezen die de ouders in dit onderzoek voor hun kinderen verwachten wijken af
van de basisschooladviezen van kinderen op basisscholenin Diemen.3 De ouders verwachten
minder vaak een vmbo-b/k (9%) of vmbo-t (7%) advies voor hun kind in verhouding tot het
aantal kinderen dat dit advies krijgt in Diemen (respectievelijk 28% en 19%). Ze verwachten
daarentegen vaker een advies voor vmbo-t/havo (13%), havo (14%) of havo/vwo (18%) dan
gemiddeld in Diemen (respectievelijk 6%, 11% en 14%). Het aandeel ouders dat een vwo advies
verwacht voor hun kind (22%) is ongeveer gelijk aan het aandeel kinderen dat een vwo advies
krijgt in Diemen (21%). Door dit verschil tussen de respons en de populatie kan het zijn dat de
voorkeuren van ouders in dit onderzoek afwijken van de voorkeuren van alle ouders in Diemen
met een kind op de basisschool.

3

Dit zijn de adviezen voor schooljaar 2015/’16 die geregistreerd zijn bij DUO.
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Figuur I.4 Basisschooladviezen kinderen basisscholen Diemen en respons onderzoek (procenten)
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Leeswijzer
Dit rapport begint in hoofdstuk 1 met een beschrijving van de huidige middelbare schoolkeuze.
Voor ouders die aangeven te hebben nagedacht over de middelbare schoolkeuze van hun kind
wordt er gekeken naar de genoemde voorkeursscholen en hun locatie, de motivatie om voor
deze middelbare school te kiezen en wordt er specifiek ingegaan op de rol van afstand in deze
keuze. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de behoefte aan een middelbare school in Diemen
besproken en de wensen van ouders met betrekking tot specifieke schoolkenmerken.
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1 De middelbare schoolkeuze

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de middelbare schoolkeuze van ouders in Diemen met
kinderen in groep 7 of 8 van de basisschool. Hierbij wordt gekeken naar de voorkeur voor
middelbare scholen, de locatie van deze scholen en de motivatie achter deze keuze, waarbij
specifiek wordt ingegaan op de rol van afstand in deze keuze.

1.1 Voorkeur voor middelbare school dichtbij Diemen
Het merendeel van de ouders geeft aan dat zij en hun kind hebben nagedacht over hun
middelbare schoolkeuze (70%). Van de twee ouders met een kind in groep 6 heeft geen van
beide nog nagedacht over een middelbare school. Van de 88 ouders met een kind in groep 7
heeft iets meer dan de helft (55%) nagedacht over een middelbare school. En van de 82 ouder
met een kind in groep 8 heeft ruim 90% nagedacht over een middelbare school.
Figuur 1.1 Nagedacht over een middelbare school per groep waarin kind zit (procenten)
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Van de ouders die al hebben nagedacht over een middelbare school voor hun kind (123), geeft
ruim 73% aan dat ze al een voorkeur hebben voor één of twee middelbare scholen. Op
onderstaande kaart is de locatie van deze middelbare scholen te zien. Hierbij is te zien dat de
meeste ouders voor een school in de buurt van Diemen kiezen. De meest populaire scholen voor
ouders en kinderen in Diemen zijn het Vechtstede College in Weesp (22%), de Open
Schoolgemeenschap Bijlmer (21%), het Pieter Nieuwland College (14%), het Sint
Nicolaaslyceum (11%), het Cygnus Gymnasium (6%), en het IJburgcollege (6%).4

4

De percentages verwijzen hier naar het aandeel ouders dat een school heeft genoemd als voorkeursschool van het
totaal aantal ouders dat heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een middelbare school (N=123). Omdat
ouders meerdere scholen konden noemen telt het percentage niet op tot 100%.
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Figuur 1.2 Voorkeurscholen ouders Diemen (procenten)

Ruim 40% van de ouders benoemt ook een middelbare school waar ze hun kind perse niet naar
toe zouden willen laten gaan. Tien ouders (20%) geven aan niet voor een middelbare school te
kiezen als deze een slechte reputatie heeft of de kwaliteit van het onderwijs niet goed is. Voor
negen ouders is de afstand belangrijk, hierdoor zullen zij niet snel voor een school in Amsterdam
West of Noord kiezen. Ook geven negen ouders aan dat ze een middelbare school niet kiezen
door het schoolsysteem of de manier van lesgeven, met name prestatiegerichte scholen hebben
niet de voorkeur. Voor zes ouders valt een school af door de buurt waar de school staat, hierbij
gaat het om scholen in (Nieuw)-West en Zuidoost. Vijf ouders willen niet dat hun kind naar een
school gaat met een brede brugklas en vier ouders vinden het belangrijk dat de leerlingpopulatie
een afspiegeling van de samenleving is.

1.2 Bereikbaarheid belangrijke motivatie achter middelbare schoolkeuze
De ouders geven verschillende motivaties om voor een specifieke middelbare school te kiezen.
Op de vraag waarom de voorkeur van de ouders en kinderen uitgaat naar een bepaalde
middelbare school antwoorden veel ouders dat de afstand en bereikbaarheid van de school in
deze keuze een belangrijke rol speelt.5 Daarnaast is het van belang dat de onderwijsniveaus die
op de school worden aangeboden aansluiten bij het niveau van het kind, sommige ouders
noemen hierbij ook dat ze het belangrijk vinden dat er verschillende niveaus worden
5

Zie bijlage voor een overzicht van alle antwoorden op deze vraag
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aangeboden. Ook geven veel ouders aan voor een school te kiezen omdat een broer of zus ook
op deze school zit en ze goede ervaringen met de school hebben. Hierbij is voor een deel van de
ouders de voorrang die een kind heeft op de school ook van belang, hierdoor is een kind zeker
van plaatsing. Voor 39 kinderen geldt dat zij voorrang hebben op een middelbare school, van de
ouders van deze kinderen geeft 36% aan dat dit van invloed is op de middelbare schoolkeuze.
Naast de eigen ervaring van ouders spelen ervaringen van anderen (zoals kennissen, vrienden,
andere ouders en vrienden van het kind) ook een rol in de middelbare schoolkeuze. Een aantal
ouders geeft aan voor de school te kiezen omdat deze goed aangeschreven staat, ze het een
goede school vinden, de kwaliteit van het onderwijs goed is en er een prettige sfeer op de school
is. Specifieke kenmerken van de school zoals het onderwijsconcept, de grootte van de school,
het aanbod van culturele en creatieve vakken of het sportaanbod speelt voor enkele ouders een
rol, maar lijken over het algemeen minder belangrijk.
Figuur 1.3 Reden om voor middelbare school te kiezen

Voor veel ouders speelt afstand dus een belangrijke rol in de middelbare schoolkeuze. Ruim 30%
van de ouders geeft aan dat de afstand naar de school heel
‘Bereikbaarheid is een
belangrijk is in de keuze van een middelbare school voor hun kind,
basisvoorwaarde.
ruim 42% vindt het belangrijk en 25% van de ouders vindt het niet
Vervolgens kijken we
belangrijk maar ook niet onbelangrijk. Slechts 2% geeft aan dat de
naar andere criteria.’
afstand naar de middelbare school (heel) onbelangrijk is.
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Figuur 1.4 Belang van afstand in middelbare schoolkeuze (procenten)
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Op de vraag in hoeverre de ouders het als een probleem ervaren dat er geen middelbare school is
in Diemen antwoorden de ouders gemiddeld met een 5,4, op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1
helemaal geen probleem en 10 een groot probleem is. Bijna een vijfde van de ouders (19%) vindt
het helemaal geen probleem, terwijl 11% dit juist als een groot probleem ervaart. Ouders die
aangeven dat de afstand naar school van belang is bij de keuze voor een middelbare school
ervaren het meer als een probleem dat hun kind buiten Diemen naar de middelbare school moet,
dan ouders die aangeven dat de afstand naar school minder van belang is (6,2 versus 3,2).
Figuur 1.5 In hoeverre de ouders het als een probleem ervaren dat kind buiten Diemen naar een middelbare
school moet
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2 Behoefte middelbare school Diemen

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in hoeverre de ouders behoefte hebben aan een
middelbare school in Diemen, en wat voor middelbare school dat dan volgens hen zou moeten
zijn.

2.1 Negen van de tien ouders (mogelijk) interesse in VO school Diemen
Zes van de tien ouders hebben interesse in een middelbare school in Diemen en 31% geeft aan
mogelijk geïnteresseerd te zijn. De ouders die mogelijk geïnteresseerd zijn geven aan dat dit
afhankelijk is van het type school en van de kwaliteit. Een middelbare school in Diemen spreekt
de ouders vooral aan vanwege de kortere reistijd.
‘Het is natuurlijk heel makkelijk als de middelbare school dichtbij is. De reistijd die ze besparen
kunnen ze gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld huiswerk of sport.’
‘De meeste middelbare scholen zijn op een te grote afstand en slecht met het openbaar vervoer
te bereiken bij slechte weersomstandigheden of gebroken ledematen.’

Slechts 7% van de ouders heeft geen interesse in een middelbare school in Diemen. De ouders
die aangeven niet geïnteresseerd te zijn vinden het juist belangrijk dat hun zoon/dochter in
Amsterdam op school gaat en niet in Diemen ‘blijft hangen’.
Figuur 2.1 Interesse in middelbare school in Diemen (procenten)
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2.2 Voorkeur voor een brede scholengemeenschap
Een meerderheid van de ouders (59%) heeft interesse in een brede scholengemeenschap als het
gaat om het soort middelbare school dat in Diemen zou moeten komen, een derde heeft de
voorkeur voor een school met aanbod van de niveaus vmbo-t tot en met vwo (33%) en een kwart
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heeft de voorkeur voor een school met aanbod van vmbo-b tot en met vwo (26%). Daarnaast
wordt een havo/vwo school door 15% van de ouders genoemd als voorkeur.
Figuur 2.2 Voorkeur van soort nieuwe middelbare school in Diemen (procenten)
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Ouders die verwachten dat hun kind havo en/of vwo advies krijgen hebben een voorkeur voor
een brede scholengemeenschap met vmbo-t tot en met vwo (46% bij havo advies en 37% bij vwo
advies). Ouders met een kind met een verwacht havo/vwo advies geven ook vaak aan een
voorkeur te hebben voor een havo/vwo school (12 % bij havo advies en 23% bij vwo advies).
Ouders van kinderen met een verwacht vmbo-b en/of vmbo-k advies hebben in grote mate
(75%) de voorkeur voor een brede scholengemeenschap waarop ook vmbo-b en vmbo-k worden
aangeboden, net als ouders van kinderen met een verwacht vmbo-t advies (36%). Gezien de
ondervertegenwoordiging in dit onderzoek van ouders van kinderen met een verwacht vmbo
advies zal er waarschijnlijk in werkelijkheid bij een groter deel van de ouders een voorkeur zijn
voor een brede scholengemeenschap waarop ook vmbo-b en vmbo-k worden aangeboden.

2.3 Een derde van ouders heeft voorkeur voor openbare school
Een derde van de ouders (33%) zou graag een openbare middelbare school willen krijgen in
Diemen. Traditioneel vernieuwingsonderwijs heeft bij een vijfde van de ouders (21%) de
voorkeur, met name als het gaat om vrijeschoolonderwijs (9%). Vijf procent van de ouders heeft
een voorkeur voor protestants-christelijk onderwijs en 6% heeft een ander antwoord gegeven
(met name voorkeur voor meer dan één van de genoemde typen scholen).
Ruim een vijfde van de ouders (22%) heeft geen voorkeur als het gaat om het type school.
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Figuur 2.3 Voorkeur voor type school in Diemen (procenten)
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Op de vraag aan welke criteria een eventuele nieuwe middelbare school in Diemen zou moeten
voldoen wordt genoemd dat de kwaliteit van de school voldoende moet zijn en dat er voorrang
moet worden gegeven aan leerlingen uit Diemen. Daarnaast wil een deel van de ouders een
kleinschalige en veilige school met een persoonlijke aanpak. Extra aandacht voor sport en cultuur
wordt ook genoemd door de ouders, en een voorkeur voor een gemengde school. Tot slot is
extra begeleiding en zorg iets dat naar voren kwam uit de antwoorden, bijvoorbeeld als het gaat
om leerlingen met dyslexie.6 Een kleine greep uit de gegeven antwoorden:
‘Goed onderwijs in een goede sfeer. Een school waarin de diversiteit van Diemen e.o. terug te
vinden is.’
‘Goede visie op onderwijs. Gedreven leerkrachten. Aandacht voor individuele kinderen en
zijn/haar kwaliteiten en kwetsbaarheden. Positieve sfeer.’
‘Ik vind dat kinderen uit Diemen voorrang moeten hebben bij plaatsing op kinderen uit
Amsterdam. Als je deze school binnen het lotingssysteem van de Amsterdamse scholen laat
vallen, dan schiet het zijn doel voorbij en hoeft een school in Diemen helemaal niet.’
‘Voorrangbeleid voor kinderen uit Diemen, goede gekwalificeerde docenten, laat het geen grote
fabriek worden.’

6

Zie bijlage voor een overzicht van alle gegeven antwoorden op deze vraag
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Bijlage Open antwoorden

Waarom gaat jullie voorkeur uit naar deze middelbare school/scholen?
 Veel muziek, toneel, ontwerp.
 -Goede ervaringen vanuit kinderen die wij kennen -Leuke open dagen
 -In de buurt, niet teveel reistijd –Gevoel
 -Is een goed aangeschreven school -Is een school wat nogal dichtbij is vanuit Diemen Geen loting en Diemenaren hebben voorrang
 -Kleinschallig. -Weinig keus voor VMBO-K/T.
 -Niveau -Publiek -Klimaat –Fietsafstand
 1: Sfeer, kwaliteit 2: geen matchingsysteem, relatief veel kinderen uit Diemen
 1. Gunstige locatie 2. Gedegen onderwijs, goede reputatie
 1. Onze oudste zoon zit in de 2e van het Vechtstede en het bevalt hem (en ons)
ontzettend goed. 2. Omdat wij nog niet goed weten wat het niveau van onze jongste
zoon is, kijken we breed en we krijgen heel veel positieve verhalen van het OSB te
 1) kleine school 2) zus zit erop -> kan direct instromen (geen loting e.d.) 3) goede
ervaring met deze school
 2 jaar geleden naar ouderbijeenkomst geweest van oudere zoon. OSB kwam
gestructureerd over. Daarnaast goede verhalen gehoord. Andere zoon zit nu op
Vechtstede college weesp.
 Afstand, ervaringen van anderen + eigen ervaring.
 best dichtbij
 Caland 2: kleinere school met mogelijkheid om naar een hogere niveau te gaan Ijburg:
niet te ver weg + systeem interessant
 Categoraal onderwijs. twee-talig onderwijs. Aantrekkelijk door grootschaligheid. Door
faciliteit en kwaliteit. 3
 Creativiteit, Respect voor individu, kijkt naar complete persoonlijkheid. (niet alleen
cognitief).
 De locatie en van horen zeggen van vriendjes, en derden. Moeten nog gaan kijken.
 Deze scholen scoren goed ten opzichte van andere scholen en wij horen meerdere
mensen in onze omgeving met goede ervaringen met deze scholen
 Dicht bij en goede scholen
 Dichtbij Diemen, Rustig voor mijn kind.
 Fijne sfeer, goed verhaal, goede fietsafstand
 Gericht op mogelijkheden kind, Kindgericht in plaats van prestatiegericht.
 goed bereikbaar
 Goed dyslexie protocol. Werken met dyslexie software Kurzweil, positieve ervaringen
van andere ouders. Goed te fietsen. Technische kant/lab wat de school heeft.
 Goede begeleiding voor het kind ook huiswerk.
 Goede berichten over gehoord. Redelijke fietsafstand veilige fietsroutes in plaats van
door de stad.
 Goede combinatie van theorie en praktijk.
 Goede Reputatie
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goede school
Goede school, oudste dochter gaat er nu ook naartoe.
Goede zorgstructuur, klein.
Gymnasium, dichtbij, goede reputatie, veilig, veel kinderen uit Diemen
HAVO/VWO, fijne onderwijssfeer, goede omgang dyslexie (beide spinoza). Tweetalig
(Nicolaas)
Het dichtst bij in de buurt.
Het heeft meerdere mogelijkheden om er naar toe te gaan.
Het is een brede school zodat er nog ruimte is om van niveau te veranderen.
Het lijkt haar een leuke school met een goede fietsroute
Het soort onderwijs. 2 jaar Brugklas en dichtbij.
Ilse heeft deze school gezien toen we voor haar oudere zus middelbare scholen bekeken.
Hij leek haar leuk. Verder heeft ze alleen de IVKO school gezien, maar daar zit haar zus
op en hij sprak haar minder aan. De voorkeur is dus nog zeer voorlopig.
In de buurt van diemen Noord. Op de fiets er naar toe, Afstand.
In de buurt. Sluit aan bij schooladvies. Zelfde schoolsysteem. (Metis)
In gr. 7 al wat scholen bezocht en deze vond hij het meest aanspreken
Kort reistijd en ervaring oudere zus
kwaliteit, reisafstand. Ons kind bezoekt het Pieter Nieuwland regelmatig vanuit de plus
klas.
leuke school en zijn broer en zus zitten daar al op school.
Locatie en afstand van huis.
Lycea met gymnasiumafdeling
Me oudste zoon zit erop. Zit nu in zijn examenjaar. Is daar gekomen met VMBO B/K en
heeft nu VMBO T Sport. Hij is daar zo goed begeleid en dat zou ik ook graag bij me
jongste kind zien. En een brede school vind ik fijn.
Meerdere niveau's aanwezig. Ervaringen van vrienden en kennissen. Goede begeleiding
van kinderen en ouders.
Meeste Diemenaren gaan hier naartoe
Mijn oudste dochter zit ook op het PNC
Mijn zoon heeft ze gekozen. Hij heeft van zijn vrienden gehoord dat het goede scholen
zijn.
Mijn zoon wil graag iets doen met sport
Mijn zoon wil graag naar een sportklas en die is daar goed aangeschreven
Mijn zoon zit ook op die school. Het is een school waar een fijne sfeer heerst en die ook
modern is.
moderne school in amsterdam op redelijke afstand
Mooie nieuwe school. Een cultuurklas die aanspreekt. Opendag was leuk.
Omdat deze dichtsbijzijnde zijn er vanwege het niveau
Omdat deze school samenwerkt met het Lucia Marthas dans opleiding en omdat het
een mavo is.
Omdat haar broer op deze school zit.
Omdat het dichtbij is en een goede school
Omdat we hier op deze school sowieso aangenomen worden, er is geen loting voor
inwoners uit Diemen
Omdat zijn broer er ook op zit.
OSB zit zijn broer op. Beide scholen zijn in de buurt qua reistijd
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Ruim en open gebouw. Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Aandacht voor
theater.
School 1: nabijheid, goede ervaring met oudste dochter School 2: creatieve
ontwikkelings mogelijkheden
School is in de buurt maar voornamelijk omdat het een twee jarige brugklas heeft met
alle niveau's samen. Pas daarna wordt de richting gekozen.
Sluit aan bij de interessen van mijn niveau
Sluit aan bij Jenaplanonderwijs. Kinderen leren door "werkelijke situaties"
Zelfstandigheid stimuleren/gebruik iPad/MacBook.
st.nicolaas: vwo sport plus klas vossius: open dag 2016 bezocht en als mooi categoriaal
gymnasium bevonden
Vanuit huis goed te bereiken. En verschillende niveau's, dus als ze naar een ander niveau
moet dat ze niet van school hoeft te wisselen. Geen matching zoals in Amsterdam.
Vanwege de diverse mogelijkheden.
Vechtstede: dochter zit op deze school OSB: goede 2e keus, in de buurt
Vlakbij, heeft all niveau's
vmbo, tevens past deze school bij wat onze dochter wil doen
Voldoet aan profiel en is dichtbij.
Voorkeur voor mooi, klassiek gebouw.
voorrang regeling en een brede scholengemeenschap
Voorrangsregel vanwege broer die op 't OSb zit. Lekker dichtbij huis. Goede sfeer op de
school.
VWO, goed onderwijs, sport, Amsterdam
We hebben al een kind op die school en zijn erg tevreden!
Zekerheid van plaatsing, kwaliteit en reisafstand.
Zijn broer zit ook op deze school
Zus zit op de zelfde school
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Heeft u nog andere criteria waaraan een eventuele nieuwe middelbare school in Diemen
volgens u zou moeten voldoen?
 Deuren open voor alle kinderen van VMBO tot Gymnasium
 Focus op kwaliteit uiteraard met huisvesting passend bij identiteit van Diemen - Andere
aantrekkelijk alternatief
 Pestprotocol - dyslexieprotocol - aandacht aan specifieke eigenschap kind
 Aandacht voor individuele kind -Goede aansluiting/samenwerking HBO/WO
 Correct protocol "pesten" -Correct beleid omtrent drugs + alcohol -Mogelijkheid om
huiswerk op school te maken
 Extra curriculair programma -Schoolprogramma
 Aan alles wat een kind nodig heeft.
 Aandacht voor persoonlijke/talenontwikkeling.
 Als het kwaliteit van lesgeven maar goed is. Lessen/kwaliteit aangepast aan huidige
maatschappij.
 Borging kwaliteit, sociaal veilig.
 Breed kunstzinnig aanbod.
 Centraal gelegen. Met voldoende fietsstalling mogelijkheden. En opladers voor e-bikes.
 Dat kinderen uit Diemen voorrang hebben.
 De school moet aansluiten bij een brede ontwikkeling van de kinderen met eventueel leuke
keuze lessen/activiteiten. Ze bereiden de kinderen voor op een plek in de maatschappij van
nu en in de toekomst.
 De school zou moeten voldoen aan bekwame leraren. Kwaliteit moet goed zijn, goede
huisvesting (gebouw) voor aantal kinderen. Strikte regels voor scholieren, handhaving bijv.
niet van het schoolplein tijdens lesuren om omwonenden geen overlast te laten hebben.
 Dependance vanuit bestaande onderwijsschool. Dezelfde faciliteiten als bestaande
scholen.
 Diemen had allang een middelbare school moeten hebben.
 Een middelbare school lijkt me overbodig.
 Een Montessori school sluit denk ik goed aan bij Jenaplan. Maar aangezien we protestants
zijn zou ik dat ook prettig vinden. Ik zou het wel fijn vinden als de school een afspiegeling
van de maatschappij mag/kan zijn.
 Een school met leerwegondersteuning en extra begeleiding voor kinderen die dat nodig
hebben
 Een school waar naast gewoon onderwijs ook veel aandacht an sport en cultuur wordt
gegeven.
 Een school waar voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Een school die onze
dochter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.
 Ervaring. Grenzen stellend naar brutaal, onbehoorlijk gedrag. Goed contact met ouders
indien noodzakelijk. Algehele kwaliteit van de school moet goed zijn.
 Flexibele vormen van onderwijs, tevens gericht op praktijk, beroep en/of sport
 Geen loting of anders voorrang aan Diemenaren
 Gegarandeerde plaatsing voor Diemenaren.
 Gemengde school.
 Geschikte omgeving. Bij voorkeur bij sportvelden en niet bij een wijk waar ze in de pauzes
ongezond gaan eten en zorgen voor buurtoverlast.
 Goed onderwijs in een goede sfeer. Een school waarin de diversiteit van Diemen e.o. terug
te vinden is.
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Goede mix van kinderen uit Diemen maar ook buiten Diemen.
Goede technische leermiddelen, kwalitatief goed onderwijs.
Goede visie op onderwijs. Gedreven leerkrachten. Aandacht voor individuele kinderen en
zijn/haar kwaliteiten en kwetsbaarheden. Positieve sfeer.
Het gaat primair om het goed onderwijs en goede communicatie binnen een school en
minder om de locatie.
Ja absoluut, ik vind dat kinderen uit Diemen voorrang moeten hebben bij plaatsing op
kinderen uit Amsterdam. Als je deze school binnen het lotingssysteem van de Amsterdamse
scholen laat vallen, dan schiet het zijn doel voorbij en hoeft een school in Diemen helemaal
niet.
Keuze mogelijkheid bijvoorbeeld, twee jarige brugklas.
Kinderen uit Diemen/Duivendracht voorrang geven.
Kleinschaligheid. Samenwerkingsprojecten met scholen in Amsterdam Geen loting
Kwaliteit minimaal op landelijkgemiddelde. goede oriëntatie op veranderende behoefte
samenleving en bedrijfsleven. binding met de gemeente, binding met educatieve
initiatieven en met bedrijfsleven in de grotere regio is Diemen.
Liever niet bouwen op een moeilijk te bereiken terrein en ook niet op een extreem rustige
industrieterrein vanwege de veiligheid van de kinderen
Meertalig of andere specialisaties
Middelbare scholen in omgeving Weesp raken vol. Niet grote klassen. School dat de
maatschappij weerspiegeld. Niet afgerekend worden als school op prestatie maar op
kwaliteit.
Mijn andere zoon heeft dyslexie. Ik zou het fijn vinden om een school in Diemen te hebben
die meer aandacht geeft aan dit type leerling. Kleinere klassen (meer aandacht voor het
kind)
Minimaal 80% ervaren docenten Kind centraal stellen Werken met Magister Moderne
faciliteiten op gebied v leermiddelen, sportfaciliteiten
Modern, creatief onderlegd.
Moet toch wel onderscheidend zijn voor bijvoorbeeld Vechtstede.
Mogelijkheid om bijles te volgen op school of eventueel een huiswerkklas.
Montessori school met mogelijkheid tot aangepast rooster voor dans. Creatief profiel is
voorkeur. Het liefste omgeving Diemen-Sniep.
Mooi groen schoolplein, tto-programma (tweetalig onderwijs), transparante klas lokalen
met veel ramen naar binnen en buiten , lab voor technische workshops, sport plus klas
Niet te dicht bij de snelweg.
Niet te groot.
Niet te grote klassen. Goed toezicht houden. Duidelijke regels voor leerlingen en leraren en
de ouders hier duidelijk over informeren.
Niet zo groot, genoeg aandacht voor de leerlingen
Onderwijsaanbod uitermate belangrijk.
Optie tweetalig VWO
Richting techniek.
Rookvrij, ook op schoolplein
Rustige omgeving - niet aan de weg.
Samenwerking met sportmogelijkheden in Diemen en cultuur
School met cultuurprofiel o.i.g. ruim aanbod in kunst/cultuur
School met huiswerkbegeleiding en aanbod van sport
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School moet niet te groot zijn. van voldoende niveau v.w.b. leerkrachten en van lesgeven
Uitstekende leraren, goed onderwijs zodat een mix van kinderen wordt aangetrokken,
Veel aandacht en goede faciliteiten voor sport en muziek/dans/toneel.
Veel begeleiding.
Veilig is toch wel heel erg belangrijk.
Vernieuwend qua onderwijs
Visie zoals op het OSB.
Voldoende groot, geen experimentele vorm.
Voorkeursbeleid voor kinderen uit Diemen tegengaan witte vlucht uit Amsterdam.
Voorrangbeleid voor kinderen uit Diemen, goede gekwalificeerde docenten, laat het geen
grote fabriek worden
We vinden dat een school een fijne sfeer moet uitstralen, waar professioneel wordt
lesgegeven en goed naar het kind als individu wordt gekeken. Het moet laagdrempelig zijn
voor zowel ouders als leerling om te spreken over problemen zoals pesten. De leerling moet
de ruimte krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen en krijgt hierbij de juiste begeleiding.
Zoals eerder aangegeven. Kijken naar het kind en niet alleen de cijfers.
Zowel goed bereikbaar per fiets als per openbaar vervoer.
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