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1 Inleiding 
 

Het gemeentebestuur van Barneveld heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 

opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid c.q. de behoefte 

aan openbaar voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs van andere richtingen in 

de gemeente Barneveld. 

 

Voor de haalbaarheid is het van belang vast te stellen hoe groot de belangstelling van 

ouders voor een dergelijke openbare voorziening is om zo te voldoen aan de eisen die 

gesteld worden in de Regeling voorzieningenplanning VO van 11 juli 2008.  

 

Die belangstelling kan worden aangetoond op basis van de verdeling naar richting 

van de bestaande basisscholen in de gemeente Barneveld en in gemeenten in de om-

geving van Barneveld die tot het voedingsgebied van een eventueel te stichten school 

gerekend mogen worden. Deze manier van onderbouwing wordt een indirecte meting 

genoemd. Aangezien het aandeel openbaar basisonderwijs in Barneveld en omgeving 

klein is, is dit een onvoldoende basis om een aanvraag te kunnen onderbouwen. 

 

Tegenover de indirecte meting staat de directe meting. Hierbij wordt aan ouders van 

10- en 11-jarigen gevraagd welke voorkeur zij hebben wat betreft de richting van de 

school, ook wel verlangd onderwijs genoemd. Daarbij wordt uitgegaan van een hypo-

thetische situatie waarin van alle richtingen een school aanwezig is, allemaal op gelij-

ke afstand van huis en van gelijke kwaliteit. De directe meting wordt in de praktijk al 

ruim 20 jaar gehanteerd en is sinds 1999 wettelijk geregeld in het Toetsingskader 

Plan van Scholen voortgezet onderwijs en sinds 2008 in de Regeling voorzieningen-

planning VO. 

 

Het voorliggende rapport doet verslag van de directe meting die in mei/juni 2009 

door het ITS in Barneveld en omgeving is gehouden. In de rapportage wordt eerst 

nader ingegaan op de kenmerken van een directe meting (hoofdstuk 2). Daarna wordt 

aandacht geschonken aan de opzet van de directe meting in Barneveld en omgeving 

(hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft inzicht in het verlangd voortgezet onderwijs in deze 

regio anno 2009. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de rapportage afgesloten met een 

samenvatting en conclusies. 
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2 Eisen te stellen aan een directe meting 
 

 

 

 

Voor het voortgezet onderwijs zijn er sinds maart 1999 criteria geformuleerd in het 

Toetsingskader Plan van Scholen, die sinds juli 2008 in de Regeling voorzieningen-

planning VO zijn overgenomen. Aan de volgende eisen dient voldaan te zijn: 

a. de directe meting is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau op basis 

van een wetenschappelijk verantwoorde schriftelijke enquête; 

b. de directe meting is gebaseerd op een representatieve, aselecte steekproef uit de 

onderzoekspopulatie die bestaat uit de ouders of verzorgers van kinderen van 10 

en 11 jaar, woonachtig in het voedingsgebied van de gewenste school of afdeling; 

c. de anonimiteit van de ondervraagden is gegarandeerd; 

d. het onderzoek inventariseert de voorkeuren van de ondervraagden voor alle rich-

tingen; ook wordt de ouders/verzorgers gevraagd of ze hun kind daadwerkelijk 

naar de aan te vragen school/afdeling zullen sturen als de school of afdeling er is 

op het moment dat hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat en wat voor hen 

de maximaal te accepteren afstand is naar de gevraagde school of afdeling. 

 

Het voedingsgebied voor een school of scholengemeenschap met inbegrip van de 

daarbij aangevraagde vbo-afdelingen, bestaat uit de viercijferige postcodegebieden 

die geheel of gedeeltelijk binnen 10 kilometer hemelsbreed gemeten vanaf het vesti-

gingsadres van de bestaande of de nieuw te stichten school vallen. Het voorliggende 

onderzoek voldoet aan de hierboven vermelde eisen. De geldigheidsduur van een 

directe meting is drie jaar. 
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3 Opzet van de directe meting 
 

 

 

 

3.1 Het onderzoeksgebied 

 

In de regelingen rond het Plan van Scholen is om tot stichting te komen altijd sprake 

van een voedingsgebied voor de school waarvoor een aanvraag is ingediend. Het is 

aan de aanvrager om dit voedingsgebied te bepalen.  

 

Het gemeentebestuur van Barneveld heeft er voor gekozen het voedingsgebied te 

laten bestaan uit:  

1. de gehele gemeente Barneveld; 

2. de gehele gemeente Putten; 

3. de gehele gemeente Renswoude; 

4. de gehele gemeente Scherpenzeel; 

5. de gehele gemeente Nijkerk;  

6. de dorpen Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo van de gemeente Ede; 

7. het dorp Achterveld van de gemeente Leusden. 
 

 

3.2 Steekproef of populatie 

 

De doelgroep van de directe meting bestaat uit ouders of verzorgers van 10- en 11-

jarigen in het voedingsgebied, zo staat in de Regeling voorzieningenplanning VO. 

Het bepaalde is geïnterpreteerd als twee jaargangen, mede gelet op het feit dat tevens 

wordt aangegeven dat bij het uiteindelijke resultaat een deling door twee zou moeten 

plaats vinden, hetgeen overigens voor het belangstellingspercentage geen gevolgen 

heeft. 

 

Gezien de omvang van de doelgroep is voor gekozen om de ouders/verzorgers van de 

hele populatie 10- en 11-jarigen te bevragen (zie tabel 1). 
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Tabel 1 – Omvang populatie 10- en 11-jarigen, tevens de omvang van de benaderde 

groep, per gemeente en voor het totaal 
 

Gemeente populatie** 

Barneveld 1.646 

Putten 139 

Renswoude 655 

Scherpenzeel 282 

Nijkerk 1.070 

Ede (Lunteren, Harskamp, Wekerom, Otterlo) 643 

Leusden (Achterveld) 69 

Totaal 4.504 

 

** Bron: Gemeentelijke Basisadministratie van de verschillende gemeenten 

 

Voor het benaderen van de ouders van de kinderen is gebruik gemaakt van de gege-

vens uit de gemeentelijk basisadministraties van de verschillende gemeenten.  

 

 

3.3 De vragenlijst 

 

Conform de voorwaarden voor een directe meting is gebruik gemaakt van een schrif-

telijke vragenlijst die per post is verzonden en per post is teruggestuurd aan het ITS. 

De vragenlijst was vanwege de beperkte vraagstelling uitermate beknopt. Het ging 

immers alleen om het achterhalen van de voorkeuren voor richting, en wel die rich-

tingen die door Cfi worden onderscheiden. De aangeschreven ouders/verzorgers zijn 

door deze beperkte vraagstelling weinig belast. 

 

De vragenlijst bevatte de volgende vragen: 

 de voorkeur voor richting in het voortgezet onderwijs, met als antwoordmogelijk-

heden: 

- algemeen-bijzonder 

- evangelisch 

- evangelische broedergemeente 

- gereformeerd (vrijgemaakt) 

- hindoe-algemeen 

- hindoe-janmavadisch 

- hindoe-karmavadisch 

- islamitisch liberaal 

- islamitisch orthodox 

- joods 

- openbaar 
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- protestants-christelijk 

- reformatorisch 

- rooms-katholiek 

- vrije school 

- anders. 

Bij deze vraag werd aangegeven dat de voorkeur uitgesproken moest worden in een 

situatie waarbij van alle richtingen een school aanwezig was, allemaal even ver van 

huis, even goed bereikbaar en allemaal even goed. 

 

 of het kind al dan niet op een basisschool zit, op een school voor speciaal onderwijs 

of op een school voor voortgezet onderwijs; 

 de richting van de school waarop het kind nu zit. 

 

In verband met de criteria in de Regeling voorzieningenplanning VO waren verder 

opgenomen: 

 welke afstand als maximaal aanvaardbaar wordt gezien voor het bezoek van een 

school voor voortgezet onderwijs, zowel per fiets als met openbaar vervoer; 

 of, als er in Barneveld een school voor voortgezet onderwijs van de gewenste rich-

ting komt op het moment dat het kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs 

gaat, het kind daar heen zal gaan. Daarbij zijn twee varianten aangeboden. Een van 

een volledige school (alle leerjaren) en een met alleen een onderbouw (eerste twee 

leerjaren). 

 

De vragenlijst was voorzien van een begeleidend schrijven, waarin stond aangegeven 

wat de aanleiding en het doel is van het onderzoek en wat het verschil is tussen open-

baar en bijzonder onderwijs en de richtingen daar binnen.  

 

 

3.4 Verloop van het onderzoek 

 

Om de medewerking van de gemeenten te krijgen, is door de gemeente Barneveld een 

verzoek daartoe bij de betrokken gemeenten gedaan. Vervolgens zijn de gemeenten 

door het ITS benaderd met het verzoek NAW-gegevens beschikbaar te stellen van 10- 

en 11-jarigen. De vragenlijsten zijn vanaf 15 mei 2009 uitgezet. Na circa drie weken 

is op 4 juni 2009 een rappel uitgegaan naar de ouders die de vragenlijst nog niet had-

den teruggestuurd. Op dat moment was er een respons van 40 procent. 

 

Op woensdag 8 juli 2009 is het veldwerk afgesloten, op dat moment waren 2.479 van 

de verzonden vragenlijsten bij het ITS geretourneerd. Al met al een respons van 55 

procent. Dit responspercentage is ruim voldoende om betrouwbare en nauwkeurige 

uitspraken te doen voor het totale voedingsgebied. 
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Tabel 2 laat de respons zien voor het totaal en voor elk van de gemeenten. In de ge-

meenten Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Ede hebben relatief de meeste 

ouders/verzorgers (ruim 60%) meegedaan, in de gemeenten Putten en Nijkerk is het 

deelnamepercentage lager (circa 44%). Niet iedereen die heeft meegedaan heeft ech-

ter een bruikbaar antwoord gegeven. Een deel van de vragenlijsten was niet bruikbaar 

omdat ouders meer dan één richting hadden aangekruist. Een ander deel was niet 

bruikbaar omdat de categorie ‘anders’ was benut en deze niet te herleiden was tot een 

van de vermelde richtingen. Uiteindelijk zijn er 2.391 respondenten (96% van het 

aantal dat is geretourneerd) overgebleven die in de analyses zijn gebruikt. 

 

In vergelijking met eerder uitgevoerde directe metingen in bijvoorbeeld Almelo, 

Amsterdam, Rotterdam en Haarlem mag het responsresultaat goed worden genoemd. 

In die gemeenten immers lag het percentage rond 45 procent. 

 

 

Tabel 2 – Aantal verzonden lijsten, terugontvangen en responspercentage, per ge-

meente en voor totaal 
 

Gemeente populatie respons responspercentage 

Barneveld 1.646 1.031 62,6 

Renswoude 139 85 61,2 

Putten 655 292 44,6 

Scherpenzeel 282 171 60,6 

Nijkerk 1.070 465 43,5 

Ede (Lunteren, Harskamp, Wekerom, Otterlo) 643 400 62,2 

Leusden (Achterveld) 69 35 50,7 

Totaal 4.504 2.479 55,0 

 

 

3.5 De betrouwbaarheid van de gegevens  

 

Het feit dat niet iedereen van de aangeschrevenen meedoet, brengt meetfouten met 

zich mee.  Nu we de respons kennen is het mogelijk na te gaan hoe betrouwbaar en 

nauwkeurig de gevonden resultaten zijn. Dit gebeurt aan de hand van de standaard-

fout waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de (deel)populatie(s) en de 

grootte van de responsgroepen. 

 

In bijlage 1 is aangegeven hoe deze berekend wordt en welke marges gelden, gegeven 

een bepaald resultaat per gemeente en voor het onderzoeksgebied in zijn geheel. Het 

blijkt dat de maximale afwijking 1,4 procent is voor het totale onderzoeksgebied. Dit 

is de geschatte afwijking omdat niet de hele populatie aan het onderzoek heeft mee-
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gedaan. Per gemeente zijn de foutenmarges maximaal 7,44 procent. Logischerwijs 

liggen de foutmarges voor het dorp Achterveld (Leusden) door de kleinere populatie 

hoger, de foutmarges zijn in dit gebied maximaal 13,15 procent. Die maximale uit-

komst geldt bij een uitkomst van 50 procent. Bij lagere uitkomstpercentage is de 

afwijking geringer. Geconcludeerd kan worden dat de marges per gemeente en voor 

het totale onderzoeksgebied onderzoekstechnisch gezien goed zijn. 

 

 

3.6 Wijze van analyseren 

 

Bij de presentatie van de gegevens is het gewenst uitspraken te doen voor elk van de 

gemeenten en voor het totale onderzoeksgebied. We nemen daarbij aan dat de groep 

die gerespondeerd heeft in principe niet afwijkt van de groep die dat niet gedaan 

heeft. 

 

In tabel 3, kolom 4 en 5 is te zien hoe het aandeel van elk van de gemeenten in res-

pectievelijk de populatie en responsgroepen is, uitgaande van de bruikbare respons. 

Omdat de verdeling in de responsgroep niet helemaal gelijk is aan die in de populatie 

zijn in de berekening voor het totaal wegingsfactoren gehanteerd die dit verschil 

corrigeren. De wegingsfactoren worden berekend door het percentage in de populatie 

te delen door dat in de responsgroep. De hanteerde wegingsfactoren staan in de laatste 

kolom van tabel 3. 

 

 

Tabel 3 – Aantal 10- en 11-jarigen in populatie, in responsgroep en het aandeel van 

de gemeente in de populatie en in de bruikbare responsgroep van het onderzoeksge-

bied en de daaruit resulterende wegingsfactoren 
 

Gemeente populatie bruikbare  

respons 

% totaal 

populatie 

% in respons-

groep 

wegingsfactor 

Barneveld 1.646 1.009 36,5 42,2 0,86 

Renswoude 139 79 3,1 3,3 0,94 

Putten 655 278 14,5 11,6 1,25 

Scherpenzeel 282 164 6,3 6,9 0,92 

Nijkerk 1.070 442 23,8 18,5 1,29 

Ede 643 387 14,3 16,2 0,88 

Leusden (Achterveld) 69 32 1,5 1,3 1,12 

Totaal 4.504 2.391 100 100  
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4 Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en omge-

ving 
 

 

 

 

Wat komt er uit het onderzoek? Hieronder wordt eerst de verdeling naar voorkeurs-

richting aangegeven voor het totale gebied. Vervolgens wordt ze uitgesplitst naar elk 

van de gemeenten. Daarna kijken we naar de samenhang tussen de voorkeursrichting 

voor het voortgezet onderwijs en de richting van de basisschool waarop de kinderen 

nu zitten. Tenslotte wordt vanwege de bepalingen in de Regeling voorzieningenplan-

ning VO aandacht geschonken aan de maximaal acceptabele reistijd en of de ouders 

ook inderdaad bereid zijn hun kind naar een school in Barneveld te laten gaan.  

 

 

4.1 De voorkeuren voor richting in het voortgezet onderwijs voor het totale 

gebied en per gemeente 

 

In tabel 4 is de verdeling van de antwoorden op de vraag naar de richtingsvoorkeur 

opgenomen voor het totale gebied.  

 

 

Tabel 4 – Richtingsvoorkeur voortgezet onderwijs voor het totale onderzoeksgebied 
 

Voorkeursrichting  belangstellingspercentage 

algemeen-bijzonder 3,8 

evangelische broedergemeente 0,0 

evangelisch 3,6 

gereformeerd vrijgemaakt 2,6 

hindoe algemeen 0,0 

islamitisch liberaal 0,3 

islamitisch orthodox 0,1 

joods 0,0 

openbaar 15,9 

protestants-christelijk 45,3 

reformatorisch 25,0 

rooms-katholiek 2,2 

vrije school 1,2 

Totaal (=100%) 2.391 
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Duidelijk is dat de voorkeur voor protestants-christelijk onderwijs het grootst is. De 

ouders/verzorgers van 45 procent van de 10- en 11-jarigen heeft een voorkeur voor 

onderwijs van deze richting. Op de tweede plaats volgt de groep met een voorkeur 

voor reformatorisch onderwijs, dit is 25 procent. Openbaar onderwijs krijgt de voor-

keur van de ouders van 15,9 procent van de 10- en 11-jarigen. De voorkeur voor 

andere richtingen is niet groot, deze scoren minder dan 4 procent.  

 

In tabel 5 staat de verdeling per gemeente met voor de overzichtelijkheid weglating 

van de in dit verband minder belangrijke richtingen. 

 

 

Tabel 5 – Richtingsvoorkeur voor voortgezet onderwijs naar gemeente in procenten 
 

Gemeente openbaar protestants-christelijk reformatorisch 

Barneveld 16,8 41,4 31,0 

Renswoude 11,4 54,4 27,8 

Putten 15,1 59,0 13,3 

Scherpenzeel 23,8 37,8 29,9 

Nijkerk 13,6 50,0 12,4 

Ede 10,9 39,3 42,4 

Leusden (Achterveld) 62,5 3,1 0,0 

Totaal 15,9 45,3 25,0 

 

 

Duidelijk is dat de belangstelling voor openbaar onderwijs met name in het dorp 

Achterveld (Leusden) en de gemeente Scherpenzeel groot is. Barneveld komt met 

16,8 procent op de derde plaats. Voor protestants-christelijk onderwijs is met name 

belangstelling in de gemeenten Putten, Renswoude en Nijkerk, maar heeft met uit-

zondering van Achterveld, in alle gemeenten een hoog belangstellingspercentage. Het 

reformatorisch onderwijs heeft met name in Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Rens-

woude veel aanhang. 

 

4.2 Relatie tussen richting basisschool en voorkeursrichting voortgezet onder-

wijs 

 

De vraag die we hier willen beantwoorden is: wat is de richting van de basisschool 

waar de 10- of 11-jarige op zit, gegeven een bepaalde voorkeursrichting voor voort-

gezet onderwijs van zijn of haar ouders/verzorgers? 

 

In tabel 6 is voor de belangrijkste richtingen aangegeven hoe die relatie ligt. De tabel 

moet regelgewijs gelezen worden. We zien dat degenen die voorstander zijn van een 
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protestants-christelijk of reformatorisch onderwijs, in het algemeen al een kind heb-

ben dat op een basisschool van diezelfde richting zit. Bij de voorstanders van open-

baar onderwijs geldt dat voor 46 procent. Een derde deel van de voorstanders van 

openbaar voortgezet onderwijs heeft zijn kind op een protestants-christelijk basis-

school en 12 procent op een rooms-katholieke. 

 

 

Tabel 6 – Voorkeursrichting voortgezet onderwijs in relatie tot richting basisschool 

(in procenten van de voorkeursrichting) 
 

 Richting basisschool   

Voorkeursrichting vo openbaar protestants-christelijk reformatorisch rooms-katholiek 

openbaar 46,3 33,9 0,6 12,1 

protestants-christelijk 1,1 95,0 1,5 0,7 

reformatorisch 0,2 19,0 79,0 0,2 

 

 

4.3 Richtingsvoorkeur en maximaal acceptabele reistijd 

 

In de Regeling voorzieningenplanning VO is de bepaling opgenomen dat bij gebruik 

van een directe meting nagegaan dient te worden wat voor ouders de maximaal te 

accepteren reisafstand is naar de gevraagde school. De achterliggende gedachte hier-

bij is, dat bij de stichting van nieuwe voorzieningen kinderen die reeds geplaatst 

zouden kunnen worden op scholen van de gewenste richting binnen een straal van 16 

kilometer of minder dan één uur reizen, niet mogen meetellen bij het potentieel van 

een te stichten school of afdeling. Binnen deze afstand gemeten vanaf Barneveld is er 

overigens geen andere openbare school voorhanden. 

 

Omdat het voor ouders in het algemeen moeilijk is om aan te geven hoe groot een 

maximaal acceptabele afstand is, hebben we er voor gekozen de maximaal acceptabe-

le reistijd als uitgangspunt te nemen. In de vragenlijst is nagegaan welke reistijd ou-

ders maximaal acceptabel vinden bij het bezoek van een school voor voortgezet on-

derwijs van de gewenste richting als het kind naar de brugklas gaat. Dat is gevraagd 

voor vervoer per fiets en bij gebruik van het openbaar vervoer. 

 

Uit de gegeven antwoorden valt af te leiden dat bijna 42 procent van de ouders van de 

10- en 11-jarigen vinden dat een maximaal acceptabele reistijd per fiets een half uur 

is, 34 procent is nog bereid drie kwartier te accepteren. Bijna 25 procent vindt voor 

hun kind meer tijd acceptabel om per fiets van huis op school te komen.  
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Zoals tabel 7 laat zien, zijn er enige verschillen tussen de verschillende groepen op 

basis van de voorkeursrichting. Bij de voorstanders van openbaar onderwijs vindt 

bijna 60 procent niet meer dan een half uur reistijd per fiets acceptabel. Bij de voor-

standers van gereformeerd onderwijs is de bereidheid om hun kinderen verder te laten 

fietsen beduidend groter. De meesten van hen vinden drie kwartier of meer op de fiets 

voor hun kinderen acceptabel. 

 

 

Tabel 7 – De maximaal acceptabele reistijd per fiets per voorkeursrichting 
 

 maximaal acceptabele reistijd per fiets 

Voorkeursrichting half uur drie kwartier één uur meer dan een uur 

openbaar 58,6 30,5 10,8 0,0 

protestants-christelijk 48,1 35,3 16,3 0,3 

reformatorisch 17,8 30,1 45,8 6,3 

Totaal 41,6 33,6 22,9 1,9 

 

 

Hoe is het als het gaat om het gebruik van openbaar vervoer? Het blijkt, zo laat tabel 

8 zien, dat voor bijna hetzelfde percentage ouders dezelfde reistijd acceptabel is. Als 

het om openbaar vervoer gaat, vinden de ouders van 48 procent van de 10- en 11-

jarigen een half uur maximaal acceptabel. Bijna 20 procent vindt een uur nog accep-

tabel. Bijna tweederde van de voorstanders van openbaar onderwijs is bereid om 

maximaal een half uur te reizen. 

 

 

Tabel 8 – De maximaal acceptabele reistijd per openbaar vervoer per voorkeursrich-

ting 
 
 maximaal acceptabele reistijd per openbaar vervoer 

Voorkeursrichting half uur drie kwartier één uur meer dan een uur 

openbaar 64,8 26,8 8,3 0,0 

protestants-christelijk 54,8 29,7 15,0 0,4 

reformatorisch 25,7 31,4 35,8 7,1 

Totaal 48,3 29,7 19,7 2,3 
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4.4 Werkelijk naar school en voorkeursrichting 

 

In de Regeling voorzieningenplanning VO is voor een directe meting naast de reisaf-

stand ook nog een bepaling opgenomen dat de ouders/verzorgers die hun keuze ken-

baar maken voor de aan te vragen school/afdeling verklaren hun kind ook daadwerke-

lijk naar de aan te vragen school/afdeling te sturen op het moment dat de stichting 

heeft plaats gevonden. 

 

Nu is het in een onderzoek waarbij anonimiteit gegarandeerd is, vrij moeilijk van 

ouders een dergelijke verklaring te eisen en is het bovendien de vraag wat de waarde 

ervan in de praktijk is. Bovendien is de bereidheid natuurlijk in grote mate afhanke-

lijk van de locatie van de te stichten school en het moment van stichting. Duurt het 

nog een paar jaar voordat die school er is, dan zal de bereidheid om het kind waar-

voor de uitspraak is gedaan naar die school te sturen, kleiner zijn en de validiteit van 

de gedane uitspraak geringer, dan wanneer de betreffende school meteen het komende 

schooljaar van start gaat. 

 

Om aan de bepaling in Regeling voorzieningenplanning VO tegemoet te komen, is 

aan de ouders gevraagd of, als er de school voor voortgezet onderwijs van de gewens-

te richting zou komen in Barneveld, ze hun kind er heen zouden sturen als het kind 

voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat als het om een school gaat die on-

derwijs voor alle leerjaren verzorgt. Tabel 9 laat hiervan het resultaat zien. 

 

Over alle voorkeursrichtingen heen verklaart 39 procent van de ouders van de 10- en 

11-jarigen hun kind zeker naar de school van de voorkeursrichting te sturen, als het er 

aansluitend op de basisschool heen kan, deze school in Barneveld komt en dit een 

vestiging met alle leerjaren voor vmbo, havo en vwo betreft. 

  

De gemeente Barneveld wil graag een vestiging van openbaar voortgezet onderwijs in 

Barneveld. Binnen de groep voorstanders van deze richting is het percentage ‘zeker’ 

of ‘vrijwel zeker’ dat zijn/haar kind naar Barneveld wil sturen ruim 48 procent. 

 

 

Tabel 9 – De mate waarin ouders verklaren hun kind naar een volledige school voor 

voortgezet onderwijs van de voorkeursrichting in Barneveld te sturen in leerjaar 1 

  zekerheid naar school met alle leerjaren in Barneveld 

Voorkeursrichting zeker vrijwel zeker misschien zeker niet 

openbaar 24,8 23,6 29,2 22,4 

protestants-christelijk 34,5 21,9 28,3 15,3 

reformatorisch 62,6 15,1 12,3 10,1 

Totaal 38,9 20,5 24,1 16,5 
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Indien er in Barneveld een vestiging voor voortgezet onderwijs zou zijn met alleen de 

eerste twee leerjaren voor vmbo, havo en vwo dan is het animo bij ouders kleiner om 

hun kind hier heen te sturen. Iets meer dan 21 procent van de ouders verklaart dat het 

kind dan naar deze school in Barneveld zou gaan. Van de voorstanders van openbaar 

onderwijs verklaart ruim 17 procent zeker of vrijwel zeker het kind naar een onder-

bouwlocatie in Barneveld te willen sturen. 

 

 

Tabel 10 – De mate waarin ouders verklaren hun kind naar een school voor voortge-

zet onderwijs met alleen een onderbouwafdeling van de voorkeursrichting in Barne-

veld te sturen in leerjaar 1 

  zekerheid naar school met alleen onderbouw in Barneveld 

Voorkeursrichting zeker vrijwel zeker misschien zeker niet 

openbaar 7,9 9,4 30,8 51,9 

protestants-christelijk 11,1 10,9 34,4 43,7 

reformatorisch 54,0 13,5 16,9 15,6 

Totaal 21,2 11,6 28,8 38,4 

 

 

De zekerheid waarmee ouders met een voorkeur voor openbaar onderwijs aangeven 

hun kind naar Barneveld te laten gaan, hangt zoals te verwachten is af van de woon-

gemeente. In Barneveld, waar het voorkeurpercentage voor openbaar onderwijs ove-

rigens bijna 17 procent is, is de bereidheid het grootst, gevolgd door het dorp Achter-

veld (Leusden) en de deelnemende dorpen uit de Gemeente Ede. In Putten en Nijkerk 

is geen grote trek naar Barneveld te verwachten. 

 

 

Tabel 11 – De mate waarin voorstanders van openbaar onderwijs verklaren hun kind 

naar een openbare school voor voortgezet onderwijs met alle leerjaren in Barneveld 

te sturen in leerjaar 1, per gemeente  

  zekerheid naar school met alle leerjaren in Barneveld 

Gemeente zeker vrijwel zeker misschien zeker niet 

Barneveld 55,0 33,1 9,5 2,4 

Renswoude 0,0 33,3 44,4 22,2 

Putten 2,4 2,4 42,9 52,4 

Scherpenzeel 10,3 33,3 53,8 2,6 

Nijkerk 1,7 0,0 40,0 58,3 

Ede 14,3 40,5 31,0 14,3 

Leusden (Achterveld) 10,0 45,0 40,0 5,0 

Totaal 24,8 23,6 29,2 22,4 
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Het animo voor een school voor voortgezet onderwijs met alleen de eerste twee leer-

jaren in Barneveld is bij voorstanders van openbaar onderwijs in alle gemeenten een 

stuk kleiner dan voor een school met alle leerjaren. In de gemeente Barneveld ver-

klaart nog 37 procent zeker of vrijwel zeker hun kind naar zo’n school te laten gaan. 

In de gemeenten Renswoude, Putten, Scherpenzeel en Nijkerk verklaren bijna alle 

ouders misschien of zeker niet dat te doen. 

 

 

Tabel 12 – De mate waarin voorstanders van openbaar onderwijs verklaren hun kind 

naar een openbare school voor voortgezet onderwijs met alleen een onderbouwafde-

ling in Barneveld te sturen in leerjaar 1, per gemeente  

  zekerheid naar school met alleen de eerste twee leerjaren in Barneveld 

Gemeente zeker vrijwel zeker misschien zeker niet 

Barneveld 18,5 19,0 35,1 27,4 

Renswoude 0,0 0,0 44,4 55,6 

Putten 2,4 0,0 26,2 71,4 

Scherpenzeel 2,6 0,0 33,3 64,1 

Nijkerk 0,0 0,0 20,0 80,0 

Ede 2,4 11,9 26,2 59,5 

Leusden (Achterveld) 0,0 15,0 50,0 35,0 

Totaal 7,9 9,4 30,8 51,9 
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5 Samenvatting en conclusie 
 

 

 

 

De gemeente Barneveld wil graag een voorziening voor openbaar voortgezet onder-

wijs in Barneveld. Om aan te kunnen tonen dat voor een dergelijke school voldoende 

draagvlak is, was het nodig een directe meting uit te voeren. De directe meting is in 

mei/juni 2009 uitgevoerd conform de richtlijnen van de Regeling voorzieningenplan-

ning VO. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder de ouders/verzorgers van alle 10- en 11-jarigen in 

de gemeenten Barneveld, Putten, Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk, Ede (alleen de 

dorpen Lunteren, Harskamp, Wekerom, Otterlo) en Leusden (alleen het dorp Achter-

veld). In totaal zijn ouders/verzorgers van ruim 4.500 kinderen met een schriftelijke 

vragenlijst benaderd. Hiervan heeft 55 procent medewerking verleend. Deze respons  

mag als vrij goed beschouwd worden, is vergelijkbaar met eerder behaalde respons in 

Almelo en hoger dan die in Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Drachten. 

 

Het aantal teruggestuurde vragenlijsten is ruim voldoende om betrouwbare en nauw-

keurige uitspraken te kunnen doen over de verdeling van richtingsvoorkeuren in het 

onderhavige gebied en in elk van de gemeenten. 

  

Aangezien de aanleiding van dit onderzoek de overweging voor een openbare school 

is, beperken we ons in de conclusies tot het openbaar onderwijs. 15,9 Procent van de 

ouders/verzorgers van de 10- en 11-jarigen in het onderzochte gebied heeft een voor-

keur voor een openbare school voor voortgezet onderwijs. Verhoudingsgewijs is de 

voorkeur in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en het dorp Achterveld (Leusden) 

het grootst. 

 

Bijna de helft van de voorstanders van openbaar onderwijs heeft op dit moment hun 

kinderen op een openbare basisschool zitten, de anderen zitten op een protestants-

christelijk en in mindere mate op een rooms-katholieke basisschool. Vrijwel geen 

enkele ouder met een voorkeur voor openbaar onderwijs wil zijn kind meer dan een 

drie kwartier laten fietsen om op school te komen. Als er van het openbaar vervoer 

gebruik kan worden gemaakt, vindt 65 procent een half uur en 27 procent drie kwar-

tier acceptabel. 
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Ruim 48 procent van de voorstanders van openbaar onderwijs geeft aan (vrijwel) 

zeker zijn/haar kind naar een openbare school met alle leerjaren in Barneveld te laten 

gaan. Die bereidheid is het grootst in Barneveld (88%), Ede (55%) en het dorp Ach-

terveld (Leusden) (55%). Indien dit een openbare school met alleen de eerste twee 

leerjaren is, dan geeft nog maar 17 procent van de voorstanders van openbaar onder-

wijs aan (vrijwel) zeker zijn/haar kind naar een school in Barneveld te laten gaan. In 

Barneveld zelf is het dan bijna 40 procent. 

 

Of de gevonden belangstellingspercentages voldoende zijn om aan de stichtingsnor-

men te voldoen zal nader moeten worden beoordeeld in het kader van de gangbare 

prognosesystematiek. 
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Bijlage 1 

 

In onderstaande tabel staan voor elk van de gemeenten en voor het totale gebied, de 

betrouwheidsintervallen vermeld die behoren bij bepaalde uitkomsten. Deze interval-

len zijn berekend met de formule: 

 

 

 p.q N-n 

2 *  =    (----- * -----) 

 n-1  N 

 

waarin: 

 

: geschatte standaardfout 

p: fractie (in %) van respondenten met een bepaalde uitkomst 

q: 100-p 

N: populatie-omvang 

n: aantal respondenten 

 

Gegeven een bepaalde uitkomst ligt met een zekerheid van 95 procent het werkelijke 

percentage tussen: het gevonden percentage + of - 2 keer de standaardfout. Als voor-

beeld: in het totale gebied is bij de ouders van 0-11-jarigen de voorkeur voor open-

baar onderwijs 15,9 procent. In werkelijkheid zal het percentage liggen tussen (15,9 – 

1,12) en (15,9 + 1,12) ofwel tussen 14,78 en 17,02. De waarde van 1,12 is hier ge-

haald uit tabel a, onderste regel in de kolom onder 20%. Op eenzelfde manier zijn de 

marges te berekenen voor alle gevonden resultaten.  

 

Tabel a – Standaardfouten * 2 voor gevonden percentages voor 10-11-jarigen per 

gemeente en voor totaal 
 

 gevonden resultaat 

Gemeente 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Barneveld 1,18 1,57 1,80 1,92 1,96 1,92 1,80 1,57 1,18 

Renswoude 4,46 5,95 6,82 7,29 7,44 7,29 6,82 5,95 4,46 

Putten 2,74 3,65 4,18 4,47 4,56 4,47 4,18 3,65 2,74 

Scherpenzeel 3,04 4,05 4,64 4,96 5,07 4,96 4,64 4,05 3,04 

Nijkerk 2,19 2,92 3,34 3,57 3,65 3,57 3,34 2,92 2,19 

Ede 1,93 2,57 2,94 3,15 3,21 3,15 2,94 2,57 1,93 

Leusden (Achterveld) 7,89 10,52 12,05 12,89 13,15 12,89 12,05 10,52 7,89 

Totaal 0,84 1,12 1,28 1,37 1,40 1,37 1,28 1,12 0,84 

 


