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Bijlagen n 

Bijlagee I Overzichtt  van de diverse veldwerkperioden 

voorjaarr 1995 Ie ronde leerlingen basisscholen (Amsterdam en Enschede) 

najaarr 1995 Ie ronde leerlingen middelbare scholen (Enschede) 

najaarr 1995 Ie ronde leerlingen middelbare scholen (Amsterdam) 

najaarr 1997 2e ronde leerlingen middelbare scholen (Enschede) 

voorjaarr 1998 2e ronde leerlingen middelbare scholen (Amsterdam) 
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Bijlagee II  Vragenlijst 

(Amsterdamm als voorbeeld; Enschede is 

volstrektt vergelijkbaar) 

Respondentnummer: : 

Naamm respondent: 

Naamm basisschool 

11 Dorus Rijkers/Piramide 
22 Vogelnest 
33 Elout van Soeterwoude 
44 Hildebrand-van Loon 

Geslacht t 

11 jongen 
22 meisje 

77 Waar is je vader geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land. 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders, namelijk 

Waarr is je moeder geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land, 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders 

EerstEerst komen wat vragen over jezelf 
enen je ouders 

Watt is je leeftijd? 

jaar r 

Inn welke plaats ben je geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land, 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders, namelijk 

Woonn je bij beide ouders? 

11 Ja 
22 Nee, bij mijn moeder 
33 Nee, bij mijn vader 
44 Half bij vader/half bij moeder 
55 Nee, elders, namelijk 

100 Wat is de hoogst voltooide 
opleidingg van je vader? 

11 geen school 
22 basisschool 
33 lbo 
44 mavo/(m)ulo 
55 havo/vwo/mbo/hbs/mms 
66 hbo/wo 
99 wa/ga 
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11 ] Wat is de hoogst voltooide 
opleidingg van je moeder? 

11 geen school 
22 basisschool 
33 lbo 
44 mavo/(m)ulo 
55 havo/vwo/mbo/hbs/mms 
66 hbo/wo 
99 wn/ga 

122 Welke taal spreken julli e thuis? 
(meerderee antwoorden mogelijk) 

11 Nederlands 
11 Surinaams 
11 Marokkaans/Arabisch 
11 Turks 
11 Engels 
11 iets anders, namelijk 

133 En welke taal spreek je met je 
vrienden?? (meerdere antwoorden 
mogelijk) ) 

11 Nederlands 
11 Surinaams 
11 Marokkaans/Arabisch 
11 Turks 
11 Engels 
11 iets anders, namelijk 

144 Heb je broers en/of zussen? 
Zoo ja. kun je dan aangeven hoe oud 
zijj  zijn? 

broerr 1 
broerr 2 
broerr 3 
zuss 1 
zuss 2 
zuss 3 

leeftijd d 

210 0 

155 Werkt je vader? Zo ja. weet je wat 
voorr beroep hij heeft? 

11 Ja. vader werkt. Hij is 
(beroep) ) 

22 Ja. vader werkt, maar ik weet niet 
watt hij doet 

33 Nee, werkt niet 

166 Werkt je moeder? Weet je wat zij 
voorr beroep heeft? 

11 Ja, moeder werft. Zij is 
(beroep) ) 

22 Ja. moeder werft, maar ik weet 
niett wat zij doet 

33 Nee. werkt niet 

NuNu volgen enkele vragen over je 
middelbaremiddelbare school 

177 Naar welke middelbare school ben 
jee vanaf de basisschool gegaan? 

(naamm school) 

188 Kun je aangeven waarom je 
indertijdd voor de/c school hebt 
gekozen'?? (kruisje zetten) 

11 kwaliteit 
22 begeleiding 
33 imago 
44 afstand 
55 sfeer 
66 soort 
leerlingen n 
77 vrienden 
88 wens ouders 
99 grootte 

Heel l 
belang--
rijk k 

Beetje e 
belang--
rijk k 

Niett zo 
belangrijk k 
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100 broers/ 
zussen n 
111 advies 
basisschool l 
122 grondslag 
133 extra 
activiteiten n 
144 iets anders, 
namelijk k 

199 Wat was voor jou het belangrijkst? 
nummer r 

200 Heb je in de 8e groep van de 
basisschooll  meerdere middelbare 
scholenn bezocht of alleen die waar je 
nuu opzit of hebt gezeten? 

11 Alleen deze school -> vraag 22 
22 Meerdere scholen -> vraag 21 
33 Geen enkele school -> vraag 23 

211 Welke scholen heb je nog verder 
bezocht? ? 

11 (naam school) 
22 (naam school) 
33 (naam school) 

222 Was dat bezoek met de basisschool, 
mett je ouders of met anderen? 

11 Alleen met basisschool 
22 Zowel met basisschool als met 

ouders s 
33 Alleen met ouders 
44 Met anderen, namelijk 

233 Hoe heb je verder informatie ge 
kregenn over de middelbare school? 
(Meerderee antwoorden mogelijk) 

11 door voorlichting op de basis-
schooll  door middelbare school 
11 informeren bij vrienden, kennissen 
11 informeren bij b jren 
11 informeren bij b "oers/zussen 
11 lezen van voorlichtingsfolders e.d. 
11 op gesprek bij leraar middelbare 
schooll  (bijvoorbeeld conrector) 
11 anders, nl 

244 Als je gebruik hebt gemaakt van de 
informatiee van vrienden en 
kennissen:: wonen deze vooral bij 
jouu in de buurt of niet? 

11 vooral in mijn buurt 
22 nauwelijks in mijn buurt 
33 verspreid 

255 Wat voor advies (niveau) kreeg je 
indertijdd van de basisschool? 

11 IVBO 
22 VBO 
33 VBO-MAV O 
44 MAV O 
55 MAVO-HAV O 
66 HAVO 
77 HAVO-VWO 
88 VWO 

266 En welk niveau doe je nu of heb je 
uiteindelijkk gedaan (en met een 
diplomaa afgesloten)? 

11 IVBO 
22 VBO 
33 MAV O 
44 HAVO 
55 ATHENEUM 
66 GYMNASIUM 
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277 In welke klas zit je nu? (alleen 
huidigee leerlingen middelbare 
school) ) 

11 brugklas/eerste klas 
22 tweede klas 
33 derde klas 
44 vierde klas 
55 vijfde klas 
66 zesde klas 

288 Ben je wel eens blijven zitten? 

INee e 
22 Ja, een keer 
33 Ja, twee keer of meer 

299 Ben je wel eens tussentijds naar een 
hogerr of lager niveau gegaan? 

INee e 
22 Ja, van hoger niveau naar lager 

niveau u 
33 Ja, van lager niveau naar hoger 

niveau u 

300 Is de keuze voor de (eerste) 
middelbaree school je goed bevallen? 

11 Ja 
22 Gaat wel/matig 
33 Nee 
44 Ik ben naar een andere middelbare 
schooll  gegaan -> vraag 32 

311 In geval "gaat wel" of "nee", wat is 
err tegen gevallen? (meerdere 
antwoordenn mogelijk) 

11 De leerlingen 
11 De sfeer op school 
11 De leraren 
11 De grootte van de school 
11 De leerstof 
II  Iets anders, namelijk 

Voorr leerlingen die niet naar andere 
middelbaree school zijn gegaan -> vraag 36 

322 Op welke middelbare school zitje 
nu? ? 

(naamm school) 

333 Wat was de belangrijkste reden om 
naarr een andere school te gaan? 

11 Niveau te hoog 
22 Niveau te laag 
33 Stomme sfeer/leerlingen 
44 Kleinere school 
55 Grotere school 
66 Anders, namelijk 

344 Wie heeft bedacht dat ji j naar een 
anderee school moest? 

11 Ikzelf 
22 Een leraar 
33 Mijn ouders 
44 Iemand anders, namelijk 

355 Bevalt deze school je beter dan je 
vorigee school? 

11 Ja 
22 Geen verschil 
33 Nee 

366 Zitje nog steeds op de middelbare 
schooll  of heb je deze inmiddels 
verlaten? ? 

11 Nog op middelbare school 
22 Vervolgopleiding 
33 Werk 
44 Leerlingwezen 
55 Anders, namelijk 

212 2 



Bijlagen Bijlagen 

377 Heb je inmiddels een diploma van 
dee middelbare school? 

11 Nee. dat kan nog niet. want ik zit 
nogg op school (-> vraag 39) 

22 Ja. ik heb een diploma en ben naar 
eenn vervolgopleiding gegaan (al 
dann niet op dezelfde school) 

33 Ja, ik heb een diploma en ben gaan 
werkenn (-> vraag 39) 

44 Nee. ik heb geen diploma en ben 
well  van school af (vraag -> 39) 

411 Gaging je meestal alleen naar 
schooll  of met anderen (uit de buurt) 

11 Alleen, omdat er weinig leerlingen 
vann mijn schooi uit mijn buurt 
komen n 
22 Alleen om andere redenen 
33 Vertrek alleen, kom onderweg 
mensenn tegen 

44 Met paar mensen naar school 
55 Met grote groep naar school 
66 Anders, nl 

388 Wat voor soort vervolgopleiding doe 
jee nu'> 

11 MAV O 
22 HAVO 
33 VWO 
4(K)MBO O 
55 HBO 
66 WO 
77 anders, namelijk 

Dee volgende vragen gaan weer  over  de 
middelbaree school, niet over  een 
eventuelee vervolgopleiding 

399 I loe ga/ging je meestal naar de 
middelbaree school? 

11 Lopend 
22 Fiets 
33 Brommer 
44 Openbaar vervoer 
55 Anders, namelijk 

400 Hoe lang doe/deed je daar ongeveer 
over? ? 

11 Minder dan 5 minuten 
22 5-10 minuten 
33 10-15 minuten 
44 15-30 minuten 
55 Meer dan 30 minuten 

Wonenn veel klasgenoten van jou in 
dee buurt of juist niet'.' 

11 Veel in mijn eigen buurt 
22 Weinig in mijn eigen buurt 
33 Overal verspreid 
99 Wn/ga. 

433 Ga je vooral om met klasgenoten die 
bijj  jou in de buurt wonen? 

11 Veel met klasgenoten uit eigen 
buurt t 
22 Juist niet met klasgenoten uit buurt 
33 Maakt niet uit waar klasgenoten 
wonen n 
44 i> zitten (haast) geen andere 
leerlingenn uit mijn buurt bij mij in 
dee klas 
55 Anders, nl 
99 Weet niet. geen antwoord 

444 Denk je dat je ouders de school 
belangrijkk vinden? 

11 Ja. heel belangrijk 
22 Ja. redelijk belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 
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455 En hoe belangrijk vind je zelfde 
school? ? 

11 Heel belangrijk 
22 Redelijk belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 

466 Wat vind je de belangrijkste taak 
vann een school? 

11 Datje er een diploma haalt 
22 Datje er een vak leert 
33 Datje er veel leert 
44 Datje er een leuke tijd hebt/lol 
hebt t 
55 Datje interessante mensen 

ontmoet t 
66 Anders, namelijk 

477 Praat je vaak met je ouders of 
broer/zussenn over school of werk? 

11 Regelmatig (meer dan 3 keer per 
week) ) 
22 Af en toe (minder dan 3 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit (minder dan 1 keer 
perr maand) 

488 Wordt je wel eens geholpen bij je 
huiswerk? ? 

499 Bezoeken je ouders ouderavonden 
e.d.? ? 

11 Regelmatig 
22 Af en toe 
33 Alleen als het moet 
44 (Haast) nooit 

NuNu volgen wat vragen over de buurt 
waarwaar je woont 

500 In welke buurt van Amsterdam 
woonn je? 

(naamm buurt) 

511 1 loe lang woon je in deze buurt? 

11 Hele leven -> vraag 53 
22 Langer dan 10 jaar 
33 Tussen 5 en 10 jaar 
44 Minder dan 5 jaar 

522 Waar woonde je voordat je hier 
kwamm wonen? 

533 Wat vind je van deze buurt in zijn 
geheel? ? 

11 leuk 
22 gaat wel. normaal 
33 niet zo leuk 
99 wn/ga 

11 Ja. vooral door ouders 
22 Ja, vooral door broers'zussen 
33 Ja, vooral door vrienden 
44 Ja.vooral op school (huiswerkklas) 
55 Ja, vooral in buurthuis o.i.d.. 
66 Nee. maar daar heb ik ook geen 
behoeftee aan 
77 Nee, niemand kan/wil mij helpen 
99 Weet niet/geen antwoord 
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544 Kun je van elk onderstaand 
onderwerpp aangeven of je dat leuk 
vindtt in de huurt of niet'? 

bevolking g 
andere e 
jongeren n 
huizen n 
winkels s 
parken n 
pleinen n 
speelgele--
genheid d 
buurthuis s 

leuk k gaat t 
wel/maakt t 

mee niet 
zoveell  uit 

niett zo 
leuk k 

555 Zijn er dingen die je mist in de 
buurt? ? 

11 Ja, nl 

22 Mist niets 
99 wn/ga 

566 Wat vind je de leukste buurt van 
Amsterdam'? ? 

11 Eigen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
waarom? ? 

99 wn/ga 

577 Wat vind je de minst leuke huurt 
vann Amsterdam ° 

11 Hi gen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
waarom? ? 
99 wWga 

588 Heb je georganiseerde activiteiten in 
dee buurt, bijvoorbeeld sport of mu-
ziek'? ? 

11 Ja. alleen in eigen buurt 
22 Ja en ook in andere buurten 
33 Nee. maar wel in andere buurten 
44 Nee en ook niet in andere buurten 

599 Doe je andere dingen in de buurt 
zoalss voetballen o'rondhangen op 
straat? ? 

11 Ja. regelmatig (minstens 1 keer per 
week) ) 
22 Ja. soms (minde  dan 1 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit 

600 Wat zeggen de meeste mensen 
(bijvoorbeeldd leraren of klasgeno-
ten)) over jouw buurt'? 

11 niets bijzonders neutraal 
22 buurt met veel kakkers 
33 buurt met veel asocialen 
44 buurt met veel buitenlanders 
55 leuke buurt 
66 saaie buurt 
77 anders, namelijk 

611 Ben je het eens met wat de mensen 
overr jouw buurt /eggen? 

11 Ja 
22 Gedeeltelijk 
33 Nee 

622 Ken je veel mensen in deze buurt0 

11 Ja. bijna iedereen 
22 Ja. wel wat mensen 
33 Niet zo veel mensen 
44 (Haast) geen mensen 
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633 Hn praat je vaak met die mensen 
overr je school? 

11 Regelmatig (minstens 1 keer per 
week) ) 
22 Af en toe (minder dan 1 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit 

644 Denk je dat de mensen in jouw buurt 
schooll  en werk belangrijk vinden o( 
niett (voor zich/el0? 

11 Ja, wel belangrijk 
22 Beetje belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 
99 v\ ii ga 

655 Denk je dat de meeste mensen 
inn jouw buurt zélf een goede 
opleidingg hebben gehad en nu leuk 
werkk hebben'? 

11 Ja 
22 (iaat wel 
33 Nee 
99 wn/ga 

NuNu wil ik graag wat weten over je 
toekomstplannen toekomstplannen 

666 Wat zijn je plannen na deze 
school? ? 

11 Meteen gaan werken 
Voorkeurr beroep: 
22 (Nog een) vervolgopleiding, 
namelijk k 
33 Combinatie (leerlingwezen b.v.) 
99 wn/ga 

677 Is gewenste vervolgopleiding 
off  baan in Amsterdam aanwezig'? 

11 Ja 
22 Nee. maar wel op geringe afstand 
(reistijdd aanvaardbaar) 
33 Nee en ook niet dichtbij 
99 wn ga 

688 Als je gewenste opleiding of baan 
niett in Amsterdam of omgeving 
aanwezigg zou zijn. zou je dan uit 
Amsterdamm vertrekken of een andere 
opleidingg of baan zoeken die hier 
well  is'? 

11 I it Amsterdam , crtrekken 
22 Andere opleidin: baan zoeken 
33 I langt er vanaf 
44 w n/ga 

699 Waar zou je later het liefste willen 
wonen'.' ' 

11 In Amsterdam of omgeving 
22 Vooral niet in Ansterdam. 
voorkeurr regio: -^ 
vraagg 70 
33 Maakt niet uit. hangt van baan e.d. 
af f 
99 wn ua 

700 In welke buurt \an .Amsterdam zou 
jee later het liefste willen wonen'? 

11 Hi gen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
33 Maakt niet uit 
99 wn. na 
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711 Heb je veel familie buiten Am- 72 Heb je zelf nog opmerkingen of vra-
sterdam,, die je ook regelmatig gen'? 
bezoekt? ? 

11 Nauwelijks/geen familie buiten 
Amsterdam m 

22 Veel (meeste) familie buiten 
Amsterdam m 

33 Ongeveer half om half 
99 Weet niet/geen antwoord 
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Bijlagee II I Aantall  persoonlijk en telefonisch gesproken respondenten 

perr  buurt (tweede ronde), in absolute aantallen 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Enschedee totaal 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

Concertgebouww buurt 

Stadionbuurt t 

Amsterdamm totaal 

BEIDEE STEDEN 

SAMEN N 

Persoonlijk k 

gesproken n 

14 4 

15 5 

16 6 

45 5 

14 4 

16 6 

22 2 

23 3 

75 5 

120 0 

Telefonisch h 

gesproken n 

41 1 

32 2 

32 2 

105 5 

24 4 

29 9 

26 6 

25 5 

104 4 

209 9 

Totaal l 

54 4 

47 7 

48 8 

150 0 

38 8 

45 5 

48 8 

48 8 

171 1 

329 9 
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Bijlagee IV Lijs t geïnterviewde 

personen n 

Amsterdam Amsterdam 

Dhr.. G. v.d. Berg, Calandlyceum 

Dhr.. Bommels, Basisschool De Piramide 

Dhr.. M. van Dijk, Pieter Nieuwland 

College e 

Mevr.. M. Fabel, Brederolyceum 

Dhr.. N. Goede, Elout van 

Soeterwoudeschool l 

Dhr.. H. Hijmans. Scholengemeenschap 

Reigersbos s 

Dhr.. v.d. Hove, Basisschool Dorus Rijkers 

Dhr.. H. de Jong, Sweelinck College 

Dhr.. C. Kenten, Basisschool 't Vogelnest 

Mevr.. H.Y. Kil , Spinozalyceum 

Dhr.. J. de Kunder, Sint Ignatiusgymnasium 

Dhr.. Koedood, Hildebrand-van Loonschool 

Dhr.. T. v.d. Koppel, Wijkopbouworgaan 

Zuid-West t 

Dhr.. H. van Leeuwen, Sint Nicolaaslyceum 

Mevr.. M. van Lingen, Basisschool 't 

Vogelnest t 

Dhr.. Lucas, Basisschool 't Vogelnest 

Mevr.. M. Matser, Stadsdeel Amsterdam-

Noord d 

Dhr.. F. Pohlman, Fons Vitae Lyceum 

Dhr.. Schildmeijer, Marcanti College 

Dhr.. Tjon a Sen, Basisschool Dorus 

Rijkers s 

Dhr.. R. van Veen, Delta 

Scholengemeenschap p 

Mevr.. M. Waal, Bernard Nieuwentijt 

College,, locatie Damstede 

Mevr.. L. Weesing, Wijkopbouworgaan 

Zuid-West t 

Enschede Enschede 

Dhr.. Berkien. Jacobus College, locatie v.d. 

Waalslaan n 

Dhr.. Lngbers. Stedelijk I yceum, locatie 

Kottenparkk College 

Dhr.. IJ. Haan, Stedelijk lyceum, locatie 

Scholengemeenschapp Zuid 

Mevr.. T. Hinrichts. Arbe dsbureau 

Gemeentee Hnschede 

Dhr.. Holtkamp. Ichtus College, locatie 

Weth.. Beeversstraat 

Dhr.. A.M. Hofstede. 1 & O Research, 

Enschede e 

Dhr.. W. Huis in 't Veld. Basisschool 

Roberss Kom 

Mevr.. R. Kooijman. Basisschool De 

Noordlinde e 

Mevr.. K. Maathuis, Welzijnsdienst 

Gemeentee Hnschede 

Dhr.. B. Schulte Lubberink. Bouwdienst 

Gemeentee Enschede 

Mevr.. Toppen, Stedelijk Lyceum, locatie 

Wooldrikspark k 

Mevr.. A. Vaanholt, Welzijnsdienst 

Gemeentee Enschede 

Dhr.. M. v.d. Vegt. Basisschool De 

Noordlinde e 

Dhr.. F. de Vries, Stokhorstschool 

219 9 




