
 

Resultaten peiling Beschrijf je school (april 2018) 
 
Iedere ouder heeft er een keer mee te maken: het kiezen van een school voor je kind. Op een aantal 
websites kan je scholen met elkaar vergelijken. Dat zijn dan vooral de cijfers over een school zoals 
eindtoets, schooladvies, slagingspercentage en oudertevredenheid. Maar veel ouders willen weten 
wat een school bijzonder of eigen maakt. Daarover ging dit onderzoekje. We hebben jullie gevraagd 
om met vier vragen de school te beschrijven. 329 leden hebben dit gedaan (respons 31%).  

Beschrijf je school 
De belangrijkste vraag was welke vijf zinnen het beste passen bij de school van je kind. De vijf meest 
gekozen zinnen zijn:  

• De leraren zijn betrokken bij de leerling 

• Leerlingen voelen zich veilig 

• Leerlingen worden zelfstandig gemaakt 

• De sfeer op school is opgewekt 

• Rekenen en taal blijven de kern 
70% gaf aan dat de gekozen vijf zinnen goed de school omschrijven. Wanneer dit niet of maar 
gedeeltelijk zo was, zat dat vaak in dat het allemaal positieve zinnen zijn. En niet iedere ouder blijkt 
even tevreden of positief te zijn over de school. Op de vraag een andere zin te geven over de school 
kregen we veel goede suggesties waaronder: 

• School biedt veel extra activiteiten 

• Alle kinderen zijn welkom 

• Het onderwijs is klassiek zonder ouderwets te zijn. 

• De school handhaaft de regels 

• Kleinschalig en gemoedelijk 
Tot slot hebben we jullie gevraagd of we de gegeven antwoorden mogen gebruiken voor het testen 
van een website waarop we deze informatie willen tonen. De meesten van jullie vinden dat prima. 
Bedankt!  

Wat doen we met de resultaten? 
We zijn bezig met het ontwikkelen van andere soort schoolkeuze-informatie die beter weergeeft hoe 
ouders (en leerlingen) de school beleven. Met behulp van jullie antwoorden passen we de zinnen aan 
en vullen deze aan. We hebben hiervoor nu ruim 300 scholen waarmee we de testversie kunnen 
vullen. Uiteraard gaan we zorgvuldig met deze gegevens om. We hopen in het najaar via 
www.10000scholen.nl deze schoolkeuze-informatie beschikbaar te hebben.  

Wil je meer weten over het onderzoek? 
Neem dan contact op met: 
Marieke Boon 
Ouders & Onderwijs 
030-3060800 
marieke.boon@oudersonderwijs.nl  
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