
 

Resultaten peiling schoolgids (april/mei 2018) 
Elke school brengt ieder jaar een schoolgids. Vensters PO 
ontwikkelt een digitale versie van de schoolgids. Scholen maken de 
schoolgids voor ouders. Voor de ontwikkeling van de landelijke digitale 
versie zijn de ervaringen van ouders belangrijk. Daarom willen we 
meer weten over het gebruik van de schoolgids door 
ouders. 218 leden deden mee (respons 34%).  

Ouders lezen de schoolgids goed 
De schoolgids is voor ouders een belangrijke 
informatiebron. Bijna alle ouders lezen de schoolgids of 
bladeren deze door. Ruim 1 op de 3 ouders leest de schoolgids 
zelfs helemaal.  
Tweederde gebruikt de schoolgids als informatie bron en om te 
weten wat de afspraken zijn. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op 
een school is de schoolgids nuttig.  

Begrijpelijk maar mag wat kort 
De informatie in de schoolgids is voor bijna alle ouders begrijpelijk (voldoende tot heel goed). Eén op 
de drie ouders vindt het veel informatie.  
Twee op de drie schoolgidsen staan online. Een kwart van de ouders krijgt de schoolgids op papier. 
Een variant is dat de belangrijkste informatie op papier aan het begin van het schooljaar verschijnt. 
Bijvoorbeeld in een kalendervorm.  
Voor zes op de tien ouders zijn de termen die in de schoolgids staan niet bekend. Bijna de helft zou 
deze dan ook graag uitgelegd krijgen.  

Verplichte informatie 
Alle verplichte informatie die scholen moeten opnemen in de schoolgids verwachten ouders ook te 
vinden. Qua informatie die ouders hebben opgezocht, scoren vooral de schooltijden en vakantietijden 
hoog (58%). De klachtenregeling en het samenwerkingsverband worden het minst (17% en 14%) 
opgezocht.  
Op de vraag of ouders nog andere informatie verwachten, zijn dat afspraken zoals over eten/drinken 
en huiswerk, beleid op diverse onderwerpen en onderwijsmethode. Aanvullend geven ouders aan dat 
de schoolgids vaak een statisch document is en daardoor niet up to date is of niet klopt met de 
praktijk.  

Wat doen we met de resultaten? 
De uitkomsten laten zien dat de schoolgids een belangrijk document is voor ouders en ook goed 
gebruikt wordt. We gaan samen met Vensters PO kijken hoe we de inhoud van de schoolgids kunnen 
verbeteren.  

Wil je meer weten over het onderzoek? 
Neem contact op met: 
Marieke Boon, Ouders & Onderwijs 
030-3060800, marieke.boon@oudersonderwijs.nl  
De volledige rapportage is beschikbaar.  
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