
  



1 ALGEMEEN 
  

  

1.1 Inleiding 

  

Algemeen 

Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school 

en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. Met behulp van de vragenlijsten kan de 

kwaliteitsperceptie van de ouders en leerlingen in kaart worden gebracht. De resultaten van 

de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. 

 

Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of 

het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met 

andere woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht.  

 

Extern kunnen de resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de 

belanghebbenden over de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in 

de omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording. 

De dialoog gaat dus over de dingen die de school zélf van belang vindt alsmede de dingen 

die voor anderen van belang zijn. 

 
Opbouw vragenlijsten 

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De vragen binnen 

de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op 

verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar 

eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score 

kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende 

doelgroepen gevraagd de school een rapportcijfer te geven (van 1 tot en met 10). 

 

In de vragenlijsten is standaard ook een aantal open vragen opgenomen. De antwoorden op 

deze vragen bieden aanvullende informatie. Deze opmerkingen kunnen niet gekwantificeerd 

worden en zijn dus in hoge mate subjectief. Bij de analyse van deze gegevens is het van 

belang alleen die opmerkingen die meerdere malen gemaakt zijn (gerelateerd aan het 

totaal aantal respondenten) mee te nemen. 

 
Externe vergelijking 

Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau beschikt over een groot bestand van 

resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland. Door deze 

resultaten te middelen ontstaat een goed beeld van de ‘gemiddelde school’. Deze 

gemiddelde resultaten worden de ‘externe benchmark’ genoemd. 

In deze rapportage van de Kwaliteitsvragenlijsten worden de onderscheidende resultaten 

van De Koperwiek vergeleken met de externe benchmark, waardoor een beeld wordt 

verkregen van hoe de organisatie op die items presteert in vergelijking met de ‘gemiddelde 

school’. 

Voor de beoordeling van de afwijkingen ten opzichte van de externe benchmark, 

beschouwen we een afwijking van 0,3 punt als relevant. Deze scores zijn groen gemarkeerd 

wanneer het een positieve afwijking ten opzichte van de externe benchmark van 0,3 punt 

of meer betreft en rood wanneer het een negatieve afwijking betreft. 

 
Deze samenvatting 

Deze samenvattende rapportage is door de directeur van De Koperwiek samengesteld op 

basis van de door Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau aangereikte (veelheid 

van) gegevens in cijfermatige en beschrijvende informatie. 

De samenvatting in cijfers komt terug in hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 3 staan de door Van Beekveld& Terpstra Organisatieadviesbureau aangereikte 

“onderscheidende resultaten”. 



Uit de aangereikte opmerkingen zijn, volgens aanwijzing, zaken beschreven die meermalen 

in dezelfde trend gemaakt zijn. Deze staan in hoofdstuk 4 vermeld. 

 

Het vervolg 

Vanuit deze samenvatting, met een nadere blik op de verkregen achterliggende gegevens, 

start het interne gesprek binnen het team van De Koperwiek enerzijds en het gesprek 

tussen directeur van De Koperwiek en de directeur-bestuurder van onze stichting Akkoord!. 

Deze laatste beschikt ook over een bestuursrapportage, waarin de 9 scholen van Akkoord! in 

overzicht bij elkaar staan. Een interne vergelijking op dat niveau is daar dus ook mogelijk. 

 

 

1.2 Respons 

 

 Ouders Leerlingen 

Respons Rapportage OBS De Koperwiek 201 245 

Responspercentage 44% 95% 

 

 

1.3 Rapportcijfers 

 

Doelgroep 

gemiddeld 

rapportcijfer 

De Koperwiek 

gemiddeld 

rapportcijfer 

Akkoord! 

extern 

gemiddeld 

rapportcijfer 

Ouders 8,2 7,8 7,6 

Leerlingen 8,4 8,4 8,0 

 

 

 

1.4 Gemiddelde itemscore 

 

Doelgroep 

Intern 

gemiddelde 

itemscore 

(vierpuntschaal) 

gemiddelde 

itemscore 

Akkoord! 

(vierpuntschaal) 

Extern 

gemiddelde 

itemscore 

(vierpuntschaal) 

Ouders 3,6 3,5 3,4 

Leerlingen 3,4 3,4 3,3 

 

 

 

 

 



2 RESULTATEN DOMEINEN EN RUBRIEKEN 
 

De resultaten in onderstaande rubrieken zijn telkens het gemiddelde van de resultaten van de 

achterliggende items. In het gesprek worden deze achterliggende gegevens waar nodig er bij 

betrokken. Het overzicht geeft een eerste algemeen, daardoor wel overzichtelijk, beeld.  

 

De kleuren in de tabel komen niet van Van Beekveld & Terpstra maar zijn door De Koperwiek zelf 

aangebracht om de betekenis van de items iets beter te duiden. 

Hieronder volgt allereerst een legenda met de betekenis van kleuren: 

 
 

 
 
 
 
 

score 4 is vergelijkbaar met rapportcijfer 10

score 3,6 is vergelijkbaar met rapportcijfer 9

score 3,2 is vergelijkbaar met rapportcijfer 8

score 2,8 is vergelijkbaar met rapportcijfer 7

score 2,4 is vergelijkbaar met rapportcijfer 6

score 2 en lager is onvoldoende

dit item vraagt om een lage score   score 1,6 is vergelijkbaar met een 8,8

Afname 2016 2013 2016 2013

Groep

Aantal respondenten: 201 184 245 175

Schoolklimaat 3,6 3,5

Onderwijsleerproces 3,5 3,5

Communicatie 3,4

Schoolcultuur

Sociale veiligheid 1,6 1,6

Leerstof

Leerstof en toetsen 3,8 3,7 3,2 3,6

De lessen/didactiek 3,3 3,5

Begeleiding door leerkrachten 3,7 3,7 3,3 3,6

Werkvormen

Leer- en hulpmiddelen 3,7 3,1 3,3

Toetsen en toetsresultaten

ICT 3,5 3,3 3,3 3,5

Zorg/ondersteuning 3,6 3,5

Pedagogisch klimaat: sfeer 3,6 3,7 2,9 3,5

Pedagogisch klimaat: sociale omgang 3,7 3,7 3,3 3,4

Pedagogisch klimaat: sociale veiligheid 3,5 3,3 3,5 3,4

Handelingsgericht werken 3,5 3,6

Ouders Kinderen

Venster-uitslagen (vanaf 2016)

Onderwijs en leren



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afname 2016 2013 2016 2013

Groep

Interactie onderling

Interactie met ouders 3,7

Interactie met leerlingen 3,7 3,8

Inspraak 3 3,4

Interactie leerling-directeur 3,4 3,5

Interactie Leerling-meester of juf 3,6 3,7

Directie 3,8 3,8

Huisvesting 3,2 3,5

Informatievoorziening 3,8 3,8 3,6

Procedures 3,8 3,6

Overlegstructuur 3,7 3,6

Ouderbetrokkenheid 3,6 3,5

Verwachtingen 3,9 3,8

Arbeidsomstandigheden: Taken

Arbeidsomstandigheden: ARBO-beleid

Ontwikkelingsmogelijkheden

Werkklimaat/schoolcultuur

Rapportcijfer 8,2 8,1 8,4 8,2

Cultuur
Ouders Kinderen

Leiderschap en management

Bedrijfsvoering

Organisatie

Personeel

Algemeen



3 ONDERSCHEIDENDE RESULTATEN  

  

  

Onderstaand zijn de meest opvallende resultaten weergegeven van ouders en leerlingen, 

ten opzichte van de externe benchmark.  

Eerst zijn de resultaten die het meest positief afwijken van de externe benchmark 

weergegeven (in groen), dan de resultaten die het meest negatief afwijken (in rood). De 

grootste afwijking is onderstreept. 

  

3.1 Positieve afwijkingen ten opzichte van de externe benchmark 

  

 Ouders 2016 Leerlingen 2016 

1. De school besteedt aandacht aan 

verschillende geloven en culturen. 
3,8 0,6 3,1 0,2 

2. De school besteedt in het aanbod aandacht 

aan maatschappelijke thema's. 
3,8 0,3 3,0 0,5 

3. Leerkrachten helpen leerlingen goed als dat 

nodig is. 
3,6 0,4 3,6 0,1 

4. De informatie die ouders krijgen over wat er 

op school gebeurt is goed. 
3,5 0,4     

5. De school heeft een helder onderwijskundig 

profiel. 
3,8 0,4     

6. Ouders zouden opnieuw kiezen voor de 

school. 
3,9 0,4     

7. De school beschikt over goede lesmethodes. 3,5 0,3     

8. Leerlingen leren voldoende op deze school. 3,6 0,3 3,5 0,0 

9. De school biedt voldoende mogelijkheden tot 

inspraak. 
3,7 0,3     

10. Het onderwijs sluit aan bij de 

belevingswereld van leerlingen. 
3,6 0,1 2,8 0,3 

 

 

 

De cursief weergegeven getallen tonen de afwijking ten opzichte van de externe 

(landelijke) benchmark. 

  



3.2 Negatieve afwijkingen ten opzichte van de externe benchmark 

  

 

 Ouders 2016 Leerlingen 2016 

1. De school biedt ouders voldoende 

mogelijkheden om bij het onderwijs 

betrokken te zijn. 

3,7 0,3     

2. Personeelsleden hanteren allemaal dezelfde 

regels. 
3,4 0,3     

3. De directie is aanspreekbaar wanneer dit 

nodig is. 
3,8 0,2 3,1 -0,2 

4. De groepsverdeling komt op goede wijze tot 

stand. 
        

5. De school besteedt voldoende aandacht aan 

orde en discipline. 
3,6 0,1 2,9 0,2 

6. De directie staat open voor kritiek.         

7. Ouders zijn voldoende betrokken bij de 

school. 
3,6 0,2     

8. Leerkrachten geven het goede voorbeeld. 3,8 0,2     

9. Leerkrachten hebben oog voor het 

welbevinden van leerlingen. 
3,7 0,1 3,6 0,1 

10. De informatie die ouders krijgen over wat er 

op school gebeurt is goed. 
3,5 0,4     

 

 

 

 
De cursief weergegeven getallen tonen de afwijking ten opzichte van de externe 

(landelijke) benchmark.  

Er zijn geen cijfers in rood, dat betekent dat er geen significante negatieve afwijkingen 

geconstateerd zijn.  



4. OPMERKINGEN  
 

4.1. Opmerkingen van ouders en leerlingen 

 

Ouders en leerlingen konden na het beantwoorden van alle gesloten vragen ook een open antwoord 

geven op de vraag wat ze wel dan niet goed vinden aan de school. Bij de analyse van deze gegevens 

wordt door Van Beekveld & Terpstra aanbevolen alleen die opmerkingen die meerdere malen (drie 

maal of vaker) gemaakt zijn mee te nemen. 

 

Onderstaande opmerkingen zijn door de ouders drie of meer keren gemaakt: 

  

 

Algemeen, wat ik niet zo goed vind van deze school is: 

Niets 19x genoemd 9 % 

Huisvesting 10x genoemd   5 % 

Verkeersveiligheid/parkeermogelijkheden   6x genoemd   3 % 

Te weinig gym/te ver lopen   6x genoemd   3 % 

Groepsgrootte   6x genoemd   3 % 

Lestijden (graag continurooster)   4x genoemd   2 % 

Gespreksmomenten (graag extra momenten)   4x genoemd   2 % 

 

Algemeen, wat ik juist wel goed vind van deze school is: 

Onderwijs, zorg en differentiatie 29x genoemd 14 % 

Persoonlijke aandacht, oog voor individu 27x genoemd 13 % 

Activiteiten, veel extra’s, leuke dingen 23x genoemd 11 % 

Sfeer, open karakter 19x genoemd   9 % 

Communicatie, informatievoorziening 16x genoemd   8 % 

Actueel, eigentijds, innovatief, ambitieus, deskundig 16x genoemd   8 % 

Gedreven team, straalt eenheid uit 13x genoemd   7 % 

Adequaat optreden bij problemen 12x genoemd   6 % 

 

  

   

Onderstaande opmerkingen zijn door de leerlingen drie of meer keren gemaakt: 

 

Algemeen, wat ik niet zo goed vind van deze school is: 

Niets 76x genoemd 31 % 

Hardware doet het vaak niet 17x genoemd   7 % 

Er wordt gepest 14x genoemd   6 % 

Onvoldoende toezicht bij buiten spelen 14x genoemd   6 % 

Pauze (te kort) 13x genoemd   5 % 

Te weinig gym 11x genoemd   5 % 

Veel drukte op de gang 10x genoemd  4 % 

Te weinig biebboeken   6x genoemd   2 % 

 
  



 

Algemeen, wat ik juist wel goed vind van deze school is: 

Het onderwijs, de zorg, differentiatie (goede lessen/uitleg, individuele aandacht, 

ik leer veel) 

56x genoemd 23 % 

Activiteiten, veel extra’s, leuke dingen 34x genoemd   14 % 

Sfeer 31x genoemd 13 % 

Hagerweike als speelplein 24x genoemd   10 % 

Juffen en meesters (leuk, lief, aardig) 22x genoemd   9 % 

Alles 21x genoemd     9 % 

Aandacht voor individu, iedereen is gelijk, respect 17x genoemd   7 % 

Er wordt goed geluisterd, je wordt goed geholpen bij problemen 15x genoemd     6 % 

De bieb op school   6x genoemd   2 % 

De directeur   6x genoemd     2 % 

 
 
 
4.2. Trendanalyse 

 

De stichting akkoord! heeft het tevredenheidonderzoek in 2013 voor het eerst laten uitvoeren door 

Van Beekveld & Terpstra. In 2010 is er een vergelijkbare tevredenheidsmeting geweest. Deze is 

gelopen via Epsedean Consulting.  Een globale trendanalyse laat het volgende zien: 

 

Doelgroep 

gemiddeld 

rapportcijfer 

2016 

gemiddeld 

rapportcijfer 

2013 

gemiddeld 

rapportcijfer 

2010 

Ouders 8,2 8,1 7,5 

Leerlingen 8,4 8,2 8,3 

 

Doelgroep 

gemiddelde 

itemscore 

2016 

(vierpuntschaal) 

gemiddelde 

itemscore 

2013 

(vierpuntschaal) 

gemiddelde 

itemscore 

2010 

(vierpuntschaal) 

Ouders 3,6 3,6 3,6 

Leerlingen 3,4 3,5 3,4 

 

 

 

  



De top 5 (meer dan 4x genoemd) antwoorden van ouders op de vraag wat minder goed is aan de school: 
 

2009-2010 2012-2013 2015-2016 

Huisvesting 

3 locaties, kleine lokalen, veel 

kinderen op ‘n kluitje 

Huisvesting 

3 locaties, kleine lokalen, veel 

kinderen op ‘n kluitje 

Niets 

Toiletten 
 

Veiligheid 

Verkeerssituatie, parkeer-

gelegenheid 

Huisvesting 

3 locaties, kleine lokalen, veel 

kinderen op ‘n kluitje 

Speelgelegenheid Speelgelegenheid Veiligheid 

Verkeerssituatie, parkeer-

gelegenheid 

Bewegingsonderwijs  
te weinig, weer gaan zwemmen, 
niet op vrijdag gymmen 

Hoge eisen aan kinderen Bewegingsonderwijs  

te weinig, te ver lopen 

Veiligheid 

Verkeerssituatie, parkeer-

gelegenheid 

Lestijden  

voorkeur voor continurooster 

Groepsgrootte 

 

De top 7 (meer dan 10x genoemd) antwoorden van ouders op de vraag wat juist goed is aan de school: 
 

2009-2010 2012-2013 2015-2016 

Omgang met kinderen 
 

Onderwijs en zorg 

Unitwerk, onderwijs op maat, 

aandacht voor het individuele 

kind 

Onderwijs en zorg 

Unitwerk, onderwijs op maat 

Activiteiten 

Maatschappelijke 

betrokkenheid, uitstapjes, 

presentaties, leuke thema’s, 

Koperwiekdagen 

Sfeer 

Gezelligheid, open sfeer, 

respectvolle benadering 

Aandacht voor het individu 

Onderwijs en zorg 

Unitwerk, onderwijs op maat, 

aandacht voor het individuele 

kind 

Activiteiten 

Maatschappelijke 

betrokkenheid, uitstapjes, 

presentaties, leuke thema’s, 

Koperwiekdagen 

Activiteiten 

Maatschappelijke 

betrokkenheid, uitstapjes, 

presentaties, leuke thema’s, 

Koperwiekdagen 

Communicatie 

Correct, tijdig, serieus 

genomen worden 

Leerkrachten en directie 

Betrokkenheid, enthousiasme, 

bevlogenheid 

Sfeer 

Gezelligheid, open sfeer, 

respectvolle benadering 

Sfeer 

Gezelligheid, open sfeer, 

respectvolle benadering 

Communicatie 

Correct, tijdig, serieus 

genomen worden 

Communicatie 

Correct, tijdig, serieus 

genomen worden 

Leerkrachten en directie 

Betrokkenheid, enthousiasme, 

bevlogenheid 

Openbare identiteit 

Aandacht voor verschillende 
culturen 

Actueel, eigentijds 

Innovatief, ambitieus, 

deskundig 

Openbare identiteit 

Aandacht voor verschillende 
culturen 

 Leerkrachten en directie 

Betrokkenheid, enthousiasme, 

bevlogenheid 

 



De top 6 (meer dan 10x genoemd) antwoorden van leerlingen op de vraag wat minder goed is aan de school: 
 

2009-2010 2012-2013 2015-2016 

Toiletten zijn vies Toiletten zijn vies Helemaal niets, alles is goed 

Meer vrije tijd 
Langere pauze, korter naar school 

Speelplaats Hardware doet het vaak 

niet 

Helemaal niets, alles is goed 
 

Helemaal niets, alles is goed 
 

Er wordt gepest 

Speelplaats  Huisvesting Onvoldoende toezicht bij 

buiten spelen 

Meer en/of andere uitstapjes  
 

Meer vrije tijd 
Langere pauze, korter naar 
school 

Meer vrije tijd 
Langere pauze, korter naar 
school 

Vaker/meer gym 
 

Hulp van de leerkrachten 

bij pesten is niet 

voldoende 

Vaker/meer gym 

 

 
 
De top 7 (meer dan 10x genoemd) antwoorden van leerlingen op de vraag wat juist goed is aan de school: 
 

2009-2010 2012-2013 2015-2016 

Het onderwijs 

Goede lessen/uitleg, 

individuele aandacht, ik leer 

veel 

Het onderwijs 

Goede lessen/uitleg, 

individuele aandacht, ik leer 

veel 

Het onderwijs 

Goede lessen/uitleg, 

individuele aandacht, ik leer 

veel 

De inrichting is gezellig en de 
sfeer is goed 
 

Juffen en meesters 

Leuk/lief/aardig 

Activiteiten 

Uitstapjes, presentaties, leuke 

thema’s, Koperwiekdagen 

Activiteiten 

Uitstapjes, presentaties, leuke 

thema’s, Koperwiekdagen 

Hulp bij problemen 

Er wordt goed geluisterd, je 

wordt goed geholpen bij 

problemen 

De sfeer is goed 

 

Juffen en meesters 

Leuk/lief/aardig 

Alles is goed Het Hagerweike als 

speelplein 

Hulp bij problemen 

Er wordt goed geluisterd, je 

wordt goed geholpen bij 

problemen 

Activiteiten 

Uitstapjes, presentaties, leuke 

thema’s, Koperwiekdagen 

Alles is goed 

Je krijgt veel extra hulp 
 

Computers, laptops, 

Smartborden 

Aandacht voor het individu 

Iedereen is gelijk, respect 

Computers, laptops, 

Smartborden 

Openbare identiteit 

Iedereen hoort er bij, geen 

discriminatie 

Hulp bij problemen 

Er wordt goed geluisterd, je 

wordt goed geholpen bij 

problemen 

 

 
 
  



5. Conclusie en voortgang 
 

De resultaten van de tevredenheidonderzoeken in 2009-2010, 2012-2013 en 2015-2016 zijn door De 

Koperwiek serieus genomen. Door ouders en leerlingen aangegeven verbeterpunten zijn input 

geweest voor school- en jaarplannen en daar waar mogelijk hebben aangegeven verbeterpunten tot 

acties geleid. De opbrengst van het tevredenheidonderzoek 2015-2016 zal de komende schooljaren 

waar nodig of bij raakvlakken steeds onderwerp van gesprek zijn. Dit gebeurt zowel schoolintern 

(binnen het team en de MR van De Koperwiek) als op stichtingsniveau (als onderdeel van de 

kwaliteitscyclus en binnen het gesprek tussen directeur van De Koperwiek en de directeur-bestuurder 

van stichting Akkoord!).  

Al met al mag De Koperwiek, op basis van bovenstaande resultaten, constateren dat zowel de ouder- 

als de  leerlingenpopulatie relatief tevreden is over de school. 

  

 

 


