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Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk bij Kennisnet  
via support@kennisnet.nl of 0800 3212 233. 
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Vensters biedt de Vensters-enquête aan voor het afnemen van het onderzoek naar 
oudertevredenheid. Dit onderzoek neemt u af via Vensters of via een externe 
leverancier. De resultaten van uw onderzoek kunt u direct publiceren op Scholen op de 
kaart. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek via Vensters 

Vensters biedt scholen een enquête voor het afnemen van oudertevredenheid onder ouders 
van leerlingen. Om de Venster-enquête te gebruiken logt u in op Vensters en gaat u naar 
Mijn Scholen op de kaart. U vindt u de oudertevredenheid onder het kopje ‘Waardering’.  
De afnameperiode loopt tot en met 30 april 2018. 
 
Onderzoek via externe leveranciers 
Er zijn diverse externe leveranciers van tevredenheidonderzoeken aangesloten bij Vensters. 
Neemt u een onderzoek af via één van deze leveranciers, dan kunt u de gegevens 
automatisch doorsturen naar Vensters. Vraag uw leverancier wat u hiervoor moet doen.  
 
Aangesloten onderzoeksaanbieders zijn: 
- BvPO       - Scholen met Succes 
- DigiDoc      - Qfeedback (B&T Organisatieadvies) 
- DUO Onderwijsonderzoek & Advies  - De Vreedzame School 
- Edudat - Sometics     - WMK 
- Kwaliteitscholen     - Parnassys WMK  
- Praktikon 
 
Neemt u dit jaar de tevredenheidenquête(s) af via een aangesloten leverancier, dan blijft de 
afnameperiode ongewijzigd van 1 november 2017 tot en met 30 april 2018. De resultaten 
kunt u tot en met 15 mei 2018 versturen naar Vensters.  
 

Representatieve steekproef 
Om tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat te komen moet een representatieve 
steekproef gedaan worden. Dat betekent dat de steekproef een goede weerspiegeling 
moet zijn van de schoolsamenstelling (ouders van leerlingen uit alle leerjaren en 
onderwijssoorten) en dat er voldoende ouders aan het onderzoek deelnemen 
(steekproefomvang). In de enquête-tool is een rekentool beschikbaar waarmee u eenvoudig 
berekent hoeveel responsen er nodig zijn voor een minimale en gewenste respons.  
 
De oudertevredenheidsmeting is geen verplichting vanuit de inspectie. Wanneer u niet 
voldoet aan het minimale aantal respondenten, ondervindt u hier geen nadeel van. Wel is 
het voor u moeilijker om conclusies trekken over de volledige ouderpopulatie van de school.  
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Tijdlijn 
We adviseren een vaste planning aan te houden voor het afnemen van de enquête. We 
hebben daarom een aantal periodes vastgesteld waarin de onderzoeken afgenomen en 
gepubliceerd kunnen worden. Hieronder een overzicht van deze periodes.  
 
1 november U kunt starten met de afname van het onderzoek.  
 
30 april Einde afnameperiode. U kunt geen nieuwe onderzoeken meer 

opstarten. Publiceer de uitkomsten van het leerlingtevredenheid op 
scholenopdekaart.nl.  

 
1 mei t/m 31 mei Deze periode gebruikt u om het onderzoek af te ronden, eventueel 

gegevens in te laden en te publiceren. Eerder publiceren is mogelijk.  
 

Juni Vanaf 1 juni wordt gestart met het berekenen van de benchmark voor 
iedere school. Dit wordt gedaan op basis van alle gegevens die op dat 
moment beschikbaar zijn. Hoe meer gegevens, hoe waardevoller de 
benchmark. Zorg er daarom voor dat u uiterlijk op 31 mei uw 
gegevens heeft ingeladen. 

 
 

Zichtbaar op Scholen op de kaart 
Na het afnemen en verwerken van de Vensters-enquête staan de enquêtegegevens bij de 
indicator Oudertevredenheid van Mijn Scholen op de kaart. Daar heeft u de mogelijkheid om 
de enquêtegegevens te voorzien van uw verhaal. Zo plaats u de cijfers in de context van uw 
beleid. Vervolgens publiceert u de gegevens zodat ze op scholenopdekaart.nl zichtbaar zijn 
voor ouders.  
 
Het verkrijgen van respons 
We horen regelmatig van scholen dat het vaak lastig is om de medewerking te krijgen van 
ouders als het gaat om het invullen van de enquête. Daarom geven we u wat tips om de 
drempel voor ouders iets lager te maken: 
- vraag ouders die toch al op school zijn de vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld wanneer ze 
aanwezig zijn voor een tienminutengesprek, een ouderavond of om hun kind te brengen. 
- laat ze de enquête eventueel invullen op hun telefoon. 
- geef ruim de tijd voor het invullen en stuur wellicht een reminder. 
 
Support 
Heeft u vragen of twijfelt u of de afname van de enquête goed gaat? Neem dan contact op 
met onze servicedesk (support@kennisnet.nl of 0800-321 22 33). 
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Vragenlijst voor Ouders 
 

Nr. Vragen Antwoord 

De sfeer op school 

1 In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 
-- . - . +. ++ 

2 Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 
-- . - . +. ++ 

3 Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 
-- . - . +. ++ 

4 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de 
school? 

-- . - . +. ++ 

5 Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 
-- . - . +. ++ 

De lessen 

6 In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 
-- . - . +. ++ 

7 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen? 

-- . - . +. ++ 

8 Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 
-- . - . +. ++ 

9 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school 
gebeurt? 

-- . - . +. ++ 

10 Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 
-- . - . +. ++ 

Rapportcijfer 

11 Welk rapportcijfer geeft u de school? 
1 tot 10 

 

 

 


