
Tevredenheidsonderzoeken schooljaar 2021-2022  

 

In november 2021 zijn ouders, medewerkers en kinderen van 

onderwijs en opvang uitgenodigd om deel te nemen aan het 

tevredenheidsonderzoek uitgezet door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies, in opdracht van stichting 

GOO. Hieronder de resultaten van het onderzoek. Wij zijn 

hiermee erg tevreden en trots op ons team. 

 

Team Kindcentrum SBO Petrus Donders 

 

Ouders onderwijs 
 

Respons 
 

68 ouders hebben de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 40% 

Conclusie 
 

Over het algemeen zijn de ouders zeer tevreden met de school (8.6). 
Hiermee scoren we sterk hoger dan de benchmark primair onderwijs (7.6) 
en ongeveer gelijk aan de meting in 2018 (8.6) 
 

Kwaliteiten 
 

- Algemene tevredenheid 
- Directeur en kindcentrumleider 
- Communicatie 
- Sfeer 
- Leerkracht 
- Onderwijs 
- Begeleiding 
- Aandacht 
- Ontwikkeling 
 

Aandachtspunten Er zijn geen aspecten waar de ouders ontevreden over zijn. 

 

 

 

Kinderen onderwijs 
 

Respons 
 

De vragenlijst is uitgezet in de hoge middenbouw en bovenbouwgroepen. 75 
kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. 
 

Conclusie 
 

Over het algemeen zijn de kinderen zeer tevreden met de school (8.6). 
Hiermee scoren we sterk hoger dan de benchmark primair onderwijs (8.2) 
en sterk hoger dan de meting in 2018 (7.5) 
 

Kwaliteiten 
 

- Algemene tevredenheid 
- Leerkracht  
- Begeleiding 
- Onderwijs 
- Veiligheid 
- Sfeer 
- Schoolgebouw 
 



Aandachtspunten - Naleven van regels door kinderen 
 

 

 

Ouders opvang BSO 
 

Respons 
 

20 ouders  van de gespecialiseerde BSO hebben de vragenlijst ingevuld, dit is 
een respons van 43%. 
 

Conclusie 
 

Over het algemeen zijn de medewerkers zeer tevreden zijn met de 
opvanglocatie (8.5). Hiermee scoren we sterk hoger dan de benchmark 
kinderopvang (7.9). 
 

Kwaliteiten 
 

- Vaste gezichten op de groep 
- Duidelijkheid en structuur 
- Aandacht voor normen en waarden 
- Communicatie 
- Sfeer 
- Pedagogisch medewerkers 
- Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

Aandachtspunten Er zijn geen aspecten waar ouders ontevreden over zijn. 

 

 

Kinderen opvang BSO 
 

Respons 
 

8 kinderen van de gespecialiseerde BSO hebben de vragenlijst ingevuld. 

Conclusie 
 

Over het algemeen zijn de kinderen zeer tevreden met de BSO (9.1). 

Kwaliteiten 
 

- Terecht kunnen bij pedagogisch medewerkers 
- Leuke groep 
- Genoeg vriendjes/vriendinnetjes 
- Je veilig voelen op de groep 
- Leuke activiteiten 
- Leuk buiten spelen 

 

Aandachtspunten Er zijn geen aspecten waar kinderen ontevreden over zijn. 

 

 

 

 

 


