
Kwaliteitsonderzoek 2018

Kwaliteitsonderzoek Lauwers en Eems Uitkomsten | Waar zijn we trots op?

• Ouders en leerlingen zijn blij met basisschool De Wierde. De
overkoepelende uitkomsten (rapportcijfer en gemiddelde
itemscore) zijn voor zowel leerlingen als ouders in vergelijking met
het landelijk gemiddelde erg hoog.

• Zowel leerlingen als ouders zijn erg te spreken over de manier
waarop leerkrachten hun vak uitoefenen. Zo zijn ouders
bijvoorbeeld erg enthousiast over de lesmethodes en de
opvoedkundige aanpak. Leerlingen zijn op hun beurt blij met de
manier waarop leerkrachten hun helpen hun werkwijze te
verbeteren.

• De ouders van basisschool De Wierde vinden dat zij voldoende
betrokken zijn bij de school. Dit beeld wordt gedeeld door de
medewerkers. Het contact tussen ouders en school is sowieso
goed. De ouders scoren op laatstgenoemde punt 0.5-punt boven
het landelijk gemiddelde.

Uitkomsten | Aandachtspunten

• Hoewel leerlingen aangeven basisschool de Wierde een fijne 
school te vinden, is er nog verbetering denkbaar op het gebied van 
sociale veiligheid. Basisschool De Wierde is een kleine en 
overzichtelijke school, toch blijft het ook hier zaak er voor te 
zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.

In november 2018 is op alle basisscholen van Lauwers en Eems een
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers en
leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset Qschool primair onderwijs
van B&T Organisatieadvies.
Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen aankijken tegen de school en het
onderwijs op basisschool De Wierde, waar zij tevreden over zijn en wat in hun
ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van
basisschool De Wierde zich verhouden tot het landelijke gemiddelde in het
basisonderwijs in Nederland. In 2016 is dit onderzoek ook uitgevoerd waardoor
een trendvergelijking mogelijk is.

Resultaten | Respons
De resultaten van een onderzoek zijn vooral

bruikbaar als er door voldoende mensen is

meegewerkt. Wat ‘voldoende’ is hangt af

van de grootte van de doelgroep. Bij een

kleine doelgroep is een hoger

responspercentage nodig om de resultaten

als geldig (representatief) voor de mening

van de hele doelgroep te beschouwen dan bij

grote doelgroepen. Volgens een set

vuistregels is dit onderzoek voor leerlingen

representatief. Voor de ouderpopulatie geldt

dat het responspercentage niet voldoet. Bij

ouders Toch is een responspercentage van

71 procent heel behoorlijk en dus kan er

alsnog het een en ander gezegd worden aan

de hand van deze resultaten.

Resultaten | Gemiddelde score
De stellingen worden gescoord op een 
vierpuntsschaal:
1- Oneens
2- Meer oneens dan eens
3- Meer eens dan oneens
4- Eens

De gemiddelde score is berekend op basis
van de antwoorden op alle stellingen in
het onderzoek. Ouders en leerlingen zijn
op basis van deze score exact even positief
als bij het onderzoek in 2016 en
tevredener dan gemiddeld op andere
basisscholen in Nederland.

Resultaten | Rapportcijfer

Het gemiddelde rapportcijfer
wordt vastgesteld aan de
hand van één vraag: welk
rapportcijfer geef je de
school?

Ouders zijn op basis van het
rapportcijfer dat zij aan de
school geven meer tevreden
dan tijdens het onderzoek in
2016 en een stuk positiever
dan landelijk gemiddeld is.
Leerlingen in groep 6, 7 en 8
zijn juist minder positief dan
in 2016. Wel zijn ze nog
steeds gemiddeld meer
tevreden dan kinderen op
andere basisscholen in
Nederland.
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