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1.0 Algemeen 
 

1.1 inleiding 
 

Algemeen 
Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ is een module binnen het 
onderzoeksinstrument De Kwaliteitsvragenlijst (V)SO, bedoeld om de kwaliteit van de school 
en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. Met behulp van de vragenlijst van deze module 
voor leerlingen kan de kwaliteitsperceptie van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 
4 jaar in kaart worden gebracht. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van 
de verschillende leerlingen, is de vragenlijst in twee varianten beschikbaar. 
  

Opbouw vragenlijsten 
De vragenlijst is opgebouwd uit drie rubrieken. De vragen of stellingen binnen de rubrieken 
worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende 
items. 

1. Bij variant A van de vragenlijst is er gebruik gemaakt van een tweepuntsschaal, van ja 
naar nee. Cijfermatig houdt dit in dat de respondenten aan een item uit variant A een 
minimale score van 1 en een maximale score van 2 kunnen toekennen. 

2. Voor de varianten B is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van’ ja altijd’ naar 
‘nee nooit.’ Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale 
score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. 

Voor alle varianten geldt dat bij de score-overzichten in dit document een score op 
vierpuntsschaal wordt gehanteerd. Dit betekent dat de scores op tweepuntschaal van variant 
A zijn omgerekend naar een score op vierpuntsschaal. Op deze manier zijn de scores met 
elkaar te vergelijken. 
  

Vensters PO en sociale veiligheid 
De vragenlijst bestaat uit de leerlingvragen van Vensters voor Verantwoording PO. Hierin zijn 
ook vragen met betrekking tot sociale veiligheid opgenomen. Deze vragen worden net als bij 
de andere rubrieken gescoord op een vierpuntsschaal. De antwoordcategorieën lopen van ‘ ja 
altijd’ naar ‘nee nooit.’ 

 
Externe vergelijking 

B&T beschikt over een bestand van resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+, afgenomen 
bij een groot aantal ZML scholen in Nederland. Door deze resultaten te middelen ontstaat 
een goed beeld van de ‘gemiddelde ZML school’. Deze gemiddelde resultaten worden de 
‘externe benchmark’ genoemd. 
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Respons 

  
Tijdens de voorbereidingen van het onderzoek zijn geschikte varianten van de  
vragenlijst Qschool (V)SO+ bepaald voor verschillende leerlingen/ leerling groepen. Het  
responspercentage is berekend door uit te gaan van het verwachte aantal deelnemende 
leerlingen per variant van de vragenlijst. Dit aantal is ingevoerd door de beheerder van het  
onderzoek.  

 Variant A Variant B Totaal 

Respons It Twaluk SO-VSO 67 49 116 

Totale populatie 68 53 121 

Responspercentage 99% 92% 96% 
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2.0 Resultaten 
 

2.1 Variant A 
 

Schoolklimaat 

 A 

Vind je het leuk op school? 3,7 

Voel jij je fijn op school? 3,8 

Zijn de regels op school duidelijk? 3,9 

Vind je het leuk in de klas? 3,8 

Speel je graag met andere kinderen op school? 3,7 

Zijn de juffen aardig? 3,6 

Helpt jouw juf bij het oplossen van ruzies? 3,7 

 
Onderwijsleerproces  

 

Leer je veel op school? 3,8 

Legt jouw juf goed uit? 3,9 

Zegt jouw juf wel eens dat je iets heel goed hebt gedaan? 3,9 

Helpt jouw juf als je iets vraagt? 3,9 

 
Sociale veiligheid 

  

Word je gepest door andere kinderen op school? 2,9 

Word je gepest door andere kinderen op de computer? 3,7 

Andere kinderen op school doen mij met opzet pijn? 3,1 

Ben je bang voor andere kinderen op school? 3,6 

Andere leerlingen doen met opzet onaardig tegen mij? 2,8 
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2.2 Variant B 

 

Schoolklimaat 

 B 

Ik ga graag naar school. 2,9 

Ik voel me veilig op school. 3,5 

Ik vind de regels op school duidelijk. 3,6 

Ik heb het naar mijn zin in mijn groep. 3,3 

Ik speel graag met andere kinderen op school. 3,1 

Ik vind de leerkracht aardig. 3,5 

De leerkracht helpt mij bij het oplossen van ruzies. 3,6 

 
Onderwijsleerproces  

 

Ik ben tevreden over wat ik leer op school. 3,5 

Ik ben tevreden over de uitleg van mijn leerkracht. 3,6 

De leerkracht vertelt mij duidelijk dat ik iets goed heb gedaan. 3,7 

Ik word goed geholpen door de leerkracht wanneer ik die nodig heb. 3,6 

 
Sociale veiligheid 

  

Ik word gepest op school door andere leerlingen. 3,4 

Ik word online gepest door andere leerlingen. 3,8 

Ik word door andere leerlingen expres pijn gedaan. 3,6 

Ik ben bang voor andere leerlingen. 3,5 

Andere leerlingen doen expres onaardig tegen mij. 3,4 
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2.3 Benchmark Intern 

 

Schoolklimaat 

 A B Gem. 

Vind je het leuk op school? 3,7 2,9 3,3 

Voel jij je fijn op school? 3,8 3,5 3,7 

Zijn de regels op school duidelijk? 3,9 3,6 3,8 

Vind je het leuk in de klas? 3,8 3,3 3,6 

Speel je graag met andere kinderen op school? 3,7 3,1 3,4 

Zijn de juffen aardig? 3,6 3,5 3,6 

Helpt jouw juf bij het oplossen van ruzies? 3,7 3,6 3,7 

 
Onderwijsleerproces  

A B Gem. 

Leer je veel op school? 3,8 3,5 3,7 

Legt jouw juf goed uit? 3,9 3,6 3,8 

Zegt jouw juf wel eens dat je iets heel goed hebt gedaan? 3,9 3,7 3,8 

Helpt jouw juf als je iets vraagt? 3,9 3,6 3,8 

 
Sociale veiligheid 

 A B Gem. 

Word je gepest door andere kinderen op school? 2,9 3,4 3,2 

Word je gepest door andere kinderen op de computer? 3,7 3,8 3,8 

Andere kinderen op school doen mij met opzet pijn? 3,1 3,6 3,4 

Ben je bang voor andere kinderen op school? 3,6 3,5 3,6 

Andere leerlingen doen met opzet onaardig tegen mij? 2,8 3,4 3,1 

 

Totaal 

2018-19 A B Totaal 

Schoolklimaat 3,7 3,4 3,5 

Onderwijsleerproces 3,9 3,5 3,7 

Sociale veiligheid 3,2 3,5 3,4 

Totaal 3,6 3,5 3,5 

 

2016-2019 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Schoolklimaat 3,4 3,7 3,5 

Onderwijsleerproces 3,5 3,9 3,7 

Sociale veiligheid 3,2 3,4 3,4 

Totaal 3,4 3,6 3,5 
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2.4 Benchmark Extern 
 

Schoolklimaat 

 A B Gem. 

Vind je het leuk op school? 3,7 (0,5) 2,9 (-0,3) 3,3 (0,1) 

Voel jij je fijn op school? 3,8 (0,5) 3,5 (0,2) 3,7 (0,4) 

Zijn de regels op school duidelijk? 3,9 (0,6) 3,6 (0,3) 3,8 (0,5) 

Vind je het leuk in de klas? 3,8 (0,5) 3,3 (0,0) 3,6 (0,3) 

Speel je graag met andere kinderen op school? 3,7 (0,3) 3,1 (-0,3) 3,4 (0,0) 

Zijn de juffen aardig? 3,6 (0,2) 3,5 (0,1) 3,6 (0,2) 

Helpt jouw juf bij het oplossen van ruzies? 3,7 (0,4) 3,6 (0,3) 3,7 (0,4) 

 
Onderwijsleerproces  

A B Gem. 

Leer je veel op school? 3,8 (0,4) 3,5 (0,1) 3,7 (0,3) 

Legt jouw juf goed uit? 3,9 (0,5) 3,6 (0,2) 3,8 (0,4) 

Zegt jouw juf wel eens dat je iets heel goed hebt 
gedaan? 

3,9 (0,4) 3,7 (0,2) 3,8 (0,3) 

Helpt jouw juf als je iets vraagt? 3,9 (0,5) 3,6 (0,3) 3,8 (0,4) 

 
Sociale veiligheid 

 A B Gem. 

Word je gepest door andere kinderen op school? 2,9 (-0,4) 3,4 (0,1) 3,2 (-0,1) 

Word je gepest door andere kinderen op de 
computer? 

3,7 (0,3) 3,8 (0,4) 3,8 (0,4) 

Andere kinderen op school doen mij met opzet pijn? 3,1 (0,1) 3,6 (0,5) 3,4 (0,4) 

Ben je bang voor andere kinderen op school? 3,6 (0,4) 3,5 (0,3) 3,6 (0,4) 

Andere leerlingen doen met opzet onaardig tegen mij? 2,8 (-0,2) 3,4 (0,4) 3,1 (0,1) 

 
Pesten 

Sociale veiligheid A 2016-17 2017-18 2018-19 

Word je gepest door andere kinderen? 3,0 3,0 2,9 

Word je gepest door andere kinderen op de computer? 3,4 3,8 3,7 

Andere leerlingen doen met opzet onaardig tegen mij? 3,1 3,2 2,8 

  

Sociale veiligheid B 2016-17 2017-18 2018-19 

Word je gepest door andere kinderen? 3,0 3,1 3,4 

Word je gepest door andere kinderen op de computer? 3,4 3,8 3,8 

Andere leerlingen doen met opzet onaardig tegen mij? 3,1 3,2 3,4 
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