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Analyseplan 
Survey veiligheid docenten en 

onderwijsondersteunend personeel PO  

Schooljaar 2017-2018 
 

Introductie 
 
In mei/juni 2018 heeft de survey onder de docenten en 
onderwijsondersteunende personeel in de onderwijssector plaatsgevonden.  
 
Via email hebben de docenten en onderwijsondersteunend personeel van 
alle scholen aselectief een code van het CBS ontvangen om de survey in 
het softwareprogramma “survey monkey” in te vullen. 
 
Aangezien het de eerste keer is dat deze survey is afgenomen, zal deze 
survey als een nulmeting beschouwd worden. Deze nulmeting functioneert 
als uitgangspunt van waaruit problemen en oplossingen worden 
gedestilleerd in een nationaal veiligheidsbeleid. 
 

Belangrijkste onderzoeksvragen conform het 

onderzoeksplan juni 2019 
 
D.m.v. de volgende belangrijke onderzoeksvragen zal de Directie 
Onderwijs een actuele en een totaal overzicht krijgen aangaande de 
beleving van de primaire veiligheidsrelaties en veiligheid in zijn algemeen 
conform de visie van de docenten en onderwijsondersteunend personeel: 

 Besteed de school aandacht aan belangrijke veiligheidsaspecten?; 

 Hoe is de betrokkenheid van leerlingen en personeel op school m.b.t 
bepaalde aspecten van de school? 

 Hoe is de beleving van veiligheid op school m.b.t o.a. geweld, 
agressie, alcohol, drugs, etc. en hoe pakt de school dit aan? 
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• Hoe is het gesteld met het welbevinden van de docenten en 
onderwijsondersteunend personeel op school? 

 

Resultaten 
 
Van het aantal die de survey hebben afgenomen, zullen de resultaten 
weergegeven worden. Deze zullen samen met de resultaten van de reeds 
afgenomen surveys onder de schoolbesturen en belangrijke stakeholders 
gepresenteerd worden. 
 

Conclusies 
 
De resultaten van de afgenomen surveys zullen gebruikt worden om 
samen met de stakeholders van het platform, een aanstalte te maken aan 
het opstellen van een nationaal veiligheidsbeleid. 
 
Een school kan pas goed beleid ten aanzien van veiligheid voeren als zij 
inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de 
leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel.   
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