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Analyseplan survey schoolhoofden PO m.b.t.  
Veilige School schooljaar 2017-2018 

 

Introductie 
In juni 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
samenwerking met de Directie Onderwijs een survey 
uitgevoerd onder alle basis- en kleuterscholen (PO). Deze 
survey is opgezet met enige input van de Inspectie van 
Onderwijs. De schoolhoofden van PO dienden de “survey” in te 
vullen. In totaal zijn er 35 kleuter en 35 basisscholen. Van de 
totale populatie van 70 potentieel te interviewen schoolhoofden 
hebben er 36 meegedaan (response van 51.4 %). De kwaliteit 
van de beantwoording is hoog, nagenoeg alle vragen zijn 

beantwoord. Vanwege de lage response dienen de resultaten 
van deze survey als indicatief beschouwd te worden. Er is 
gebruik gemaakt van de software “survey monkey”. Alle 
kleuter- en basisscholen hebben ieder een code ontvangen en 
met deze code konden de schoolhoofden de survey invullen. 
Alle ingevulde survey werden direct verwerkt in 
frequentietabellen. 
 
 

Belangrijkste onderzoeksvragen conform 
onderzoeksplan d.d. juni 2017 

1. Heeft iedere school een beleid en indien zo, wat is de 
inhoud van het beleid aangaande veiligheid op school op 
het gebied van preventie, curatie, samenwerking met 
andere instanties, zorgstructuur en het jaarlijks 
weergeven van het uitgevoerd beleid middels een 
jaarverslag.  

2. Wat voor instrumenten t.b.v. veiligheid wordt er gebruikt 

in het onderwijs.  
3. Hoe is de beleving van de instrumenten die voor veiligheid 

gebruikt worden waaronder gedragsregels, leerlingen en 
personeel, protocollen, procedures, etc. 
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Resultaten 
Van de 35 respondenten zullen de resultaten weergegeven 
worden per vraag. De door hen aangeduide antwoorden zullen 
geaggregeerd en geanonimiseerd weergegeven worden.  
 

Conclusies 

Uit de antwoorden, kunnen de behoeftes die er bestaat om de 
veiligheid van o.a. de schoolkinderen te kunnen waarborgen 
afgeleid worden en gebruikt worden om beleid te formuleren 
door de schoolbesturen. 
 

Tevens kan er feedback gegeven worden aan de 

schoolbesturen omtrent de door henzelf – doch individueel – 

gesuggereerde additionele maatregelen. Dit overzicht van door 

collega’s aangedragen ideeën ter verdere beveiliging kan nuttig 

blijken te zijn voor uniformeren van de veiligheid op scholen, 

en voor het optimaal inzetten van maatregelen ter garandering 

van de veiligheid van o.a. kinderen.  
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