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• Vragen zo correct mogelijk beantwoorden

• Zo veel mogelijk vragen beantwoorden

• De vragen moeten duidelijk zijn voor de 

leerlingen

• Refresh tablet dagelijks

• Dagelijks nagaan of alle vragen worden 

beantwoord: of de survey zo volledig mogelijk 

wordt ingevuld1-2 keer per week dien de 

studenten van de IPA bij Chantal Ecury te DEA 

langs te komen.

• Indien er teveel informatie ontbreekt, dient de 

student van de IPA terug te gaan naar de school 

en de survey(s) weer af te nemen.

01 Survey Veiligheid LEERLINGEN PO

Het afnemen van de survey



01 Survey veiligheid LEERLINGEN PO

Het afnemen van de survey

• Begeleiding zal door Chantal Ecury van de DEA 

plaatsvinden

• Hulp vragen bij begeleiding

• De kleuterscholen en lagere klassen zullen lang 

duren

• De kleuterklassen zijn “challenging”

• 4de, 5de en 6 de klassen gaan sneller



02 Steekproef CBS

Steekproef op basis van de schoolgaande gemeenschap 2017-2018

Per klas

De steekproef is representatief

De steekproef is 10% van alle klassen van PO

Steekproef genomen:

o Incorporatie onderwijs samen met basis onderwijs

o Kleuterschool

o Speciaal basis onderwijs

Totaal moet er afgenomen worden:

o Alle leerlingen van de11 kleuterklassen

o Alle leerlingen van de 38 basisklassen

o Alle leerlingen van de 5 speciaal klassen



02
Steekproef CBS

 Het CBS schat dat het afnemen van de survey bij elke school 

ongeveer 1-2 dagen zal duren. 

 Plan: 2 scholen op 2 dag.

 In de steekproef geen prive scholen, alleen direct/indirect 

door de overhead gesubsidieerde scholen.

 Steekproef: random op basis van klassen

 Moet afspraak maken met alle scholen voor afnemen van de survey en dan

een schema maken van welke school welke dag op basis van de tijd dat

de studenten kunnen.

 Survey tijdens een gewone schooldag afnemen, bij roosterafwijking

toestemming nodig van Inspectie van Onderwijs.

 Het CBS schat dat iedere survey ongeveer 20 minute zal duren. 1 vraag ongeveer 30 sec.



3 Vragen



Thank You


