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Wij achterhalen graag voor uw school:
 hoe de brugklassers/eerstejaars de overstap van hun basisschool 
 naar uw school hebben ervaren
 hoe zij het onderwijs op uw school ervaren
  hoe zij de verschillende vakken en docenten beoordelen
  hoe prettig en veilig zij zich voelen op uw school en in de klas
 hoe uw school scoort ten opzichte van landelijke cijfers 
 voor brugklassers (benchmark) voor brugklassers (benchmark)



Aantal brugklassen Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

1 tot en met 3 brugklassen € 355 € 455 

4 tot en met 6 brugklassen € 405 € 505

7 tot en met 9 brugklassen € 455 € 555

10 tot en met 12 brugklassen € 505 € 605

13 tot en met 15 brugklassen € 555 € 655

meer dan 15 brugklassen Prijs in overleg

Klassenrapportage
Onderdeel van de rapportage is de Klassenrapportage. 

Met de klassenrapportage krijgt u direct zich op de 

‘probleembrugklassen’ en op de brugklassen die juist 

goed scoren. De klassenrapportage geeft tevens zicht 

op welke vakken en docenten in welke brugklassen 

goed en minder goed scoren.

Verschillen tussen ‘toeleverende basisscholen’
Alle onderzoeksresultaten splitsen uit we naar 

‘toeleverende basisscholen’ oftewel naar de 

verschillende basisscholen waar uw brugklassers 

vandaan komen.

www.duo-onderwijsonderzoek.nl info@duo-onderwijsonderzoek.nl 030 263 10 80

De methode
De brugklassers vullen de online vragenlijst op school in, 

bijvoorbeeld tijdens een mentoruur. Wij leveren uw school een 

instructie en een lijst met inlogcodes voor de brugklassers.

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die voor 100% past bij uw 

school: de terminologie en het vakkenoverzicht stemmen we 

af op uw school. We bieden bovendien de mogelijkheid om 

schoolspeci� eke vragen aan de vragenlijst toe te voegen.

De rapportage
We stellen een uitgebreide rapportage op waarin we de 

resultaten van uw school benchmarken met de landelijke  

VO-cijfers voor brugklassers.

De planning
We overleggen graag met u over het juiste moment om het 

Brugklassersonderzoek te verrichten. In de praktijk zien we 

dat het onderzoek vaak in november/december of in februari/

maart wordt uitgevoerd.

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

vragenlijst af op de wensen van uw school. Als u kiest voor 

het Pluspakket kunt u bovendien vijf extra schoolspeci� eke 

vragen aan de vragenlijst toevoegen.

De kosten zijn daarnaast afhankelijk van het aantal brugklassen 

dat deelneemt aan het onderzoek.


