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Online veldwerk onder 
onderwijsprofessionals
Tegen lage kosten en op korte termijn een representatieve 
respons onder onderwijsprofessionals in de kinderopvang, het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
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Onderwijsprofessionals die we voor u kunnen 
benaderen
DUO Onderwijsonderzoek is gespecialiseerd in onderzoek onder onderwijsprofessionals: van leerkrachten in het basisonderwijs tot 

cultuurcoördinatoren in het vmbo, van vwo-decanen tot havo-docenten wiskunde, van bovenschools managers in het basisonderwijs 

tot teamleiders in het voortgezet onderwijs en van docenten lichamelijke opvoeding tot ICT-coördinatoren in het basisonderwijs.

Hieronder staat het overzicht van de belangrijkste doelgroepen in het onderwijs die we kunnen benaderen voor uw onderzoek. 

Kinderopvang:

• Leidinggevenden 

peuterspeelzalen

• Leidinggevenden 

kinderdagverblijven

• Leidinggevenden BSO

Basisonderwijs: 

• Directeuren

• Bovenschools managers

• Leerkrachten van alle groepen

• Intern begeleiders

• Interne cultuurcoördinatoren

• Taalcoördinatoren

• Rekencoördinatoren

• Leescoördinatoren

• Bouwcoördinatoren

• Gedragsspecialisten

Voortgezet onderwijs 

(vmbo, havo, vwo):

• Directeuren

• Docenten/sectievoorzitters van 

vrijwel alle vakken

• Teamleiders vmbo, havo en vwo

• Decanen

• Zorgcoördinatoren

• Cultuurcoördinatoren

MBO:

• Directeuren (sector- en locatie)

Groepsdiscussies

Organiseert u zelf weleens groepsdiscussies? Wij zijn u ook graag van dienst bij het werven van onderwijsfunctionarissen voor 

uw groepsdiscussies. Als u aangeeft welke doelgroep u wenst dan kunnen wij op zeer korte termijn de deelnemers voor uw 

groepsdiscussie werven. 

www.duo-onderwijsonderzoek.nl/leveranciers-aan-scholen 



Inzet Onderwijspanels 

De leden van deze panels benaderen we frequent voor het 

invullen van een online vragenlijst over onderwijsrelevante 

onderwerpen. Wij werken met verschillende onderwijspanels: 

•  een Online Panel Directeuren Basisonderwijs met 

 800 directeuren van basisscholen; 

•  een Online Panel Directeuren Voortgezet Onderwijs met 

 250 directeuren van VO-scholen (vmbo, havo, vwo); 

•  een Online Panel Leerkrachten Basisonderwijs met 

 2.800 leerkrachten (groep 1 tot en met 8) van basisscholen. 

Inzet Onderwijspanels en Onderwijsdatabase 
voor uw online veldwerk

Inzet Onderwijsdatabase 

Ook onder tal van andere groepen onderwijsprofessionals 

kunnen we voor u representatieve respons realiseren. Hiervoor 

zetten we onze onderwijsdatabase in waarmee we de door u 

gewenste groep op hun e-mailadres kunnen benaderen voor 

het invullen van uw (online) vragenlijst.

Met de inzet van onze onderwijspanels en onze 

onderwijsdatabase kunt u door ons respons naar wens laten 

samenstellen: van bijvoorbeeld een respons van n=100 

directeuren tot een respons n=1.600 leerkrachten met een 

evenredige verdeling over de groepen 1 tot en met 8. 

We realiseren met de onderwijspanels en onze 

onderwijsdatabase de door u gewenste respons die 

representatief is naar: schoolgrootte (uitgedrukt in het aantal 

leerlingen), denominatie (openbaar, katholiek, protestants-

christelijk en overig) en naar regio (Nielsen-indeling en naar de 

indeling die het ministerie van OCW hanteert: Noord, Midden 

en Zuid).

 info@duo-onderwijsonderzoek.nl



www.duo-onderwijsonderzoek.nl/leveranciers-aan-scholen         info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Werkwijze en doorlooptijd

De werkwijze is eenvoudig: 

-  wij ontvangen van u de vragenlijst (bijvoorbeeld in Word); 

-  wij programmeren de vragenlijst en wij sturen u een testlink 

waarmee u de online vragenlijst kunt testen;

-  na uw akkoord starten wij het veldwerk onder de door u 

gewenste groep(en) onderwijsprofessionals; 

-  nadat wij de met u afgesproken respons hebben gerealiseerd, 

sturen wij u een responsverantwoording en het (gelabeld) 

SPSS-bestand (of in een ander door u gewenst format). 

De doorlooptijd van ‘start programmeren vragenlijst’ tot en 

met ‘aanleveren bestand’ neemt van enkele werkdagen tot 

circa drie weken in beslag (afhankelijk van de lengte van de 

vragenlijst en de gewenste respons).

Werkwijze, doorlooptijd en kosten

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de door u gewenste respons en 

de lengte van de vragenlijst. We stellen graag een vrijblijvende 

offerte voor u op. Eén ding is zeker, de kosten staan in geen 

verhouding tot de kosten die u maakt als u zelf respons onder 

onderwijsprofessionals wilt realiseren!

Wilt u meer informatie? Staat uw doelgroep er niet bij? 

Neemt u gerust contact met ons op. We informeren u graag 

vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw onderzoek. 

Telefoon:  030- 26 31 080 

E-mail:  info@duo-onderwijsonderzoek.nl


