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DUO Onderwijsonderzoek & Advies verricht medio 
mei 2018 een omnibusonderzoek onder directeuren 
werkzaam in het basisonderwijs.
Deelname aan het omnibusonderzoek loont ook voor uw 
organisatie! Met deelname aan het omnibusonderzoek 
kunt u eenvoudig en tegen een zeer aantrekkelijke prijs 
onderzoek op maat laten uitvoeren onder directeuren.

Bij het Omnibusonderzoek Directeuren Basisonderwijs 

bundelen wij de vragen van de deelnemende organisaties 

tot één vragenlijst die wij vervolgens voorleggen aan 

directeuren in het basisonderwijs. Ook uw organisatie kan 

met een eigen set van vragen deelnemen aan dit onderzoek.

Wij zorgen voor een representatieve netto respons van 400 

directeuren die uw vragen beantwoorden. Na afl oop van het 

onderzoek ontvangt u van ons een heldere rapportage met 

de onderzoeksresultaten van uw vragen.



Zie voor meer informatie:   www.duo-onderwijsonderzoek.nl/leveranciers-aan-scholen   Tel: 030 - 263 10 80

INLEIDING  
Wilt u weten of directeuren in het basisonderwijs de producten 

en/of diensten van uw organisatie kennen? En of ze het aanbod 

van uw organisatie waarderen? Of wilt u weten wat het imago 

is van uw organisatie onder de directeuren? Wilt u de mening 

van directeuren peilen over een actueel onderwijsthema 

(digitalisering van het onderwijs, passend onderwijs, excellente 

scholen enzovoort)? Of wilt u wellicht iets heel anders weten van 

directeuren in het basisonderwijs?

DUO Onderwijsonderzoek & Advies biedt u de mogelijkheid 

om bij deelname aan ons omnibusonderzoek uw vragen voor 

te leggen aan directeuren in het basisonderwijs.

Medio mei 2018 verrichten wij het Omnibusonderzoek 

Directeuren Basisonderwijs waarbij wij de vragen van 

deelnemende organisaties bundelen tot één vragenlijst die wij 

vervolgens voorleggen aan directeuren in het basisonderwijs.

METHODE VAN ONDERZOEK EN RESPONS
We verrichten het omnibusonderzoek online. We garanderen een 

netto respons van n = 400; dat wil zeggen dat 400 directeuren 

in het basisonderwijs daadwerkelijk aan het omnibusonderzoek 

deelnemen en de vragenlijst volledig invullen. Deze directeuren 

beantwoorden dus ook uw onderzoeksvragen. 

We garanderen een representatieve respons naar de 

kenmerken regio, denominatie (openbaar, katholiek en 

protestants-christelijk) en schoolgrootte.

VOOR WIE?
Het Omnibusonderzoek Directeuren Basisonderwijs is bij 

uitstek geschikt voor:

- educatieve uitgevers en andere aanbieders van 

lesmaterialen en leermiddelen;

- culturele instellingen;

- aanbieders van educatieve projecten;

- fondsenwervers die zich richten op het onderwijs;

- onderwijsbegeleidingsdiensten en 

onderwijsadviesbureaus;

- uitgevers van onderwijsvakbladen;

- landelijke pedagogische centra;

- branche-, sector- en andere belangenorganisaties;

- werkgevers- en werknemersorganisaties voor het 

onderwijs;

- onderwijsbeleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en 

rijksniveau.
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DEELNAME AAN HET OMNIBUSONDERZOEK
Maximaal acht deelnemers kunnen hun (maximaal tien) 

vragen laten meelopen. Wanneer u besluit deel te nemen, 

geeft u aan ons door wat u van de directeuren wilt weten. 

In nauw overleg met u stellen we dan de vragenlijst met uw 

vragen op. U kunt niet alleen vragen in de vragenlijst laten 

opnemen, maar ook beeldmateriaal – bijvoorbeeld een 

afbeelding van uw product of dienst – of een link naar een 

webpagina waarover u een aantal vragen wilt stellen.

DE KOSTEN 
De kosten voor deelname aan het omnibusonderzoek zijn 

afhankelijk van het aantal vragen dat u de directeuren wilt 

voorleggen:

- de 1e tot en met 3e vraag:  € 295,- per vraag 

- de 4e tot en met de 6e vraag:  € 255,- per vraag 

- de 7e tot en met de 10e vraag:  € 235,- per vraag 

De vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

DE SPELREGELS
De spelregels zijn als volgt:

1. Voor deelname aan het omnibusonderzoek geldt een 

minimum aantal vragen van drie en een maximum van tien.

2. De kosten zijn ‘all-in’ en dus inclusief het opstellen/bewerken 

van de vragen die u de directeuren wilt voorleggen en 

inclusief de rapportage van de resultaten.

3. De kosten zijn op basis van gesloten vragen. Een ‘open vraag’ 

(een vraag zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) 

stellen kan uiteraard ook. Een open vraag telt voor twee 

gesloten vragen.

4. Opname van beeldmateriaal is niet in bovenstaande 

kosten begrepen. De (beperkte) extra kosten hiervoor zijn 

afhankelijk van de aard en omvang van het beeldmateriaal 

en zullen we in overleg met u vaststellen.

Mocht uw onderzoeksvraag uitmonden in meer dan tien 

vragen dan valt te overwegen een ad hoc onderzoek door ons 

te laten uitvoeren. Wij overleggen graag met u wat dan het 

beste is.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies is lid van de branche-

organisatie MOA (brancheorganisatie voor onderzoeksbureaus) 

en de Algemene Voorwaarden van de MOA zijn van toepassing.
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DE RAPPORTAGE 
Wij leveren een rapport dat bestaat uit een 

onderzoeksverantwoording en een weergave van de resultaten 

van uw onderzoeksvragen, zowel in grafische vorm als in tekst. 

Het rapport wordt u als PDF- en Word-bestand toegezonden. 

Desgewenst kunt u het rapport in geprinte vorm ontvangen.

In de rapportage splitsen wij de onderzoeksresultaten 

standaard uit naar drie achtergrondkenmerken:

1. Regio (drie categorieën: noord, midden en zuid);

2. Schoolgrootte (vier categorieën: tot en met 100 leerlingen, 

101 tot en met 200 leerlingen, 201 tot en met 300 

leerlingen en meer dan 300 leerlingen);

3. Denominatie (vier categorieën: openbare scholen, 

katholieke scholen, protestants-christelijke scholen en 

overige scholen).

Andere uitsplitsingen van de onderzoeksresultaten zijn op 

verzoek leverbaar.

 

 

INTERESSE? 
Heeft u interesse in deelname aan het Omnibusonderzoek 

Directeuren Basisonderwijs? Of heeft u vragen over het 

Omnibusonderzoek?

U kunt dan: 

• een e-mail sturen naar info@duo-onderwijsonderzoek.nl;

• telefonisch contact opnemen (030 – 2631080) en vragen 

naar Aart van Grootheest of Vincent van Grinsven.

DE PLANNING 
De planning is als volgt: 

• Overleg over de vragen die u wilt laten meelopen: tot en met 11 mei 2018

• Veldwerk (het realiseren van de netto respons): 15 mei tot en met 25 mei 2018

• Rapportage van de onderzoeksresultaten van uw vragen: uiterlijk 5 juni 2018
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DEELNAMEFORMULIER
OMNIBUSONDERZOEK DIRECTEUREN BASISONDERWIJS

Organisatie:

  

Contactpersoon:                m/v 

Postadres:    

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

o  Ik neem deel aan het Omnibusonderzoek Directeuren Basisonderwijs 2018.

o Ik overweeg deel te nemen aan het Omnibusonderzoek Directeuren Basisonderwijs 2018. Neem contact met mij op.

Wij nemen op korte termijn contact met u op.

U kunt dit antwoordformulier (zonder postzegel) sturen naar: 

DUO Onderwijsonderzoek & Advies, Antwoordnummer 4019 , 3500 VB UTRECHT. 

ONDERWIJSONDERZOEK & ADVIES


