
Imago-onderzoek VO 
Hoe kan uw school meer leerlingen trekken?
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Wat is de concurrentiepositie van uw school?

Waarom kiezen leerlingen van groep 8 
wel of juist niet voor uw school?

Wat is het imago van uw school bij leerlingen  
van groep 8, hun ouders, leerkrachten groep 8  
en directeuren van basisscholen in de omgeving 
van uw school? 

Wat kunt u doen om uw school aantrekkelijker  
te maken voor leerlingen groep 8 en hun ouders?



De doelstellingen van het Imago-onderzoek

-  Achterhalen wat de concurrentiepositie van uw school 

is en van andere (met uw school concurrerende) VO-

scholen.

-  Achterhalen wat de motieven van leerlingen in groep 8 zijn 

(en van hun ouders) om wel of juist niet voor uw school te 

kiezen.

-  Achterhalen wat de motieven van leerlingen in groep 8 zijn 

(en van hun ouders) om voor een andere (met uw school 

concurrerende) school te kiezen.

-  Achterhalen wat het imago van uw school is bij verschillende 

doelgroepen: leerlingen groep 8, hun ouders, leerkrachten 

groep 8 en directeuren van basisscholen, brugklassers/

eerstejaars, hun ouders en medewerkers van uw school.

Methode

We betrekken meestal zowel ‘externe doelgroepen’ als 

‘interne doelgroepen’ bij het Imago-onderzoek:

Externe doelgroepen

-  Online onderzoek: wij bezoeken 12 tot 15  basisscholen in 

de omgeving van uw school en begeleiden de leerlingen 

van groep 8 bij het invullen van een online vragenlijst.

-  Diepte-interviews: op dezelfde basisscholen inter- 

viewen we ook een leerkracht groep 8 en/of de directeur. 

Daarnaast interviewen we per basisschool twee of 

drie ouders van een leerling groep 8. Met deze diepte-

interviews geven wij u een gedetailleerd beeld van hoe 

er over uw school en over de concurrerende scholen 

wordt gedacht. 

Interne doelgroepen

Omdat er ‘veel kennis in uw eigen school aanwezig is’ 

vragen wij de brugklassers/eerstejaars, hun ouders en 

de medewerkers  van uw school om een (voor elke groep 

uiteraard andere)  online vragenlijst in te vullen.

De vragenlijsten – 100% maatwerk

De vragenlijsten stellen wij in overleg met uw school op. 

Thema’s die in de vragenlijsten voor leerlingen van groep 8 

en hun ouders aan de orde komen zijn onder meer: 

-  De voorkeuren die leerlingen en ouders hebben voor VO-

scholen in de omgeving.

-  De redenen/motieven waarom leerlingen (waarschijn-

lijk) voor een bepaalde VO-school (gaan) kiezen.

- Het beeld dat zij van de verschillende scholen hebben:

 - Fijne sfeer (of juist niet)?

 - Leuke kinderen (of juist niet)?

 - Leuke vakken/richtingen (of juist niet)?

 - Goede begeleiding van leerlingen (of juist niet)?

 - Veilige school (of juist niet)?

 - Mooi schoolgebouw (of juist niet)?

 - Goed beoordeeld door de inspectie (of juist niet)?

 - Leuke open dag (of juist niet)?

 -      Enzovoort.

Doelstellingen – methode - maatwerk
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Uniek:   De school komt voor een leerling van groep 8 

als enige school in aanmerking om naar toe  

te gaan.

Voorkeur:  De school komt voor een leerling van groep 8 

samen met andere scholen in aanmerking om 

naar toe te gaan, waarbij deze school wel de 

voorkeur heeft.

Repertoire:  De school komt voor een leerling van groep 8 

samen met andere scholen in aanmerking om 

naar toe te gaan, waarbij deze school niet de 

voorkeur heeft.

Niet in aanmerking:  De school komt voor een leerling van 

groep 8 niet in aanmerking om naar 

toe te gaan.

De rapportage – nuttige analyses en advies op maatDoelstellingen – methode - maatwerk
Wij leveren een uitgebreide rapportage met concrete conclusies en aanbevelingen waarmee uw school direct aan de slag kan. Ook 

bevat de rapportage een advies op maat over wat u kunt doen om uw school aantrekkelijker te maken voor leerlingen groep 8 en 

hun ouders en/of hoe uw school meer leerlingen zou kunnen trekken. De rapportage bevat onder andere  een analyse over 1) de 

concurrentiepositie van uw school, 2) over de motieven om wel of niet voor uw school te kiezen en 3) een prioriteitenmatrix waarmee 

wij laten zien op welke imagoaspecten uw school niet goed scoort en die de volle aandacht verdienen.

Concurrentiepositie

We bepalen de concurrentiepositie van uw school en van concurrerende VO-scholen. We onderscheiden daarbij vier niveaus:

Toelichting op enkele percentages uit 

de (fictieve) figuur

*   Voor 17% van de leerlingen van 

groep 8 met een havo/vwo-

advies geldt dat het Rembrandt 

Lyceum de enige school is die in 

aanmerking komt om naar toe  

te gaan.

**   Voor 36% van de leerlingen geldt 

dat het Rembrandt Lyceum wel 

in aanmerking komt om naar toe 

te gaan, maar dat deze school 

niet de voorkeur heeft van deze 

leerlingen.
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Concurrentiepositie van uw school en andere VO-scholen (fictief)

bij leerlingen in groep 8 met een havo/vwo-advies

Rembrandt Lyceum

RSG Slingerland

Dalton Willem de Zwijger

Trajectum College

Kasper Scholengemeenschap
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De rapportage – nuttige analyses en advies op maat
Imago

Met behulp van imagoaspecten die we leerlingen groep 8, brugklassers, hun ouders en medewerkers van uw school voorleggen, 

brengen we het imago van de verschillende VO-scholen (uw school en concurrerende scholen) in beeld.

Voor alle duidelijkheid: we bepalen in overleg met uw school welke imagoaspecten we de verschillende groepen (leerlingen van groep 

8, hun ouders, leerkrachten, enzovoort) gaan voorleggen. Uiteraard adviseren wij uw school daarbij.
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Imago van VO-scholen bij ouders van leerlingen uit groep 8
[naam school] is ...

Rembrandt Lyceum Trajectum College Kasper Scholengemeenschap

... een school met veel aandacht voor
plus-onderwijs (extra uitdagend onderwijs)

... een school waar een 
goede sfeer hangt

... een school waar veel 
met computers/

tablets wordt gewerkt

... een veilige school 

... gericht op goede 
prestaties van leerlingen

... een school waar leerlingen veel
persoonlijke begeleiding krijgen

... een school met veel lesuitval

... een school met duidelijke regels
voor de leerlingen

... een school met 
veel aandacht voor sport

... een school waar veel 
‘probleemleerlingen’

naar toe gaan

... een school die de laatste jaren
sterk achteruit gaat



Prioriteiten

Om het oordeel van bijvoorbeeld leerlingen van groep 

8 over de verschillende imagoaspecten (veilige school, 

lesuitval, fijne sfeer, mooi schoolgebouw, enzovoort) 

goed te kunnen interpreteren is het nodig om, naast het 

oordeel van leerlingen over deze imagoaspecten, ook 

inzicht te krijgen in het belang van deze imagoaspecten 

voor leerlingen. 

Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op 

bijvoorbeeld de vraag: hoe belangrijk is het oordeel van 

leerlingen over het imagoaspect ‘op de school krijgen 

leerlingen goede persoonlijke begeleiding’ in vergelijking 

met bijvoorbeeld het oordeel van de leerlingen over het 

imagoaspect ‘is een veilige school’. Immers: een ‘slecht 

imago’ op een imagoaspect dat van weinig belang blijkt 

voor de leerlingen vraagt een andere/lagere prioriteit van 

de school dan imagoaspecten die voor de leerlingen van 

groot belang blijken te zijn en waarop de school eveneens 

slecht scoort.

Met de resultaten van een ‘prioriteitenanalyse’ (die we 

graag nader toelichten) helpen wij u bij het maken van de 

juiste keuzes: welke imagoaspecten dient de school met 

prioriteit aan te pakken?

We stellen verschillende prioriteitenmatrices voor uw school op: voor leerlingen met een vmbo-advies en/of voor leerlingen met 

een havo-advies en/of voor leerlingen met een vwo-advies, enzovoort.

Prioriteitenmatrix

Aandachtspunten met
hoge prioriteit

Sterke punten

Aandachtspunten met
minder hoge prioriteit Handhaven

Imagoaspect
is belangrijk voor

het ‘overall imago’
van uw school

Imagoaspect scoort voor uw school relatief goedImagoaspect scoort voor uw school relatief slecht

Imagoaspect
is niet belangrijk voor 

het ‘overall imago’
van uw school

Gericht op 
goede prestaties

Leerlingen krijgen goede
persoonlijke begeleiding

Gaan veel probleemleerlingen naar toe

Duidelijke regels 
voor de leerlingen

Leerlingen werken veel
met computers/tablets

Veel lesuitval

Aandacht voor extra uitdagend onderwijs Veel aandacht voor creatieve vakken

Veilige school

Goede sfeer



Waarom wij voor uw school de juiste 

partner zijn!

1. Wij leveren een uitgebreide rapportage met 

concrete conclusies en aanbevelingen/ 

adviezen waarmee uw school direct aan de 

slag kan. 

2. Het gaat bij ons per definitie om maatwerk: 

de vragenlijst en de rapportage stemmen we 

volledig af op uw situatie en wensen.

3. Flexibiliteit kenmerkt onze aanpak: extra 

tussentijds overleg, een extra actie om de 

respons op het gewenste niveau te krijgen, 

extra analyses op de onderzoeksresultaten 

uitvoeren, directeuren en leerkrachten van 

basisscholen die vragen hebben over het 

onderzoek ruim te woord staan, enzovoort.

Imago-onderzoek voor VO-scholen is per definitie 

maatwerk: de vragenlijsten, de methode en het aantal 

leerlingen, ouders, directeuren en leerkrachten dat we in 

het onderzoek betrekken, stemmen we af op de situatie 

van uw school. 

We maken graag een (vrijblijvende) afspraak met u, zodat 

we een (vrijblijvend) voorstel met de bijbehorende kosten 

voor u kunnen opstellen.

De kosten

Maak een (vrijblijvende) afspraak
- via www.duo-onderwijsonderzoek.nl/contact

- per e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

- telefonisch: 030 – 263 10 80

Wij voorzien al meer dan 20 jaar VO-scholen van informatie en advies met behulp waarvan gericht kan worden gewerkt aan het verder verbeteren 
en professionaliseren van de school.
Wij werken onder meer voor: 
A. Roland Holst College, Achterhoek VO, Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO Maartensdijk, Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Atheneum College 

Hageveld, Bonhoeffercollege, Calvijn College Amsterdam, Calvijn College Locatie Krabbendijke, Calvijn College Tholen, Christelijk College Groevenbeek, Christelijk 

Gymnasium Utrecht, Clusius College, College de Brink, Comenius College, Comenius College Hilversum, CSG Comenius, CSG De Goudse Waarden, CSG Ulbe van Houten, 

CSG Willem de Zwijger, Daltonschool Den Haag, De Fontein, De Savornin Lohman, Don Bosco College Volendam, Elzendaalcolllege, Emmauscollege, Etty Hillesum 

Lyceum, Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Gomarus Scholengemeenschap, Gooise Scholen Federatie, Grotius College, Gymnasium Bernrode, Haarlem College, 

Herman Broerenstichting, Het Element, Het Nieuwe Eemland, Het Twickel College, Huygens College, Ichthus College, IJburg College, Jan Arentsz, Jan van Egmond 

Lyceum, Johan de Witt Gymnasium, JSG Maimonides, Kamerlingh Onnes Groningen, Laurens Lyceum, Luzac, Lyceum Schöndeln, Markland College, Martinuscollege, 

Meerwegen Scholengroep, Mgr Frencken College, Montessori College Eindhoven, Montessori Lyceum Rotterdam, Morgen College, Onderwijsgroep Tilburg, Oost ter 

Hout Praktijkschool, Pantarijn , Pius X, Purmerendse ScholenGroep, R.S.G. Ter Apel, Rembrandt College, Rientjes Mavo, RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs, 

Roncalli Scholengemeenschap, RSG Enkhuizen, RSG ’t Rijks, RSG Wiringherlant, Scholen aan Zee, Scholengroep Carmel Hengelo, SG de Overlaat, Sg Panta Rhei, SG 

Tongerlo (Norbertus Getrudis Lyceum), Sint-Janslyceum, SintLucas, Stedelijk Gymnasium Leiden, Stichting CVO-AV, Stichting Keizer Karel, Stichting Vrije Scholen 

Zuid-West Nederland, Stichting ZAAM, Technisch College Velsen, Thorbecke Scholengemeenschap (locatie VMBO-PRO), Trevianum, Trinitas College, Ulingshof, Unic-

Utrecht, Vechtstede College, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, VO Best-Oirschot , VSO Velddijk, Winkler Prins
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