
MEDEWERKERSONDERZOEK PO
waarmee wĳ  uw school 
en de medewerkers verder helpen!

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL

We bieden u de keuze uit een:

•  (breed) Medewerkersonderzoek waarbĳ  tal van thema’s aan de orde komen;

•  Compact Medewerkersonderzoek als u de ‘thermometer in uw school wilt steken’;

•   Themaonderzoek waarbĳ  we één thema – bĳ voorbeeld werkdruk, sociale veiligheid, 

interne communicatie – diepgaand onderzoeken.

We bespreken 
graag met u of en zo 

ja, hoeveel aandacht we 
besteden aan de impact 

van corona. We hebben een 
set met vragen ontwikkeld 

die wellicht ook past bĳ  
uw school.



Medewerkersonderzoek (breed)
Een (breed) Medewerkersonderzoek richt zich op alle thema’s die van invloed kunnen zĳ n 

op de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers: samenwerking, 

sfeer, werkomstandigheden, inhoud van het werk, (interne) communicatie, mogelĳ kheden 

tot persoonlĳ ke ontwikkeling, direct leidinggevende, het onderwĳ s zoals dat op school wordt 

verzorgd, duurzame inzetbaarheid, gesprekscyclus, ongewenst gedrag, werkdruk, enzovoort. 

Maar we achterhalen nog veel meer:

• We geven inzicht in de professionaliteit van de cultuur: Staan de leerlingen (werkelĳ k) centraal 

op uw school? Is er een duidelĳ ke visie van de leiding op de toekomst van de school met 

draagvlak onder de medewerkers? Is er een open cultuur waarin elkaar feedback geven de 

norm is? Is er werkelĳ k aandacht voor persoonlĳ ke ontwikkeling van medewerkers? Krĳ gen 

én nemen medewerkers verantwoordelĳ kheid?

• We stimuleren de medewerkers hun verantwoordelĳ kheid te nemen: wat kunnen zĳ  zelf 

bĳ dragen aan het succes van de organisatie?

Direct aan de slag!
• Met een onderzoek dat past bĳ  uw school: een 

(breed) Medewerkersonderzoek, een Compact

Medewerkersonderzoek of een Themaonderzoek.

• Met een onderzoek waarmee wĳ  ook een 

beroep doen op de verantwoordelĳ kheid van 

medewerkers zelf: wat kunnen zĳ  zelf nog 

bĳ dragen aan het succes van uw school?

• Met een korte doorlooptĳ d: van intakegesprek tot 

en met de (actiegerichte) rapportage in zes tot 

acht weken.

• Met tools/handvatten om daadwerkelĳ k aan de 

slag te gaan met de resultaten.



Compact Medewerkersonderzoek
Met een korte vragenlĳ st (25 gesloten vragen, één open vraag) ‘steken we de thermometer in 

de school’. Met de rapportage die wĳ  leveren, krĳ gt u direct een beeld van ‘waar het goed gaat’ 

en ‘waar het (wellicht) minder goed gaat’. U krĳ gt bovendien een eerste indruk van ‘waar het 

aan zou kunnen liggen’ als het minder goed gaat.

Voor alle duidelĳ kheid: de vragenlĳ st bevat de vragen die bepalend zĳ n (zo blĳ kt uit analyse 

van de data van door ons verricht onderzoek onder tienduizenden medewerkers in het 

onderwĳ s) voor de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers.
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Ga (vrĳ blĳ vend) in gesprek met ons over de mogelĳ kheden!

Maak een afspraak/plan een online meeting in en/of vraag direct 
een o� erte aan op:

www.duo-onderwĳ sonderzoek.nl/medewerkersonderzoekPO 
Bel ons: 030 - 263 10 80

Mail ons: info@duo-onderwĳ sonderzoek.nl



Zeer tevreden

Tevreden

Redelĳ k tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

Themaonderzoek
Een Themaonderzoek is een onderzoek waarbĳ  één thema diepgaand wordt onderzocht. 

Denk bĳ voorbeeld aan:

• werkdruk;

• interne communicatie;

• persoonlĳ ke ontwikkelingsmogelĳ kheden;

• arbeidsvoorwaarden;

• duurzame inzetbaarheid van medewerkers;

• sociale veiligheid;

• identiteit.

De methode van onderzoek is mede afhankelĳ k van uw onderzoeksvraag. Vaak gaat het bĳ  

een Themaonderzoek om een combinatie van een (online) onderzoek, diepte-interviews, 

workshops of groepsdiscussies met medewerkers. 

Hoe tevreden, betrokken en bevlogen zĳ n 
medewerkers in het PO?

Download gratis het rapport ’Hoe tevreden, betrokken en 

bevlogen zĳ n medewerkers in het primair onderwĳ s?’ 

In dit rapport vergelĳ ken we de resultaten van onderzoek naar 

de tevredenheid van (ruim 8.000) medewerkers in het PO met 

de resultaten van onderzoek naar de tevredenheid van (ruim 

19.000) medewerkers die niet in het onderwĳ s werkzaam zĳ n.

Die vergelĳ king levert verrassende resultaten op!

Ga naar www.duo-onderwĳ sonderzoek.nl/medewerkersonderzoekPO

Uit het onderzoek blĳ kt (onder meer) 

dat de overgrote meerderheid van de 

medewerkers in het PO (zeer) tevreden is 

met zĳ n/haar werk! 

Als u meer wilt weten, download dan 

het rapport. 
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Altijd 100% maatwerk
Of het nu gaat om een breed Medewerkersonderzoek, een Compact 

Medewerkersonderzoek of een Themaonderzoek, het onderzoek stemmen we altĳ d 

voor de volle 100% af op uw school. De thema’s die in het onderzoek aan bod komen, de 

onderzoeksmethode (een online vragenlĳ st, diepte-interviews, groepsdiscussies of een 

combinatie) en wĳ ze van rapporteren, sluiten aan op de wensen van uw school.

AAN
DE 

SLAG
Aan de slag met de resultaten!
Nadat wĳ  de (actiegerichte) rapportage hebben geleverd en met 

u hebben besproken, begint het eigenlĳ k pas. Wat gaan u en uw 

school met de resultaten doen? Met het vervolg helpen wĳ  u graag: 

• met het verzorgen van een (interactieve) presentatie van de 

resultaten aan het voltallige personeel;

• met het organiseren van één of meerdere workshops Aan de slag 

met de resultaten!

Met de medewerkers gaan we - volgens een eenvoudig format 

dat altĳ d werkt - actief op zoek naar concrete en haalbare 

verbeteracties voor de school. 



Kosten
We stellen graag een voorstel voor u op. Om u een beeld te geven van de kosten volgen 

hieronder de kosten van een (breed) Medewerkersonderzoek. U kunt kiezen uit een:

• Basispakket: wĳ  passen de terminologie in de basisvragenlĳ st (die wĳ  gebruiken) aan zodat 

die past bĳ  uw school en ’schrappen’ thema’s uit deze vragenlĳ st die voor uw school niet of 

minder relevant zĳ n.

• Pluspakket: idem en bovendien de mogelĳ kheid om 15 schoolspecifi eke vragen aan de 

basisvragenlĳ st toe te voegen.

DUO Onderwĳ sonderzoek & Advies werkt o.a. voor:
Akkoord! Primair openbaar, Alphense Montessorischool, Basisschool De Garve, Basisschool Den Doelhof, Basisschool 
Dichterbĳ , Basisschool Het Dok, Basisschool Sint Martinus, Basisschool ’t Palet, BS Agnetendal, Bs de Sonnewĳ zer, BS 
Sint Martinus, CBS de Borg, Chr. Montessorischool De Abeel, CNS Staphorst, De Driemaster, De Fakkel, De Geldershof, 
De Hildebrand van Loonschool, De Koperakker, De Pannevogel, de Peetersschool, De Rietlanden, de Speelhoeve, De 
Springplank, De Tjongerwerven , De Tweemaster , De Vrĳ e School Den Haag, De Werkplaats Kindergemeenschap, De Willem 
van Oranjeschool, De Zaaier, Delftse Montessorischool,  Den Doelhof, EduCare, Elckerlyc International School, Elckerlyc 
Montessori, Filios Scholengroep , G.J. van den Brinkschool, Haanstraschool, Het Berkenhofcollege, Het Driespan, HUB Noord-
Brabant, It Twallûk, Jenaplanschool ’t Hoge Land, Koningin Juliana School, LiemersNovum, Michaëlschool, Montessori Passe 
Partout, OBS De Regenboog, OBS Het Avontuur, OBS Meander, OBS Op ’t Veld, Octant, Oecumenische basisschool ’t Prisma, 
Onderwĳ sgroep Buitengewoon, P.C. Basisschool De Regenboog, Paulusschool, Portalis, Primato, RKBS de Paradĳ svogel, 
Saltho Onderwĳ s, SBO De Springplank , SBO De Vogelhorst, SBO Rehoboth, School met de Bĳ bel Noordeloos, SCPO Lelystad, 
SKBG, SKBG Onderwĳ s, SKOB, SKOZ/SIBZ, SKOzoK, Sophia Scholen, SPCO Groene Hart , St. Bonifatiusschool, Stichting Catent, 
Stichting CBO Meilân, Stichting Christelĳ k Onderwĳ s Haaglanden, Stichting CNS, Ede, Stichting Codenz, Stichting Eduquaat, 
Stichting Escaldascholen, Stichting Fortior, Stichting GOO, Stichting Innoord, Stichting INOS, Stichting Katholiek Onderwĳ s 
Bernardus Alfrink, Stichting Keender, Stichting Kind en Onderwĳ s Rotterdam, Stichting Klasse, Stichting OBSG Leiderdorp, 
Stichting Openluchtschool, Stichting Orion, Stichting PRODAS, Stichting Robĳ n, Stichting Roos, Stichting Spaarnesant, 
Van Brienenoordschool, VSO Impuls, Willibrordusschool, Zaan Primair.

Aantal medewerkers op school Basispakket*

(excl. 21% BTW)

Pluspakket*

(excl. 21% BTW)

Tot en met 20 medewerkers €  325 €  385

21 tot en met 30 medewerkers €  375 €  435

31 tot en met 40 medewerkers €  425 €  485

41 tot en met 50 medewerkers €  475 €  535

Meer dan 50 medewerkers Prĳ s in overleg

Voor bovenschoolse organisaties/besturen Prĳ s in overleg
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* kosten per school

Ga (vrĳ blĳ vend) in gesprek met ons over de mogelĳ kheden!

Maak een afspraak/plan een online meeting in en/of vraag 
direct een o� erte aan op:

www.duo-onderwĳ sonderzoek.nl/medewerkersonderzoekPO 
Bel ons: 030 - 263 10 80

Mail ons: info@duo-onderwĳ sonderzoek.nl


