
MEDEWERKERSONDERZOEK VO
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 – bijvoorbeeld werkdruk, sociale veiligheid, interne communicatie  

– diepgaand onderzoeken.



Medewerkersonderzoek (breed)
Een (breed) Medewerkersonderzoek richt zich op alle thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid, betrokkenheid 
en bevlogenheid van uw medewerkers: samenwerking, sfeer, werkomstandigheden, inhoud van het werk, (interne) 
communicatie, mogelijkheden tot pzersoonlijke ontwikkeling, direct leidinggevende, het onderwijs 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 (werkelijk) centraal op uw school? Is er een duidelijke 

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 werkelijk aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? Krijgen én nemen 
medewerkers verantwoordelijkheid?

• We stimuleren de medewerkers hun verantwoordelijkheid te nemen: wat kunnen zij zelf bijdragen 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 
verantwoordelijkheid van medewerkers zelf: wat kunnen zij zelf 
nog bijdragen aan het succes van uw school?

• Met een korte doorlooptijd: van intakegesprek tot en met de 
(actiegerichte) rapportage in zes tot acht weken.

• Met tools/handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met 
de resultaten.



Compact Medewerkersonderzoek
Met een korte vragenlijst (25 gesloten vragen, één open vraag) ‘steken we de thermometer in de school’. Met de rapportage die 
wij leveren, krijgt u direct een beeld van ‘waar het goed gaat’ en ‘waar het (wellicht) minder goed gaat’. U krijgt bovendien een 
eerste indruk van ‘waar het aan zou kunnen liggen’ als het minder goed gaat bij een locatie/afdeling/team (of bij een bepaalde 
functiegroep, leeftijdscategorie, e.d.).

Voor alle duidelijkheid: de vragenlijst bevat de vragen die bepalend zijn (zo blijkt uit analyse van de data van door ons verricht 
onderzoek onder tienduizenden medewerkers in het onderwijs) voor de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van 
medewerkers.
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Ga (vrijblijvend) in gesprek met ons over de mogelijkheden!

Maak een afspraak of vraag een offerte aan via 
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/medewerkersonderzoekVO 

Bel ons: 030 - 263 10 80
Mail ons: info@duo-onderwijsonderzoek.nl



Themaonderzoek
Een Themaonderzoek is een onderzoek waarbij één thema diepgaand wordt onderzocht.  
Denk bijvoorbeeld aan:
• werkdruk;
• interne communicatie;
• persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• arbeidsvoorwaarden;
• duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
• sociale veiligheid;
• identiteit.

De methode van onderzoek is mede afhankelijk 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 zijn medewerkers in het VO?

Ga naar www.duo-onderwijsonderzoek.nl/medewerkersonderzoekVO

Uit het onderzoek blijkt (onder meer) dat de overgrote 

meerderheid van de medewerkers in het VO (zeer) tevreden 

is met zijn/haar werk! 

Als u meer wilt weten, download dan het rapport. 
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Download gratis het rapport ’Hoe tevreden, betrokken en bevlogen zijn medewerkers in het 

voortgezet onderwijs?’ In dit rapport vergelijken we de resultaten van onderzoek naar de 

tevredenheid van (ruim 12.000) medewerkers in het VO met de resultaten van onderzoek 

naar de tevredenheid van (ruim 19.000) medewerkers die niet in het onderwijs werkzaam 

zijn. Die vergelijking levert verrassende resultaten op!



Altijd 100% maatwerk
Of het nu gaat om een breed Medewerkersonderzoek, een Compact Medewerkersonderzoek of een Themaonderzoek, het 

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

onderzoeksmethode (een online vragenlijst, diepte-interviews, groepsdiscussies of een combinatie) en wijze 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 

eigenlijk 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 van een team of afdeling gaan we - volgens een eenvoudig format dat altijd werkt - 

actief op zoek naar concrete en haalbare verbeteracties voor de school en/of voor het team/de afdeling. 



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 basisvragenlijst (die wij gebruiken) aan zodat die past bij uw school en ’schrappen’ 

thema’s uit deze vragenlijst die voor uw school niet of minder relevant zijn.
• Pluspakket: idem en de mogelijkheid om 15 schoolspecifieke vragen aan de basisvragenlijst toe te voegen.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt o.a. 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

Aantal medewerkers op school Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

tot en met 50 medewerkers € 1.635 € 1.935

51 tot en met 100 medewerkers € 1.835 € 2.135

101 tot en met 150 medewerkers € 2.035 € 2.335

151 tot en met 200 medewerkers € 2.235 € 2.535

201 tot en met 250 medewerkers € 2.385 € 2.685

251 tot en met 300 medewerkers € 2.535 € 2.835

meer dan 300 medewerkers Prijs in overleg
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Ga (vrijblijvend) in gesprek met ons over de mogelijkheden!

Maak een afspraak of vraag een offerte aan via 
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/medewerkersonderzoekVO 

Bel ons: 030 - 263 10 80
Mail ons: info@duo-onderwijsonderzoek.nl


