Werken aan de kwaliteit
van het onderwijs op uw school!
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Medewerkersonderzoek (breed)
Werkdrukonderzoek
Sociale veiligheid medewerkers
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Directiescan

LEERLINGEN

OVERIGE ONDERZOEKEN

• Leerlingtevredenheidsonderzoek
• Vensters PO

• Imago-onderzoek

OUDERS
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ONDERWIJSONDERZOEK PO

VOORWOORD

In deze brochure vindt u het overzicht van de verschillende onderzoeken die wij voor PO-scholen/-besturen met
(grote) regelmaat verrichten.
Maar ook voor andere onderzoeksvragen kunt u bij ons terecht: Wat zijn de ‘marktkansen’ van een nieuw
onderwijsconcept? Hoe kan de betrokkenheid van de ouders bij de school worden verhoogd? Hoe staan ouders
tegenover de nieuwe schooltijden die u zou willen invoeren? Enzovoort.
Wij komen graag bij u langs om uw onderzoeksvraag te bespreken. Neem vooral contact op voor een (vrijblijvende)
afspraak om de mogelijkheden voor uw school of bestuur te bespreken!

Vincent van Grinsven
Directeur DUO Onderwijsonderzoek & Advies
030 - 263 10 80
v.van.grinsven@duo-onderwijsonderzoek.nl

Aan de slag met de onderzoeksresultaten!
Met interactieve presentaties en workshops

AAN
DE
SLAG

Wij helpen u voorkomen dat er te weinig met de onderzoeksresultaten wordt gedaan
en dat het rapport ‘in de lade verdwijnt’.
Dat doen we allereerst door in elk rapport concrete aanbevelingen op te nemen: wat zou de
school o.i. moeten oppakken gezien de onderzoeksresultaten?
Maar we gaan verder:
- wij verzorgen interactieve presentaties voor de medewerkers van teams/afdelingen of voor het
voltallige personeel waardoor de onderzoeksresultaten gaan ‘leven’;
- wij verzorgen workshops gericht op het samen met de medewerkers komen tot concrete
verbeteracties waartoe de onderzoeksresultaten aanleiding geven.
Beide werkvormen (interactieve presentaties en workshops) plannen we in overleg met de school
meestal in op reeds geplande studiedagen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL
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ONDERZOEK ONDER MEDEWERKERS

MEDEWERKERSONDERZOEK PO
Betrokkenheid, bevlogenheid en eigenaarschap

Een (breed) Medewerkersonderzoek PO richt zich op alle thema’s
die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid, betrokkenheid en
bevlogenheid van medewerkers: de samenwerking op school, de
sfeer, de inhoud van het werk, het onderwijs zoals dat op school
wordt verzorgd, de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling,
de direct leidinggevende (vaak de directeur), de (interne)
communicatie, de werkdruk, ongewenst gedrag, enzovoort.
Maar het Medewerkersonderzoek PO behelst meer:
- Hoe professioneel is de cultuur op school: is er een duidelijke
visie van de leiding op de toekomst van de school en heeft die
visie draagvlak? Wordt er open en eerlijk gecommuniceerd?
Staat de leerling (werkelijk) centraal? Eigenaarschap: krijgen
medewerkers verantwoordelijkheid en nemen zij die ook?
Enzovoort.
- We stimuleren de medewerkers om hun verantwoordelijkheid
te nemen: wat kunnen zij zelf nog bijdragen aan een (nog)
professionelere schoolcultuur, aan een kwalitatief (nog)
beter onderwijsproces en aan een (nog) hogere tevredenheid/
betrokkenheid van leerlingen en ouders?

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: de medewerkers ontvangen een
e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter
realiseren we een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte
rapportage. De rapportage bevat onder meer een benchmark
en een prioriteitenmatrix. Deze kunt u gebruiken om de
verbeterprioriteiten voor uw school vast te stellen.

Kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket. Bij het
Basispakket stemmen we de terminologie in de basisvragenlijst
af op de wensen van uw school en is het mogelijk om vragen
te schrappen die niet van toepassing zijn. Als u kiest voor het
Pluspakket kunt u bovendien 15 extra schoolspecifieke vragen aan
de basisvragenlijst toevoegen.

Aantal medewerkers op uw school

Basispakket
(Excl. 21% BTW)

AAN
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Pluspakket
(Excl. 21% BTW)

Tot en met 20 medewerkers

€ 325

€ 385

21 tot en met 30 medewerkers
31 tot en met 40 medewerkers
41 tot en met 50 medewerkers
Meer dan 50 medewerkers

€ 375
€ 425
€ 475
Prijs in overleg

€ 435
€ 485
€ 535

Voor bovenschoolse organisaties/besturen

Prijs in overleg

AAN DE SLAG MET DE ONDERZOEKSRESULTATEN?
Zie pagina 12 voor interactieve presentaties en workshops.

ONDERWIJSONDERZOEK PO

Verbeteracties die de werkdruk verlagen en niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs
Met het Werkdrukonderzoek PO brengen wij in kaart:
- hoe de medewerkers de werkdruk beleven (waarbij wij de
resultaten voor uw school benchmarken met landelijke
cijfers);
- welke factoren in negatieve zin bijdragen aan de werkdruk
(veeleisende ouders, de extra activiteiten, de aandacht die
zorgleerlingen vereisen, het teamoverleg, de onderwijsvernieuwingen, enzovoort);
- welke (concrete) verbeteracties bijdragen aan het verlagen
van de werkdruk zonder dat deze acties ten koste gaan van de
kwaliteit van het onderwijs.

Methode
We onderscheiden twee fasen:
Fase 1 – het uitzetten van een online vragenlijst (op maat gemaakt
voor uw school) onder de medewerkers van uw school;
Fase 2 – workshops.
De workshops zijn erop gericht om samen met de medewerkers
(op basis van de resultaten van Fase 1) te komen tot concrete
verbeteracties die leiden tot een lagere werkdruk en die niet ten
koste gaan van de aandacht voor de leerlingen. Aan een workshop,
die circa 2½ tot 3 uur duurt, nemen circa 8 tot 12 medewerkers
deel.

Kosten – Fase 1 Online onderzoek
De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers op uw
school.
Aantal medewerkers op uw school

Kosten
(Excl. 21% BTW)

Tot en met 20 medewerkers

€ 595

21 tot en met 30 medewerkers
31 tot en met 40 medewerkers
41 tot en met 50 medewerkers
Meer dan 50 medewerkers

€ 695
€ 795
€ 895
Prijs in overleg

Voor bovenschoolse organisaties/besturen Prijs in overleg

ONDERZOEK ONDER MEDEWERKERS

WERKDRUKONDERZOEK PO

Kosten – Fase 2 Workshops
Het aantal te organiseren workshops is mede afhankelijk van de
grootte van de school. Bij één workshop bedragen de kosten voor
het voorbereiden, leiden van deze workshops en het leveren van
het einddocument € 1.395 (excl. 21% BTW). Als we twee workshops
organiseren, bedragen de kosten € 2.295 (excl. 21% BTW).

Rapportage en einddocument
U ontvangt over Fase 1 een uitgebreide rapportage. N.a.v. de
workshops (Fase 2) stellen we een einddocument op met een
advies welke verbeteracties (voor het verlagen van de werkdruk)
de school zou moeten oppakken.

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL
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ONDERZOEK ONDER MEDEWERKERS

SOCIALE VEILIGHEID MEDEWERKERS PO
Ongewenst gedrag van collega’s, leerlingen en ouders
Met het onderzoek naar de sociale veiligheid van medewerkers
brengen wij onder meer in kaart:
- hoe veilig de medewerkers van uw school zich voelen;
- of zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag van
collega’s, leerlingen en/of ouders (en zo ja, met welk type
gedrag en hoe frequent);
- of zij ongewenst gedrag hebben gemeld (en zo ja, bij wie) en
(indien een melding is gedaan) of de melding heeft geleid tot
een bevredigende oplossing (en zo nee, waarom niet).

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: de medewerkers ontvangen
een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter
realiseren we een respons van 80% tot 100%.

Rapportage
U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte
rapportage. De rapportage bevat onder meer een uitgebreide
benchmark.

De kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers op uw
school.

Aantal medewerkers op uw school

Kosten
(Excl. 21% BTW)

Tot en met 20 medewerkers

€ 325

21 tot en met 30 medewerkers
31 tot en met 40 medewerkers
41 tot en met 50 medewerkers
Meer dan 50 medewerkers

€ 375
€ 425
€ 475
Prijs in overleg

Voor bovenschoolse organisaties/besturen

Prijs in overleg

AAN
DE
SLAG
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AAN DE SLAG MET DE
ONDERZOEKSRESULTATEN?
Zie pagina 12 voor interactieve
presentaties en workshops.

ONDERWIJSONDERZOEK PO

Fysieke en sociale veiligheid, werkomstandigheden en werkdruk
Het onderdeel van de RI&E dat wij voor uw school kunnen verzorgen
is het onderzoek onder de medewerkers.
Met de RI&E richten we ons op alle relevante thema’s waaronder
de fysieke en sociale veiligheid, de werkomstandigheden en de
werkdruk.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers op uw
school.
Aantal medewerkers op uw school

Kosten
(excl. 21% BTW)

Methode en respons

Tot en met 20 medewerkers

€ 325

Het onderzoek vindt online plaats: de medewerkers ontvangen een
e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter
realiseren we een respons van 80% tot 100%.

21 tot en met 30 medewerkers
31 tot en met 40 medewerkers
41 tot en met 50 medewerkers
Meer dan 50 medewerkers

€ 375
€ 425
€ 465
Prijs in overleg

Rapportage

Voor bovenschoolse organisaties/besturen

Prijs in overleg

ONDERZOEK ONDER MEDEWERKERS

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte
rapportage. De rapportage bevat onder meer een benchmark met
landelijke PO-cijfers.

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL
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Evaluatie door medewerkers, directe feedback voor directieleden
Met de Directiescan PO achterhalen we hoe de medewerkers van
de school hun directeur evalueren op verschillende competenties
zoals een gezamenlijke visie/richting creëren, een coherente
organisatie voor het primaire proces realiseren en strategisch
omgaan met de omgeving.
Met behulp van dit instrument verschaffen we directeuren
relevante input/feedback van medewerkers met behulp waarvan
zij gericht aan hun competenties en persoonlijke ontwikkeling
kunnen werken.

Vragenlijst
Wij maken voor uw school een vragenlijst op maat waarvoor onze
basisvragenlijst de basis vormt. De vragenlijst telt circa 25 vragen.
In het kader van zelfreflectie krijgt de directeur ook een vragenlijst
voorgelegd waarmee hij/zij kan aangeven hoe hij/zij denkt te
scoren op de aan de medewerkers voorgelegde thema’s.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: de medewerkers ontvangen een
e-mail met een link naar de online vragenlijst. Normaliter
realiseren we een respons van 80% tot 100%.

Rapport
Voor de directeur(en) stellen we een ‘individueel rapport’ op dat
onder meer bevat:
- De scores op alle vragen die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
- De scores afgezet tegen landelijke cijfers PO.
- De resultaten van de ‘zelfreflectie’: de inschatting van de
directeur zelf (hoe hij/zij denkt te scoren op de voorgelegde
onderwerpen) afgezet tegen de werkelijke scores.

Kosten
De vaste kosten voor de Directiescan PO bedragen € 295,- (excl.
21% BTW) voor het intakegesprek, het in overleg ontwikkelen van
de vragenlijst en het (online) veldwerk.
De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal directeuren/
directieleden dat door de medewerkers wordt geëvalueerd.
Het aantal directeuren dat
wordt geëvalueerd

(Excl. 21% BTW)

Variabele kosten

1 of 2

€ 54,50 per directeur

3 tot en met 5
6 tot en met 10

€ 44,50 per directeur
€ 34,50 per directeur

Meer dan 10

€ 24,50 per directeur

ONDERWIJSONDERZOEK PO

Een (breed) Leerlingtevredenheidsonderzoek PO richt zich op
alle thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid
en betrokkenheid van leerlingen: het onderwijs, de sfeer, de
organisatie, de voorzieningen, sociale veiligheid, de leerkrachten,
enzovoort.
Als wij een (breed) Leerlingtevredenheidsonderzoek PO verrichten,
leggen wij de leerlingen normaliter ook de Vensters PO-vragen
(incl. de ‘verplichte vragen’ over sociale veiligheid) voor.
U kunt er ook voor kiezen om de leerlingen alleen de Vensters POvragen voor te leggen. Als u dat wilt, is ons voorstel om aan de
(korte) Vensters PO-vragenlijst voor leerlingen twee vragen toe te
voegen die o.i. veel interessante analysemogelijkheden bieden. Wij
informeren u graag nader.

Methode en respons
De leerlingen vullen de online vragenlijst op school in. Meestal
betrekken we de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 bij het
onderzoek. De vragenlijst is geschikt voor alle devices: desktop,
laptop, tablet en smartphone. Normaliter realiseren we een
respons van tegen de 100%.

Aantal leerlingen op uw school
in de groepen 6, 7 en 8

Rapportage

U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte
rapportage. De rapportage bevat onder meer een benchmark
en een prioriteitenmatrix. Deze kunt u gebruiken om de
verbeterprioriteiten voor uw school vast te stellen.
We stellen tevens een groepsrapportage op met de
onderzoeksresultaten uitgesplitst naar alle groepen (6, 7, 8 en/of
combinatiegroepen).
Als wij de leerlingen (ook) de Vensters PO-vragen voorleggen,
dragen wij ook zorg voor het uploaden van de resultaten op www.
scholenopdekaart.nl

Kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket. Bij het
Basispakket stemmen we de terminologie in de basisvragenlijst
af op de wensen van uw school en is het mogelijk om vragen
te schrappen die niet van toepassing zijn. Als u kiest voor het
Pluspakket kunt u bovendien 15 extra schoolspecifieke vragen aan
de basisvragenlijst toevoegen.

Leerlingtevredenheids
onderzoek (incl. Vensters PO)
Basispakket

Leerlingtevredenheids
onderzoek (incl. Vensters PO)
Pluspakket

Alleen Vensters PO
(met enkele extra
vragen)

(Excl. 21% BTW)

(Excl. 21% BTW)

(Excl. 21% BTW)

Tot en met 100 leerlingen

€ 325

€ 385

€ 165

101 t/m 200 leerlingen
201 t/m 300 leerlingen
301 t/m 400 leerlingen
Meer dan 400 leerlingen

€ 375
€ 425
€ 475
€ 525

€ 435
€ 485
€ 535
€ 585

€ 195
€ 215
€ 245
€ 275

Voor bovenschoolse organisaties/besturen
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Prijs in overleg
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ONDERZOEK ONDER OUDERS

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK PO
EN VENSTERS PO
Een (breed) Oudertevredenheidsonderzoek PO richt zich op
alle thema’s die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid en
betrokkenheid van ouders: het onderwijs, de sfeer, de organisatie,
de voorzieningen, de leerkrachten, de schoolleiding, de begeleiding
van hun kind(eren), enzovoort.
Als wij een (breed) Oudertevredenheidsonderzoek PO verrichten,
leggen wij de ouders normaliter ook de Vensters PO-vragen voor.
U kunt er ook voor kiezen om de ouders alleen de Vensters POvragen voor te leggen. Als u dat wilt, is ons voorstel om aan de
(korte) Vensters PO-vragenlijst voor ouders twee vragen toe te
voegen die o.i. veel interessante analysemogelijkheden bieden. Wij
informeren u graag nader.

Methode en respons
Het onderzoek vindt online plaats: de ouders ontvangen een e-mail
met een link naar de online vragenlijst.
Normaliter realiseren we een respons van 40% tot 60%. Als we
op voorhand verwachten dat de respons met een ‘100% onlineaanpak’ tegen zal vallen, overleggen we graag met u over de
manier waarop we wel naar een hoge respons toe kunnen werken.

Aantal leerlingen op uw school

U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte
rapportage. De rapportage bevat onder meer een benchmark
en diverse prioriteitenmatrices. Deze kunt u gebruiken om de
verbeterprioriteiten voor uw school vast te stellen.
We stellen tevens een groepsrapportage op met de onderzoeks
resultaten uitgesplitst naar alle groepen.
Als wij de ouders (ook) de Vensters PO-vragen voorleggen,
dragen wij ook zorg voor het uploaden van de resultaten op
www.scholenopdekaart.nl

Kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket. Bij het
Basispakket stemmen we de terminologie in de basisvragenlijst
af op de wensen van uw school en is het mogelijk om vragen
te schrappen die niet van toepassing zijn. Als u kiest voor het
Pluspakket kunt u bovendien 15 extra schoolspecifieke vragen aan
de basisvragenlijst toevoegen.

AAN
DE
SLAG

AAN DE SLAG MET DE
ONDERZOEKSRESULTATEN?
Zie pagina 12 voor interactieve
presentaties en workshops.

Oudertevredenheids
onderzoek (incl. Vensters PO)
Basispakket

Oudertevredenheids
onderzoek (incl. Vensters PO)
Pluspakket

Alleen Vensters PO
(met 2 extra
vragen)

(Excl. 21% BTW)

(Excl. 21% BTW)

(Excl. 21% BTW)

Tot en met 100 leerlingen

€ 325

€ 385

€ 165

101 t/m 200 leerlingen
201 t/m 300 leerlingen
301 t/m 400 leerlingen
Meer dan 400 leerlingen

€ 375
€ 425
€ 475
€ 525

€ 435
€ 485
€ 535
€ 585

€ 195
€ 215
€ 245
€ 275

Voor bovenschoolse organisaties/besturen
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Rapportage

Prijs in overleg
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Hoe kan uw school meer leerlingen trekken?

Uiteindelijk gaat het bij een Imago-onderzoek PO meestal om de
vraag: hoe kan de school meer leerlingen trekken?
Met het onderzoek geven wij u inzicht in:
- de concurrentiepositie van uw school en van andere (met uw
school concurrerende) basisscholen bij leerlingen van groep 8
en hun ouders;
- de redenen waarom ouders kiezen voor uw school dan wel
voor andere (concurrerende) basisscholen;
- de redenen waarom ouders niet kiezen voor uw school;
- het imago van uw school en van concurrerende basisscholen.

Methode

De kosten – voorstel op maat
In tegenstelling tot alle andere onderzoeken in deze brochure
kunnen we voor het Imago-onderzoek geen ‘vaste prijs afgeven’.
De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren en met
name van het gemak waarmee wij de ouders met één of meer
kinderen in de leeftijd van nul tot en met drie jaar (wonend in de
omgeving van uw school) bij het onderzoek kunnen betrekken.
Wij komen graag vrijblijvend bij u op school langs om uw wensen
wat betreft het Imago-onderzoek in kaart te brengen. Op basis
van het gesprek dat we met u voeren, stellen we een (vrijblijvend)
voorstel op dat tevens een begroting bevat.

OVERIGE ONDERZOEKEN

IMAGO-ONDERZOEK PO

Bij het uitvoeren van het Imago-onderzoek kiezen we meestal
voor een combinatie van kwantitatief onderzoek (waarbij onder
meer ouders met één of meer kinderen in de leeftijd van nul tot en
met drie jaar in de omgeving van uw school een online vragenlijst
invullen) en kwalitatief onderzoek (waarbij wij diepte-interviews
houden met ouders met één of meerdere kinderen in de
leeftijd van nul tot en met drie jaar).
Vaak betrekken we ook verschillende ‘interne onderzoeks
groepen’ bij het onderzoek: ouders en medewerkers van
uw school.

AAN
DE
SLAG

AAN DE SLAG MET DE
ONDERZOEKSRESULTATEN?
Zie pagina 12 voor interactieve
presentaties en workshops.
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Aan de slag met de onderzoeksresultaten!

AAN
DE
SLAG

Maak een
(vrijblijvende) afspraak!

Wij helpen u voorkomen dat er te weinig met de onderzoeksresultaten wordt gedaan en dat
het rapport ‘in de lade verdwijnt’.
Dat doen we allereerst door in elk rapport concrete aanbevelingen op te nemen: wat zou de
school o.i. moeten oppakken gezien de onderzoeksresultaten?
Maar we gaan verder:
- wij verzorgen interactieve presentaties voor de medewerkers van teams/afdelingen
of voor het voltallige personeel waardoor de onderzoeksresultaten gaan ‘leven’;
- wij verzorgen workshops gericht op het samen met de medewerkers komen tot
concrete verbeteracties waartoe de onderzoeksresultaten aanleiding geven.
Beide werkvormen (interactieve presentaties en workshops) plannen we in overleg
met de school meestal in op reeds geplande studiedagen.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

www.duo-onderwijsonderzoek.nl/
primair-onderwijs
Bel ons: 030 - 263 10 80
Mail ons:
info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Direct een
offerte aanvragen
?
Als u een offer te

wilt aanvragen,
surf dan naar:
ww w.duo-onderw
ijsonderzoek.nl /
primair-onder wi
js

DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt o.a. voor:
Akkoord! Primair openbaar, Alphense Montessorischool, Augustinusschool, Basisschool ’t Palet, Basisschool De Garve, Basisschool Den Doelhof, Basisschool Den Doelhof,
Basisschool Dichterbij, Basisschool Het Dok, Basisschool Laetare,Basisschool Sint Martinus, Bethelschool, BS Agnetendal, Bs de Sonnewijzer, BS de Touwladder, BS Sint
Martinus, CBS de Borg, CBS De Eker, CBS de Griffel, Chr. Montessorischool De Abeel, Christelijk Kindcentrum De Brug, CNS Staphorst, CNS Wâterswâld, CPO Noordkwartier,
Daltonschool Sint Joris, De Driemaster, De Fakkel, De Geldershof, De Hildebrand van Loonschool, De Koperakker, De Pannevogel, de Peetersschool, De Rietlanden,
De Schakel, de Speelhoeve, De Springplank, De Taalbrug, De Tjongerwerven, De Tweemaster, De Vrije School Den Haag, De Werkplaats Kindergemeenschap, De Willem van
Oranjeschool, De Zaaier, Delftse Montessorischool, Dr. Lammerts van Buerenschool, EBS Online, EduCare, Elckerlyc International School, Elckerlyc Montessori, Essentius,
Filios Scholengroep, Fortior,G.J. van den Brinkschool, Haanstraschool, HUB Noord-Brabant, Jenaplanschool de Oostpoort, KBS Laurentius, Kerobei, Koningin Juliana School,
Koraalgroep,LiemersNovum,Michaëlschool, Montessori Passe Partout, Montesssorischool Houtwijk, Noorderbasis, OBS De Regenboog, OBS Het Avontuur, OBS Meander, OBS
Mesch, OBS Op ’t Veld, Octant,Oecumenische basisschool ’t Prisma, Onderwijsgroep Buitengewoon, Onderwijsgroep Perspecto,P.C. Basisschool De Regenboog, Paulusschool,
PCOHS, Portalis, Primato, RKBS de Paradijsvogel, RKBS Willibrord, Rosj Pina, Saltho Onderwijs, SBO De Springplank, SBO De Vogelhorst, SBO het Mozaiek, SBO Rehoboth,
Scholengroep Primato,School met de Bijbel Noordeloos, SCPO Lelystad, SKBG, SKOB, SKOZ/SBIZ, SKOzoK,SOOlvA, Sophia Stichting,SPCO Groene Hart, SPO de Liemers,
SSOE, St. Bonifatiusschool, St. Jozefschool, Stichitng Escaldascholen,Stichting Catent, Stichting CBO Meilân, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Stichting CNS Ede,
Stichting Codenz, Stichting Eduquaat, Stichting Fluvium,Stichting Fortior, Stichting GOO, Stichting Innoord, Stichting INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink,
Stichting Keender, Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, Stichting Klasse, Stichting OBSG Leiderdorp, Stichting Openluchtschool, Stichting Orion, Stichting PRODAS, Stichting
Robijn,Stichting Roos, Stichting Spaarnesant, Stichting Wijzer aan de Amstel, Van Brienenoordschool, Veluwse Onderwijsgroep, VSO Impuls, Willibrordusschool, Zaan Primair
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