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Schooltevredenheidsonderzoeken 

Veel scholen doen mee met jaarlijkse schooltevredenheidsonderzoeken. 
De tevredenheid ten aanzien van verschillende onderwerpen wordt 
gemeten door per onderwerp aan de hand van een vragenlijst een aantal 
vragen te stellen. De antwoorden worden per onderwerp omgezet in een 
score waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe groter de tevredenheid.  

Er zijn 265 scholen die zowel in 2017 als in 2018 aan een bepaald 
schooltevredenheidsonderzoek hebben meegedaan. Een van deze 
scholen is Het Gelder. 

In 2018 hebben op Het Gelder 674 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Zij 
vormden een aselecte en representatieve steekproef uit de gehele 
leerlingenpopulatie van Het Gelder. De school kreeg van deze leerlingen 
een gemiddelde score van 7,24 op het onderwerp ‘begeleiding’.  
Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde score van alle 
leerlingen van Het Gelder op het onderwerp ‘begeleiding’ was [7,13; 7,35]. 

4p 10 Bereken de standaardafwijking die bij deze steekproef hoort op dit 
onderwerp. Geef je antwoord in drie decimalen. 

In tabel 1 vind je de schoolscore van Het Gelder, de gemiddelde 
score van de 265 scholen en de ranking van Het Gelder op een aantal 
onderwerpen voor zowel 2017 als 2018. De ranking van Het Gelder is de 
plaats van deze school in de complete lijst van alle 265 scholen, waarbij 
de scholen van hoge naar lage score zijn gerangschikt. 

tabel 1 

2017 2018
onderwerp Het 

Gelder 
alle 265 
scholen 

ranking Het 
Gelder 

alle 265 
scholen 

ranking 

begeleiding 7,25 7,11 59 7,24 7,04 50 
didactisch 
handelen 

6,72 6,60 97 6,65 6,54 90 

pedagogisch 
klimaat 

6,50 6,36 9 6,40 6,19 7 

huiswerk 6,37 6,01 4 6,10 5,79 3 
activiteiten 7,71 7,79 109 7,68 7,75 105 

In tabel 1 kun je zien dat Het Gelder in 2018 op het onderwerp ‘huiswerk’ 
een schoolscore heeft van 6,10, terwijl de gemiddelde score van de 
265 scholen slechts 5,79 is. Daarmee staat Het Gelder op plaats 3 bij het 
onderwerp ‘huiswerk’. Er zijn dus slechts 2 scholen met een nog grotere 
tevredenheid over het onderwerp ‘huiswerk’ dan Het Gelder.  
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De leerlingenraad van Het Gelder beweert op basis van tabel 1 dat de 
tevredenheid op alle in tabel 1 genoemde onderwerpen in 2018 kleiner is 
dan in 2017. De schoolleiding van Het Gelder beweert op basis van 
tabel 1 dat ze in 2018 juist op alle in tabel 1 genoemde onderwerpen een 
grotere schooltevredenheid ziet in vergelijking met 2017. 

2p 11 Geef voor beide beweringen een argument. 

Als we van alle 265 schoolscores in 2018 op het onderwerp ‘activiteiten’ 
een verdeling zouden maken, dan zou dit geen normale verdeling 
opleveren. Dit kun je beredeneren aan de hand van de waarden van de 
schoolscore van Het Gelder, de gemiddelde score van de 265 scholen en 
de ranking van Het Gelder uit tabel 1. 

3p 12 Geef deze redenering. 

Niet alleen bij leerlingen wordt de schooltevredenheid gemeten, maar ook 
bij de ouders. Zij krijgen een andere vragenlijst, maar deze lijst bevat ook 
een aantal stellingen die aan de leerlingen zijn voorgelegd.  
Een van deze stellingen is de stelling “Ik zou weer voor deze school 
kiezen”. In tabel 2 zie je voor deze stelling de resultaten uit 2018 van de 
674 leerlingen en de 450 ouders van Het Gelder die de vragenlijst hebben 
ingevuld. 

tabel 2 

stelling: “Ik zou weer voor deze school kiezen” 
eens oneens totaal

leerlingen 569 105 674
ouders 369 81 450
totaal 938 186 1124

3p 13 Onderzoek met behulp van het formuleblad of bij deze stelling het verschil 
tussen de leerlingen en de ouders groot, middelmatig of gering is. 
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In tabel 3 staat een andere stelling. Je ziet in tabel 3 de resultaten van 
een andere school, Het Drentsch College. Deze stelling is in 2018 op die 
school door 700 leerlingen en 500 ouders beantwoord. 

tabel 3 

stelling: “De schoolregels zijn duidelijk” 
leerlingen ouders 

zeer oneens 7  (1%) 10  (2%) 
oneens 7  (1%) 15  (3%) 
zowel eens als oneens 49  (7%) 60  (12%) 
eens 343  (49%) 225  (45%) 
zeer eens 294  (42%) 190  (38%) 

Met behulp van het formuleblad kun je nagaan dat het verschil tussen de 
leerlingen en de ouders bij deze stelling gering is. 
Als er meer ouders hadden gekozen voor ‘zowel eens als oneens’ in 
plaats van ‘eens’, dan zou het verschil tussen de leerlingen en de ouders 
groter zijn. 

5p 14 Bereken het minimale aantal ouders dat voor ‘zowel eens als oneens’ in 
plaats van ‘eens’ had moeten kiezen, zodat het verschil tussen de 
leerlingen en de ouders volgens het formuleblad niet meer gering zou zijn, 
maar minstens middelmatig. 
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