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Vragenlijsten leerlingen bij EU-inspecties 

o Weinig ingeburgerd 

o Vergelijking van 6 EU-inspecties (De Volder, 2012) 
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Gesprekken leerlingen door EU-inspecties  

o Standaard gesprekken in NRW, Wales en Zweden 
 Semigestructureerde gesprekken 

 Verduidelijking vanuit resultaten 

 Online vragenlijsten in Zweden en Wales 

 

o Occasioneel gesprekken in Nederland, Spanje (Catalonië) en 
Tsjechië 
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Definitie welbevinden 

o Schools welbevinden! 

o Het welbevinden van een leerling is 
 de mate waarin de leerling de school beleeft vanuit zijn actuele en 

duurzame schoolervaringen 

 en is multidimensioneel. 

 Het is het resultaat van zijn perceptie op de dimensies: 
• (1) tevredenheid 
• (2) betrokkenheid 
• (3) academisch zelfconcept 
• (4) sociale relaties 
• (5) pedagogisch klimaat 

5 



Definitie welbevinden 

o 5 dimensies 
 tevredenheid 

 betrokkenheid 

 academisch 
zelfconcept 

 sociale relaties 

 pedagogisch klimaat 
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Vragenlijst 

o 28 items 

o Perceptieonderzoek 

o Per dimensie: 4 tot 6 stellingen 

o Opbouw: 
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Vragenlijst 

o Vierpuntenschaal 
 Nooit 

 Meestal niet 

 Meestal wel 

 Altijd 

 

o Sommige items dienen negatief geïnterpreteerd te worden 
 Bijv. Ik zit in de les te dromen. 
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Ontwikkelingsproces 

o 2008-2009 
 Onderzoek welbevinden basisonderwijs 

Schriftelijke vragenlijst 4500 leerlingen 
Ludo De Lee & Ilse De Volder 

o 2010-2011 
 Inspectie: ontwikkeling schriftelijke vragenlijst  

Online instrument 
Voor (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair 
onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs 

o 2012-2013 
 Invoering bevraging welbevinden voor instellingen die doorgelicht 

worden 
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Invoering vragenlijst 

o Vanaf 2012-2013 
 Invoering in basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds 

beroepssecundair onderwijs 

 Informatie via mail aan alle instelling die worden doorgelicht 

 Afname niet verplicht, wel aanbevolen 

 

o Scholen die zelf bevraging welbevinden deden: 
 Eigen resultaten voorleggen (niet verplicht) 
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Invoering vragenlijst 

Vanaf 2013-2014 

o Afname 
vrijblijvend voor alle instellingen die al dan niet worden doorgelicht 

 

o Resultaten aanwenden vanuit interne kwaliteitszorg 

 

o Vanaf januari 2014  
ook deelname mogelijk voor scholen buitengewoon onderwijs 
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Praktisch 

o School stuurt mail naar onderwijsinspectie 
 onderwijsinspectie@vlaanderen.be 

 

o School ontvangt: 
 Handleiding met vragenlijst en inlogcodes 

 Afnameduur vragenlijst 20 minuten per leerling  

 Na afname: mail aan Brussel 

 Feedbackrapport 
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Online vragenlijsten 

o Verschillende vragenlijsten 
 Basisonderwijs:  

vierde, vijfde en zesde leerjaar 

 Secundair onderwijs:  
ASO, TSO, BSO 
• Eerste graad 
• Tweede en derde graad 
• Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

 Buitengewoon onderwijs 
• Basisonderwijs: alle types 
• Secundair onderwijs 
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Online vragenlijsten 
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Inhoudelijke afstemming 
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Basisonderwijs Secundair onderwijs 

Ik kan in de lessen goed 
volgen. 

Ik kan goed mee op deze 
school. 

Het huiswerk vind ik 
gemakkelijk. 

De taken en opdrachten die 
ik moet maken, zijn haalbaar. 

De leerkrachten geven op een 
goede en leuke manier les. 

De meeste leraren geven op 
een goede manier les.  



Participatie 2012-2013 
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Feedbackrapport 
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Hoe gebruik 
maken van 

aangeleverde 
onderzoeks- 

resultaten in de 
feedback- 

rapporten van 
de onderwijs-

inspectie? 



Data-analyse basisonderwijs 

o Vergelijking gemiddelde resultaten per dimensie  
 Op schoolniveau:  

gemiddelde vergelijken met Vlaamse referentiewaarden 

 Op leerjaarniveau: 
gemiddelde scores per leerjaar vergelijken met Vlaamse 
referentiewaarden voor 4 , 5  en 6 leerjaar 

 

o Vergelijking van de gemiddelde waarden per item 
 Op schoolniveau:  

gemiddelde vergelijken met Vlaamse referentiewaarden 

 Op leerjaarniveau:  
gemiddelde vergelijken per item 
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Kleurcodes als hulpmiddel 

o Kleurcode = indicatieve (!) waarde 

o Fictief voorbeeld: school bepaalt “eigen” norm 
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Voorbeeld analyse op schoolniveau basisonderwijs 

o Afname vragenlijst 127 leerlingen 

o Referentiewaarden gebaseerd op gemiddelde waarden van: 
• 274 basisscholen  
• 19640 leerlingen 
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Analyse op leerjaarniveau 
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Analyse op itemniveau 

o Vergelijken gemiddelde waarde op schoolniveau  
 Voorbeeld item: De kinderen maken geen ruzie op de speelplaats. 

 Gemiddelde school  = 2,72 

 Vlaams gemiddelde = 3,27 

o Vergelijken van de gemiddelde waarde per item  
op klasniveau met Vlaams gemiddelde en gemiddelde op 
schoolniveau 
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Analyse voor secundair onderwijs 

o Per dimensie van welbevinden de resultaten vergelijken op 
schoolniveau met Vlaamse gemiddelde 

 

o Vergelijking per onderwijsvorm met zowel resultaten 
schoolniveau als Vlaamse gemiddelde 

 

o Vergelijking per studierichting  
en opgesplitst per vraag 
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Voorbeeld secundair onderwijs 
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Doorgedreven analyse  
per item en onderwijsvorm 

o Voorbeelditem: Ik word niet gepest op school. 

o Vergelijking van de gemiddelde waarden per onderwijsvorm. 
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Bevraging als element van kwaliteitszorg 

o Resultaten data-analyse bepreken in constructieve dialoog 
met verschillende betrokkenen: leraren, leerlingenraad, 
specifieke leerlingen per leerjaar, onderwijsvorm, …. 

o Verdieping door meer kwalitatieve benadering door te 
zoeken naar oorzaken en eventuele oplossingen 

o Resultaten voldoende relateren aan andere beschikbare 
gegevens  
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Vragen 
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