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Sterrenschool Apeldoorn 
Evaluatie Experiment Ruimte in Onderwijstijd: uitkomsten enquêtes 2020 

Voor de monitor en evaluatie van het Experiment Ruimte in Onderwijstijd zijn in het najaar van 2020 
enquêtes ingevuld door ouders en onderwijsgevend personeel. Een beknopte terugkoppeling van de 
uitkomsten van deze enquêtes voor uw school zijn in dit document opgenomen. Ter vergelijking zijn 
ook de uitkomsten opgenomen van de totale groep scholen die deelneemt aan het experiment. 

Resultaten enquête ouders Uw  
school 

 
(n=53) 

Alle 
deelnemende 

scholen* 

(n=678) 
Algemene tevredenheid 
Gemiddeld rapportcijfer voor de school 8,1 8,1 
Aandeel dat vindt dat er individuele aandacht voor hun kind is1 90% 89% 
Aandeel dat onderwijs op school goed georganiseerd vindt1 94% 91% 
Aandeel (zeer) tevreden met de schooltijden 91% 89% 
Bekendheid, informatie en inspraak 
Aandeel op de hoogte van deelname aan het experiment 100% 89% 
Aandeel dat (zeer) tevreden is over de ontvangen informatie over de 
verandering(en) rondom de onderwijstijd2 94% 92% 

Aandeel dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden voor inspraak bij 
veranderingen rondom onderwijstijd2 64% 82% 

Tevredenheid over de veranderingen en gebruik 
Aandeel dat (zeer) tevreden is met de mogelijkheid om af te wijken van de 
landelijk vastgestelde vakanties 96% 95% 

Aandeel dat gebruik maakt van afwijkende vakanties 79% 72% 
Aandeel dat (zeer) tevreden is met de mogelijkheid om af te wijken van de 5-
daagse schoolweek n.v.t. 91% 

Aandeel dat gebruik maakt van schoolweken met minder dan 5 dagen n.v.t. 28% 
Aandeel dat (zeer) tevreden is met de mogelijkheid om af te wijken van de 
onderwijsbevoegdheid n.v.t. n.v.t. 

Mening over (potentiële) effecten van deelname aan het experiment1 
Door meer mogelijkheden rondom schooltijd ….    
… is er minder stress in mijn gezin 80% 66% 
… heb ik meer tijd voor mijn kind(eren) 78% 71% 
… kan ik het gezinsleven beter organiseren 83% 74% 
… kan ik mijn werktijden beter regelen 82% 71% 
… is de onderwijskwaliteit verbeterd 64% 59% 

* Dit betreft alle ingevulde vragenlijsten tot begin december 2020. Respons na die tijd is niet meegenomen. 
1 Betreft het aandeel dat het eens of zeer eens is met de stelling(en). 
2 Alleen beantwoord door degenen die op de hoogte zijn van deelname aan het experiment. 
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Resultaten enquête onderwijsgevend personeel Uw 
school 

 
(n=8) 

Alle  
deelnemende 

scholen* 

(n=158) 
Aandeel (zeer) tevreden met …   
… de werkdruk 38% 50% 
… de werkrelatie met collega’s 100% 96% 
… uw werktijden 100% 90% 
… de onderwijskwaliteit op school 88% 89% 
… de mogelijkheden voor het opnemen van vakantie  88% 73% 
… de hoeveelheid individuele professionaliseringstijd 71% 74% 
… de hoeveelheid professionaliseringstijd met het team 88% 66% 
Verloop planvorming en invoering   
Aandeel dat betrokken is geweest bij planvorming voor deelname aan ERiO n.v.t. 73% 
Aandeel dat planvorming (heel) soepel vindt verlopen1 n.v.t. 72% 
Aandeel dat betrokken is bij invoering van de plannen m.b.t. het experiment n.v.t. 64% 
Aandeel dat invoering (heel) soepel vindt verlopen2 n.v.t. 77% 
Toerusting en tevredenheid   
Aandeel dat zichzelf (zeer) goed toegerust vindt om les te geven gezien de 
(mogelijke) verandering(en) rondom de onderwijstijd 100% 84% 

Aandeel dat (zeer) tevreden is met de mogelijkheid om af te wijken van de 
landelijk vastgestelde schoolvakanties 100% 91% 

Aandeel dat (zeer) tevreden is met de mogelijkheid om af te wijken van de 5-
daagse schoolweek n.v.t. 77% 

Mate van draagvlak bij het team voor de (geplande) veranderingen3   
Afwijken van de landelijk vastgestelde vakanties 100% 83% 
Afwijken van de 5-daagse schoolweek n.v.t. 70% 
Afwijken van een gedeelte van de onderwijsbevoegdheid  n.v.t. 86% 
Aandeel dat (verwacht) positief effect meldt op …   
…mogelijkheden voor maatwerk voor leerlingen 88% 89% 
…flexibiliteit voor ouders (combineren van werk en privé) 100% 99% 
…aantrekkelijkheid om te kiezen voor deze school door ouders/leerlingen 100% 100% 
…aantrekkelijkheid om te kiezen voor deze school door het onderwijspersoneel 71% 76% 
…onderwijskwaliteit 75% 79% 
…flexibiliteit in het onderwijsteam 100% 85% 
…voldoende onderwijspersoneel op school 100% 67% 
…werkdruk 29% 46% 
…professionaliseringsruimte 71% 61% 
… een veilige en stimulerende omgeving voor leerlingen 75% 83% 

* Dit betreft alle ingevulde vragenlijsten tot begin december 2020. Respons na die tijd is niet meegenomen. 
1 Alleen beantwoord door degenen die betrokken zijn geweest bij de planvorming. 
2 Alleen beantwoord door degenen die betrokken zijn geweest bij de invoering. 
3 Betreft het aandeel dat het (zeer) eens is met de stelling(en) over draagvlak bij het team. 
 
 


