
Ledenonderzoek in het onderwijs en de opvang 

In de afgelopen jaren heb ik diverse surveyonderzoeken opgezet en uitgevoerd onder leden van 

verenigingen. Mijn kernactiviteiten waren het ontwikkelen en programmeren van vragenlijsten, 

data-analyse en rapportage.  

Voor Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch heb ik meegewerkt aan een onderzoek over de 

rolinvulling en competenties van HR-professionals onder HRM alumni.  Voor de Algemene 

Vereniging Schoolleiders (AVS) heb ik van 2008 tot 2013 diverse scholenpanelonderzoeken 

uitgevoerd waarbij vaste maar vaak ook wisselende thema’s aan bod kwamen: vacatures & 

vervangingen, professionalisering, bestuurlijke verhoudingen, werkdruk en het functioneren 

van de onderwijsinspectie. Daarnaast heb ik jaarlijks het monitoronderzoek school en BSO 

uitgevoerd om de perceptie en stand van zaken rondom de verantwoordelijkheid m.i.v. 2007 van 

scholen om aansluiting met bso te regelen vast te stellen.  In 2009 heb ik een presentatie voor 

het netwerk Kinderopvang gehouden over de nul- een meting.  

EDG is het mediabedrijf voor het onderwijs. Voor EDG heb ik in 2009 een 

klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heb ik ook 

ledentevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leden van de KVLO en van NVS-NVL, in 

opdracht van en samenwerking met EDG.  

In opdracht van EDG en VNU is in 2009 een landelijk onderzoek onder professionals werkzaam 

in de kinderopvang uitgevoerd. Daarvoor zijn bezoekers van de Kindvak benaderd. In totaal 

hebben 651 professionals in een management-, uitvoerende of ondersteunende functie 

deelgenomen aan het onderzoek. Diverse onderwerpen zijn bevraagd waaronder het beleefde 

werkgeverschap, de taakverantwoordelijkheden, omvang personeelsbestand en vacatures, 

wachtlijsten, professionalisering, bestedingen, communicatie en opinies over politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Publicaties/websites:  

Onderzoeksrapportage professionalisering 2012. Ervaringen professionalisering bij leden van 

de Algemene Vereniging Schoolleiders. (In opdracht van AVS, 2012). 

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/10717/Onderzoeksrapportage

%20professionalisering%202012.pdf  

Samenvatting en tabellenboek Professionalisering schoolleiders. (In opdracht van 

TeachersChannel en AVS, 2012). 

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/13920/Samenvatting%20en%

20Tabellenboek%20professionalisering%20AVS.pdf 

Onderzoeksrapportage werkdruk. Werkdrukbeleving volgens leden van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders. (In opdracht van AVS, 2011). 

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/ajax/Onderzoeksrapportage%

20Werkdruk%202011_0.pdf 

Onderzoeksrapportage onderwijsinspectie. Een onderzoek naar het functioneren van de 

onderwijsinspectie volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. (In opdracht van 

de AVS, 2011).  

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/8760/Onderzoeksrapportage

%20inspectie.pdf 



Onderzoeksrapportage bestuurlijke verhoudingen. Een onderzoek naar bestuurlijke 

verhoudingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. (In opdracht van AVS, 

2011).  

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/ajax/Onderzoeksrapportage%

20bestuurlijke%20verhoudingen%20-%209%20dec%202011_0.pdf  

Onderzoeksrapportages meting 2007, 2011, 2012, 2013 vacatures & vervangingen. Een 

onderzoek naar vacatures & vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders. (In opdracht van AVS). 

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/add/30102013_Onderzoeksra

pportage%20vacatures%20%26%20vervanging%202013.pdf 

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/11792/12.10.11_Onderzoeksr

apportage%20vacatures%20%26%20vervanging%202012.pdf  

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/ajax/Onderzoeksrapportage%

20vacatures%20en%20vervanging%202011.pdf  

https://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/add/Onderzoeksrapportage%

20vacatures%202007-2008.pdf  

 


