
Veiligheidsmonitor – Vragenlijst voor ouders van 

leerlingen 

Welkom bij de oudervragenlijst van de Veiligheidsmonitor. 

 

Alle vragen in de enquête gaan over dit schooljaar, dus over de periode vanaf de laatste 

zomervakantie tot nu. Sommige vragen gaan over online onderwijs en de (gevolgen van) een 

schoolsluiting.  

 

Gebruik niet de knoppen van uw internetbrowser bovenin het scherm. 

 

In de vragenlijst kunt u naar het vorige of volgende scherm gaan via de knoppen "Vorige" of "Volgende". 

 

Alle antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt. 

 

Indien resultaten uit de monitor in de uiteindelijke rapportage tot onthulling zou kunnen leiden van 

personen worden deze resultaten niet getoond. De rapportage op locatieniveau wordt door ons slechts 

ter beschikking gesteld aan de schoollocatie. Het is aan de locatieleiding om te beslissen wat er verder 

met deze rapportage wordt gedaan. 

 

Mocht u van mening zijn dat vragen ongepast zijn, wilt u dat dan melden via 

veiligheidsmonitorpovo@researchned.nl? 

 

In de landelijke rapportage zijn individuele schoollocaties niet als zodanig te herkennen. 

 

Meer informatie over de monitor vindt u op onze website, bereikbaar via 

www.veiligheidsmonitorpovo.nl. U bent succesvol ingelogd. Klik hieronder op de knop ‘Volgende’ voor 

de vragen. 

 

START VRAGENLIJST VENSTERS 

De sfeer op school 

V1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V2. Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 

01 -- 

02 – 
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03 + 

04 ++ 

V4. Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V5. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

De lessen 

V6. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

V10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 

01 -- 

02 – 

03 + 

04 ++ 

  



V11. Welk rapportcijfer geeft u de school? 

01 1 

02 2 

03 3 

04 4 

05 5 

06 6 

07 7 

08 8 

09 9 

10 10 

EINDE VRAGENLIJST VENSTERS 

 

V12. We leggen u nu een paar stellingen voor over de gevolgen van de coronamaatregelen. Geef aan in 

hoeverre u het hiermee eens bent  

[Grid 1 t/m 5, helemaal mee eens - helemaal niet mee eens] 

V12a Ik vind het geen probleem als de lessen online zijn 

V12b Mijn kind mist het naar school gaan als de lessen online zijn 

V12c Het welbevinden van mijn kind is lager als de lessen online zijn 

V12d Mijn kind heeft minder contact met andere kinderen dan normaal als de lessen online zijn 

V12e Mijn kind heeft minder contact met de juf of meester dan normaal als de lessen online 

zijn 

V12f Tijdens een periode van online onderwijs heeft de school goed in de gaten als het met 

leerlingen wat minder goed gaat 

V12g Mijn kind voelt zich vaker eenzaam als de lessen online zijn  

V12h Als de lessen online zijn, wordt er minder gepest dan normaal 

V12i Ik maak me zorgen over de gevolgen van online onderwijs voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van mijn kind  

V13. Tot slot willen we u vragen hoe het voor u was dat de school gesloten is (geweest) vanwege 

coronamaatregelen. Waar liep u bijvoorbeeld tegen aan, en wat was er juist positief? [open 

invulveld] 

V14. Wat is uw leeftijd?  

[invulveld 16 - 99] jaar 

V15. Welk geslacht is er bij uw geboorte geregistreerd? 

01 Man 

02 Vrouw 

03 Niet geregistreerd 

04 Dat wil ik liever niet zeggen 

V16. Hoe identificeert u zichzelf? 

01 Ik voel me een man 

02 Ik voel me een vrouw  

03 Ik voel me geen van beide  

04 Ik voel me zowel man als vrouw  

05 Ik voel me anders, namelijk [invulveld]  

06 Dat wil ik liever niet zeggen 

  



V17. Bent u lid van de ouder- of medezeggenschapsraad? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel jaren u lid 

bent? 

01 Nee, ben geen lid 

02 Ja, namelijk [invulveld] jaar 

V18. Hoeveel van uw kinderen zitten op deze school?  

[invulveld 1 - 15] kinderen 

V19. In welke groepen van deze school zitten uw kinderen? 

Als de school geen groepen of leerjaren heeft, kunt u dan een schatting geven van de niveaus 

waar uw kinderen zitten, gebaseerd op groepen of leerjaren? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V19_01 Groep 1 

V19_02 Groep 2 

V19_03 Groep 3 

V19_04 Groep 4 

V19_05 Groep 5 

V19_06 Groep 6 

V19_07 Groep 7 

V19_08 Groep 8 

V19_09 N.v.t. [exclusief] 

V20. Worden één of meerdere van uw kinderen gepest op school (tijdens schooltijd)? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1 keer per maand 

03 1 keer per maand of vaker 

04 1 keer per week of vaker 

05 1 keer per dag of vaker 

V21. Worden één of meerdere van uw kinderen gepest buiten school (buiten schooltijd)? 

01 Nooit 

02 Minder dan 1 keer per maand 

03 1 keer per maand of vaker 

04 1 keer per week of vaker 

05 1 keer per dag of vaker 

V22. [V21=02/03/04/05] Door wie worden één of meerdere van uw kinderen gepest buiten school 

(buiten schooltijd)? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V22_01 Broers of zussen 

V22_02 Klasgenootjes 

V22_03 Andere kinderen van school 

V22_04 Kinderen uit de buurt 

V22_05 Anders: [invulveld] 

V23. [V20=02/03/04/05 of V22_02=1/V22_03=1] Op welke manier(en) worden één of meerdere van uw 

kinderen gepest op school, of door kinderen van school? [Grid: nooit, soms, vaak, altijd] 

V23a Persoonlijk (bv. mondeling of aanraken) 

V23b Via telefoongesprekken 

V23c Via briefjes 

V23d Via berichten of plaatjes op internet of telefoon (bv. Whatsapp, Facebook of e-mail) 

V23e Anders, namelijk: [invulveld][deze alleen verplicht als grid = soms, vaak of altijd] 

  



V24. [V20=02/03/04/05 of V22_02=1/V22_03=1] Heeft u op school gemeld dat uw kind(eren) gepest 

wordt/worden op school, of door kinderen van school? 

01 Ja 

02 Nee 

V25. Vond u de school van uw kind(eren) toen veilig? [Grid: Onveilig, Veilig, Weet niet/n.v.t.] 

Per plaats kunt u aangeven of u de school wel of niet veilig vond. 

V25a In de groepen of klassen (lokalen) 

V25b Op de gangen 

V25c In de overblijfruimte 

V25d In de toiletten 

V25e In de gymzaal 

V25f In de fietsenstalling/fietsenrekken  

V25g Op het schoolplein 

V25h In de schoolomgeving 

V26. Kwamen er op de school problemen voor op de volgende gebieden? [Grid: Nee, Ja, Weet ik niet] 

Per onderwerp kunt u aangeven of er bepaalde problemen waren. 

V26a Spijbelen 

V26b Roken 

V26c Drugs 

V26d Alcohol 

V26e Wapens 

V26f Pesten 

V26g Verbaal geweld [Info: Uitschelden, storen, lawaai maken] 

V26h Materieel geweld [Info: Verstoppen, stelen, vernielen] 

V26i Sociaal geweld [Info: Uitsluiten, negeren, intimideren, bang maken, chanteren, 

verspreiden van geruchten] 

V26j Licht lichamelijk geweld [Info: Pijn doen, duwen, slaan of schoppen] 

V26k Grof lichamelijk geweld [Info: Vechten, in elkaar slaan, wapengebruik] 

V26l Seksueel geweld [Info: Verspreiden van afbeeldingen, aanraken, misbruik] 

V27. Zijn er school- en gedragsregels voor leerlingen? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet ik niet 

V28. [V27=01] Doen ouders mee bij het maken, controleren en actualiseren van school- of 

gedragsregels voor leerlingen? 

01 Ja  

02 Nee  

03 Weet niet 

V29. Zijn er school- en gedragsregels voor ouders? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V30. [V29=01] Doen ouders mee bij het maken van school- of gedragsregels voor ouders? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 



V31. [V29=01] Doen ouders mee bij het controleren van school- of gedragsregels voor ouders? 

01 Ja 

02 Nee 

03 Weet niet 

V32. Kunt u aangeven op welke locaties u de veiligheid zou willen vergroten? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

V32_01 In de groepen of klassen (lokalen) 

V32_02 Op de gangen 

V32_03 In de overblijfruimte 

V32_04 In de toiletten 

V32_05 In de gymzaal 

V32_06 In de fietsenstalling/fietsenrekken 

V32_07 Op het schoolplein 

V32_08 In de schoolomgeving 

V32_09 Het is goed zo, de veiligheid hoeft nergens te worden vergroot [exclusief] 

V32_10 Anders: [invulveld] 

 

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 


