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Dit is een voorbeeld van de vragenlijst. Deze versie is bedoeld voor intern gebruik. De 
internetenquête die u kunt invullen vindt u op www.npo-monitor.nl/vragenlijst-scholen. In 
deze vragenlijst worden de interventies die op uw school worden uitgevoerd, automatisch 
voorgevuld. Deze zijn afkomstig uit de eerste inventarisatie die is uitgevoerd in 
september/oktober 2021. 
 

 
Welkom bij de vragenlijst. Het invullen ervan kost u ongeveer 5 tot 10 minuten. De 
vragenlijst bevat een aantal vragen over uw betrokkenheid bij de interventies in het kader 
van het Nationaal Programma Onderwijs en over de voortgang van deze interventies. 

Daarnaast worden, indien van toepassing, vragen gesteld over de arbeidsmarkttoelage. Een 

papieren versie van de vragenlijst vindt u op www.npo-monitor.nl/informatie. Wij danken u 

hartelijk voor het invullen. 

VOORBEREIDINGSFASE NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS 

Allereerst staan we kort stil bij de voorbereidingsfase van het Nationaal Programma 
Onderwijs die reeds achter de rug is. We stellen u een aantal vragen over de manier waarop 
uw school de voorbereidingsfase heeft ingericht. 

V1. In welke mate was het schoolteam volgens u betrokken bij de keuze van de 
interventies uit de menukaart die zijn opgenomen in het schoolprogramma van uw 
school? 

01 1 - Helemaal niet betrokken 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 - Zeer betrokken 
06 Weet ik niet 

V2. Op welke manier was het schoolteam volgens u betrokken bij de interventiekeuze? U 

kunt meerdere antwoorden aanvinken. 

V2_01 Meedenken over welke interventies passen bij de visie van onze school 
V2_02 De interventies praktisch vormgeven 
V2_03 Het inplannen van de interventies 
V2_04 Verlenen van instemming 
V2_05 Anders, namelijk: 
V2_06 Weet ik niet 

V3. Hoe tevreden bent u over de manier waarop uw school de voorbereidingsfase 

(totstandkoming van schoolscan, interventiekeuze, inzet NP Onderwijs) heeft 
uitgevoerd? 

01 Zeer ontevreden 
02 Ontevreden 
03 Niet tevreden, niet ontevreden 
04 Tevreden 
05 Zeer tevreden 
06 Weet ik niet  

V4. Kunt u bovenstaand antwoord toelichten? 

V5. In welke mate heeft de voorbereidingsfase gezorgd voor extra werkdruk bij het 
schoolteam? 

01 1 Geen extra werkdruk 
02 2 
03 3 
04 4 
05 5 Zeer veel extra werkdruk 
06 Weet ik niet 

http://www.npo-monitor.nl/informatie
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UITVOERING VAN DE INTERVENTIES 

V6. Uit de enquête die begin dit schooljaar is afgenomen is bekend dat uw school voor 
onderstaande interventies uit de menukaart heeft gekozen. Bij welke interventie(s) 

bent u betrokken bij de uitvoering? U kunt meerdere antwoorden kiezen 

V7. Ontbreken er interventies die u momenteel uitvoert, wilt uitvoeren of al hebt 
uitgevoerd?  

V8. In welke mate zijn de interventies waarbij u betrokken bent nieuw voor u? Kies het 

antwoord dat het beste bij uw situatie past 

01 De interventies bestaan voornamelijk uit reeds bestaande activiteiten 
02 De interventies bestaan uit een combinatie van reeds bestaande activiteiten en nieuwe 

activiteiten 
03 De interventies betreffen voornamelijk nieuwe activiteiten 

V9. In hoeverre voelt u zich voldoende toegerust om de interventies uit te voeren? 

01 Zeer slecht 
02 Slecht 
03 Niet goed, niet slecht 
04 Goed 
05 Zeer goed 

V10. Wat doet uw school om u voldoende toe te rusten? U kunt meerdere antwoorden 
kiezen. 

V10_01 Formele professionalisering (cursussen/opleiding) 
V10_02 Informele professionalisering (teamsessies/intervisie) 
V10_03 Anders, namelijk: 
V10_04 Dat weet ik niet 

REALISATIE VAN DE PLANNEN 

V11. In hoeverre lukt het tot nu toe om de interventies waarbij u betrokken bent tot 
uitvoering te brengen? 

01 Zeer slecht 
02 Slecht 

03 Niet goed, niet slecht 
04 Goed  
05 Zeer goed 
06 Het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen 

V12. Wat heeft uw school nog nodig om de plannen uit te voeren? U kunt meerdere 
antwoorden kiezen. 

V12_01 Meer (ontwikkel)tijd 
V12_02 Meer beschikbaar personeel 
V12_03 Personeel met de juiste expertise 
V12_04 Professionalisering/bijscholing op een bepaald gebied 
V12_05 Meer middelen 
V12_06 Meer draagvlak binnen het team 
V12_07 Meer betrokkenheid van het team 
V12_08 Meer ondersteuning vanuit ons schoolbestuur in de vorm van: 
V12_09 Meer ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van: 
V12_10 Meer ondersteuning vanuit het ministerie in de vorm van: 
V12_11 Meer ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van: 
V12_12 Anders, namelijk: 
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V13. Hoe tevreden bent u over de uitvoering van de interventies tot nu toe? 

01 Zeer ontevreden 
02 Ontevreden 
03 Noch tevreden, noch ontevreden 
04 Tevreden 
05 Zeer tevreden 
06 Het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen 

V14. Welke interventies verlopen goed? 

V15. Wat zijn volgens u de succesfactoren van deze interventies?  

V16. Welke interventies verlopen minder goed?  

V17. Wat zijn volgens u de knelpunten van deze interventies?  

VOORTGANG EN OPBRENGSTEN 

V18. Op welke manier beïnvloedt het Nationaal Programma Onderwijs uw werkdruk? 

V18a mijn werkdruk is veel hoger geworden 
V18b mijn werkdruk is hoger geworden 
v18c mijn werkdruk is niet veranderd 
v18d mijn werkdruk is lager geworden 
v18d mijn werkdruk is veel lager geworden 

V19. In welke mate ervaart u positieve ontwikkelingen als gevolg van de interventies tot nu 

toe op … ?  

V19a … uw werkbeleving 
V19b … de leerprestaties van leerlingen 
V19c … de executieve functies van leerlingen 
V19d … het welbevinden van leerlingen 
V19e … uw mogelijkheden tot professionele ontwikkeling 

V20. In hoeverre leveren de interventies waarbij u betrokken bent tot nu toe op wat ervan 
werd verwacht? 

01 De opbrengsten tot nu toe zijn lager dan verwacht 
02 De opbrengsten tot nu toe zijn ongeveer zoals verwacht 
03 De opbrengsten tot nu toe zijn hoger dan verwacht 
04 Het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen 

ARBEIDSMARKTTOELAGE (alleen voor personeel op scholen die deze toelage 
ontvangen) 

Naast de middelen uit het NP Onderwijs zijn er voor scholen met een hoge achterstandsscore 
ook aanvullende middelen beschikbaar gekomen, de zogenoemde arbeidsmarkttoelage. Deze 

toelage is bedoeld om het werken op scholen met een hoge achterstandsscore 

aantrekkelijker te maken, en zo het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. De volgende 
vragen hebben betrekking op deze toelage.  

V21. Komt uw school, voor zover u weet, in aanmerking voor de arbeidsmarkttoelage? 

01 Ja 
02 Nee   
03 Weet ik niet   
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V22. Heeft u zelf recht op de arbeidsmarkttoelage? 

01 Ja 
02 Nee 
03 Weet ik niet 

V23. Hoe bent u geïnformeerd over de arbeidsmarkttoelage? U kunt hier meer antwoorden 
kiezen. 

V23_01 Schriftelijk door het bestuur 
V23_02 Mondeling door het bestuur  
V23_03 Schriftelijk door de schoolleider 
V23_04 Mondeling door de schoolleider 
V23_05 Schriftelijk door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad 
V23_06 Mondeling door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad 
V23_07 Anders, namelijk: 

V24. Is de hoogte van de toelage waarop uzelf recht heeft al bekend? 

01 Ja, ik weet de exacte hoogte van mijn toelage 
02 Ja, ik heb een indicatie van mijn toelage 
03 Nee 

V25. In hoeverre heeft de arbeidsmarkttoelage een positief effect op …?  

V25a … het aantal uren dat u wilt werken 
V25b … uw overweging om op deze school te blijven werken 
V25c … uw werktevredenheid 
V25d … uw overweging om in het onderwijs te blijven werken 
V25e … uw overweging om een andere functie in het onderwijs te bekleden 

ACHTERGRONDKENMERKEN   

V26. Wat is uw functie binnen deze school? Indien u meerdere functies vervult, kunt u de 

belangrijkste functie aankruisen. 

01 Onderwijsgevend personeel (bijv. (vak)leraar/(vak)docent) 
02 Onderwijsondersteunend personeel (bijv. onderwijsassistent) 
03 Intern begeleider/zorgcoördinator 
04 Lid middenmanagement (bijv. teamleider) 
05 Directie (schoolleiding/ lid management/ CvB) 
06 Anders, namelijk [open] 

V27. Hoe lang bent u werkzaam in het onderwijs? 

01 Korter dan een jaar 
02 Tussen 1 en 3 jaar 
03 Tussen 3 en 5 jaar 
04 Tussen 5 en 10 jaar 
05 Tussen 10 en 20 jaar 
06 Tussen 20 en 30 jaar 
07 Tussen 30 en 40 jaar 
08 Langer dan 40 jaar 

V28. Hoe lang bent u werkzaam voor deze school? 

01 Korter dan een jaar 
02 Tussen 1 en 3 jaar 
03 Tussen 3 en 5 jaar 
04 Tussen 5 en 10 jaar  
05 Tussen 10 en 20 jaar 
06 Tussen 20 en 30 jaar 
07 Tussen 30 en 40 jaar 
08 Langer dan 40 jaar 
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V29. Hoe groot is de kans dat u binnen nu en 5 jaar…?  

V29a … op een andere school werkt 
V29b … het onderwijs verlaat 

V30. Wat is uw geslacht? 

01 Man 
02 Vrouw 
03 Non binair 
04 Wil ik niet zeggen 

V31. Wat is uw leeftijd? 

01 Jonger dan 20 jaar 
02 Tussen 20 en 30 jaar 
03 Tussen 30 en 40 jaar 
04 Tussen 40 en 50 jaar 
05 Tussen 50 en 60 jaar 
06 Ouder dan 60 jaar 
07 Wil ik niet zeggen 

V32. Bent u hoofdkostwinner? 

01 Ja, ik ben alleenverdiener 
02 Ja, ik ben de hoofdkostwinner binnen mijn gezin 
03 Nee, mijn partner is hoofdkostwinner binnen mijn gezin 
04 Nee, mijn partner en ik verdienen evenveel 
05 Wil ik niet zeggen 

TOT SLOT  

V33. U heeft ons enorm geholpen door deze vragenlijst in te vullen. Ook volgend schooljaar 
willen we een korte vragenlijst uitzetten onder het (onderwijsgevend) personeel in het 

kader van de implementatiemonitor van het Nationaal Programma Onderwijs. Mogen 
we u daarvoor rechtstreeks benaderen? 

01 Ja 
02 Nee 

V34. Om u persoonlijk hiervoor te kunnen benaderen vragen wij u onderstaand uw naam en 
e-mailadres te noteren. 

V34a Naam 
V34b E-mail 

V35. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

Hiermee bent u aan het eind gekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname! 
De resultaten van dit onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt nimmer 
herkenbaar gerapporteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus 
Regioplan (Amsterdam), SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) en ResearchNed 

(Nijmegen). De resultaten worden dit voorjaar gepubliceerd in de tweede 
voortgangsrapportage op www.rijksoverheid.nl. 
 

Heeft u nog vragen over het onderzoek? U kunt hiervoor mailen naar 
onderzoek@researchned.nl. Wilt u liever één van de onderzoekers persoonlijk spreken? Dat 
kan via 024-3594488. 
 

Klik of tik op ‘Afsluiten’ om uw antwoorden te verzenden. Let op: Hierna kunt u uw 

antwoorden niet meer wijzigen of opvragen. 

V36. Ik wil graag mijn antwoorden toegestuurd krijgen op het volgende e-mailadres: 
[…………….] 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:onderzoek@researchned.nl

