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1.

Waarom meedoen?

1.1.

Wat is het belang van dit onderzoek?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap monitort op landelijk niveau de uitvoering
van het NP Onderwijs en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. Een belangrijke bron
daarbij zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf. Deze informatie van scholen stelt ons
in staat om gefundeerde beleidskeuzes te maken, gerichte ondersteuning te geven en te
rapporteren aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma. Meer informatie over
het NP Onderwijs kunt u vinden op https://www.nponderwijs.nl/. Tevens is een eerste
voortgangsrapportage van het ministerie van OCW verschenen.
1.2.

Zijn wij verplicht om mee te doen?

U bent niet verplicht om mee te doen. Omdat u heeft meegewerkt met de eerste inventarisatie van
interventies, is het voor de implementatiemonitor zeer waardevol als u deelneemt. Hiermee krijgen
we een beeld van de interventies die scholen gaan toepassen. Deze vragenlijst is niet bedoeld als
verantwoording van de besteding van de aan u toegekende middelen. Die verantwoording gebeurt
via de schoolbesturen. Deze vragenlijst geeft een goed beeld van hoe ver scholen zijn met de
implementeren van de interventies, wat hierbij komt kijken en waar scholen tegenaan lopen. Dit
beeld is nodig om scholen te ondersteunen en om van elkaar te leren.
1.3.

Wordt deze vragenlijst eenmalig afgenomen?

Deze vragenlijst maakt deel uit van de zogeheten ‘Implementatiemonitor NP Onderwijs po en vo’.
Hierna wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij een steekproef van scholen. Mogelijk wordt
uw school ook voor dit verdiepend onderzoek benaderd. In overleg met partijen uit het
onderwijsveld bekijken wij in hoeverre het waardevol is om volgend schooljaar weer een vragenlijst
te versturen aan alle scholen. Daarbij houden we ook rekening met de extra administratieve
belasting voor scholen.
2.

Anonimiteit

2.1.

Onze schoolnaam is voorgedrukt in de vragenlijst. Is de vragenlijst wel anoniem?

Aan het begin van de vragenlijst is de naam van de vestiging weergegeven. Om een beeld te
krijgen van de representativiteit van de bevraagde scholen is het van belang dat de school niet
anoniem is. Het stelt ons ook in staat om verbanden te leggen en bijvoorbeeld regionale verschillen
tussen scholen in kaart te brengen. Op geen enkel wijze worden de gegevens van individuele
scholen ter beschikking gesteld aan schoolbesturen of aan het ministerie. Alle gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en er wordt immer gerapporteerd over individuele (herkenbare) scholen.
2.2.

Kunnen wij de ingevulde gegevens inzien?

Ja, aan het eind van de vragenlijst kunt u een e-mailadres achterlaten. U ontvangt dan uw
antwoorden die u heeft ingevuld per mail van ons.
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3.

Over de vragenlijst

3.1.

Wij hebben nog geen beeld van de interventies; we kunnen de vragenlijst nog niet invullen.
Wat moeten we nu doen?

We begrijpen dat sommige scholen nog volop in het proces zitten om invulling te geven ana het
programma. Ook in dit geval, willen we u vragen om de vragenlijst in te vullen. Er is telkens ruimte
om aan te geven dat u ergens nog geen zicht op heeft. Ook dit is bruikbare informatie voor de
monitor.
3.2.

Hebben de antwoorden die ik invul invloed op de hoogte van de aanvullende bekostiging die
mijn school ontvangt?

De antwoorden hebben hier geen invloed op. Hoeveel uw school het komende schooljaar ongeveer
ontvangt, kunt u hier bekijken. Het is overigens wel zo dat voor het schooljaar 2022/2023 nog niet
vaststaat hoe het geld precies verdeeld wordt over de scholen en in welke mate daarbij rekening
wordt gehouden met schoolweging of schooltype. Deze verdeling is mede afhankelijk van de
monitoringsresultaten van het Nationaal Programma. Het stelselbeeld dat deze enquête oplevert,
levert mogelijk ook input voor de verdeling van de middelen.
3.3.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 tot 20 minuten. U kunt altijd tussentijds stoppen met
invullen en later verdergaan vanaf de laatst ingevulde vraag.
3.4.

Tot wanneer kunnen we de vragenlijst invullen?

Invullen van de vragenlijst kan tot 8 februari 2022.
3.5.

Ter voorbereiding zou ik graag willen zien welke vragen gesteld worden. Kan dat?

Ja dat kan. Als u naar www.npo-monitor.nl/informatie gaat, vindt u daar een voorbeeld van de
vragen die in de online vragenlijst gesteld worden.
3.6.

Kan ik een overzicht ontvangen van de antwoorden die ik gegeven heb?

Ja, aan het eind van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid uw eigen antwoorden op te vragen.
Deze worden dan gemaild naar een e-mailadres dat u speciaal hiervoor kunt doorgeven. Dit adres
wordt uitsluitend hiervoor gebruikt. Let op: het is niet meer mogelijk om achteraf de
antwoorden te ontvangen, dus maakt u alstublieft gebruik van deze mogelijkheid om
inzage te krijgen in uw eigen antwoorden!
4.

Uitnodigingen per vestiging, ontbreken van vestigingen en opgeheven vestigingen

4.1.

Ik krijg een vragenlijst over een vestiging die is opgeheven. Wat moet ik nu doen?

Dit kunt dit doorgeven via onderzoek@researchned.nl onder vermelding van het brinnummer en
vestigingsnummer. Deze code staat ook voorgedrukt in de vragenlijst en ziet er zo uit (voorbeeld)
‘06BK01’ (de eerste vier tekens is het brinnummer; de laatste twee cijfers het vestigingsnummer).
Wij verwijderen deze vestiging dan uit ons bestand.
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4.2.

De naam en/of het adres van de vestiging klopt niet. Wat moet ik nu doen?

Indien de naam en/of het adres van de vestiging niet correct is, kunt u dat doorgeven via
onderzoek@researchned.nl. Vermeld altijd het brinnummer en het vestigingsnummer waar het om
gaat. Weet u het brinnummer en het vestigingsnummer niet? Deze code staat ook voorgedrukt in
de vragenlijst en ziet er zo uit (voorbeeld) ‘06BK01’ (de eerste vier tekens is het brinnummer; de
laatste twee cijfers het vestigingsnummer). U kunt brinnummers en vestigingsnummers ook vinden
op https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/default.aspx.
4.3.

Vestigingen ontbreken, wat moet ik doen?

Als een vestiging ontbreekt, kan dat een aantal oorzaken hebben. In deze meting worden alleen de
scholen benaderd die hebben meegedaan aan de eerste meting. Het kan zijn dat de betreffende
vestiging niet heeft deelgenomen aan de eerste meting. Het kan ook voorkomen dat de uitnodiging
naar een ander e-mailadres is gestuurd. Alle vestigingen die aan de eerste meting hebben
deelgenomen, ontvangen een uitnodiging via brief en e-mail. Soms komt het voor dat meer
scholen hetzelfde e-mailadres hebben. Dan wordt er een zogenaamde ‘verzamel-mail’ gestuurd:
een mail waarbij de inloggegevens van alle vestigingen met hetzelfde e-mailadres zijn opgenomen.
Mist u toch vestigingen? Neemt u dan alstublieft contact op met ons (onderzoek@researchned.nl),
onder vermelding van de vestigingscode die u mist. Wij kijken dit na en geven u spoedig antwoord.
4.4.

Wat bedoelt u met ‘unieke links’?

Met unieke links bedoelen we dat voor elke vestiging een eigen link naar de vragenlijst is
aangemaakt. Voor elke vestiging dient een vragenlijst te worden ingevuld.
5.

Uitnodigingen per e-mail

5.1.

In de begeleidende brief stond dat wij een e-mail zouden ontvangen. Dit is echter niet
gebeurd.

Wij verwijzen u naar het antwoord over de verzamel-mails die verstuurd zijn onder 4.3. Wij
rekenen erop dat het bestuur of management dat de verzamel-mail heeft ontvangen, de links
doorstuurt naar alle vestigingen die in de mail worden genomen. Staat een vestiging er niet bij?
Dan heeft deze vestiging waarschijnlijk zelf een mail ontvangen omdat er een mailadres van deze
vestiging bekend is. Wij maken gebruik van een bestand van DUO met e-mailadressen. Hoewel dit
bestand goed gecontroleerd is, kan het zijn dat bepaalde e-mailadressen niet meer in gebruik zijn
en komt het ook voor dat meerdere scholen hetzelfde e-mailadres hebben. U kunt in dat geval uw
correcte e-mailadres doorgeven via onderzoek@researchned.nl.
5.2.

Ik ben benaderd op een algemeen e-mailadres: volgende keer wil ik liever op een ander
adres benaderd worden, kan dat?

Ja, u kunt aan het eind van de vragenlijst een e-mailadres doorgeven waarop wij u in de toekomst
kunnen benaderen.
6.

Contact

6.1.

Waar kunnen wij terecht met vragen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. U kunt uw
vragen stellen via onderzoek@researchned.nl. Elke werkdag wordt deze mailbox uitgelezen. Kan
uw vraag niet wachten en wilt u ons liever telefonisch spreken? ResearchNed is telefonisch
bereikbaar op 024-3594488.
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