
 
 

1 
 

       

Moergestel, 21 juli 2016 

Betreft: uitwerking vragenlijsten onderwijsvoorzieningen Moergestel. 

Geachte ouders, verzorgers, aspirant ouders en personeelsleden van de Bienekebolders en de 

Vonder in Moergestel, 

 

Medio maart heeft u een vragenlijst ingevuld over de onderwijsvoorzieningen in Moergestel. 

In deze vragenlijst is u o.a. gevraagd wat voor u als ouder/verzorger belangrijke redenen zijn om voor 

een school te kiezen. Ook is gevraagd naar de wensen en behoeften voor de toekomst van het 

onderwijs in Moergestel. Daarnaast hebben we u gevraagd aan te geven wat voor u de sterke punten 

van de school zijn en mogelijke verbeterpunten. 

Ook aan de personeelsleden is gevraagd naar wat zij de sterke punten van hun school vinden en wat 

mogelijke verbeterpunten zijn. Het personeel is specifiek gevraagd naar de huisvestingsituatie, de 

samenwerking met partners en samenwerking tussen de scholen onderling. Tevens is hen naar de 

wensen voor de toekomst gevraagd. 

In de bijgaande tussenrapportage vindt u de uitwerking van de vragenlijsten. Het overzicht eindigt 

met de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Kort na de zomervakantie zal met beide teams en medezeggenschapsraden worden gesproken over 

deze bevindingen en de overige zaken die zijn onderzocht. Als daartoe aanleiding is zullen wij u 

daarna weer informeren. 

 

Voor straks wensen wij u een mooie zomervakantie toe. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marius Liebregts, college van bestuur stichting Opmaat 
Jeroen Zeeuwen, college van bestuur stichting Boom 
  

http://www.bsdevonder.net/
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4. Uitkomsten enquêtes onderzoek naar onderwijsvoorzieningen in Moergestel. 

Voor het onderzoek naar onderwijsvoorzieningen in Moergestel, is bij drie respondentgroepen een 

digitale vragenlijst afgenomen. De vragenlijsten voor de huidige ouders en de potentiële ouders (via 

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) waren gericht op de schoolkeuzemotieven en wensen voor de 

toekomst voor het onderwijs in Moergestel. Onder personeel van de twee scholen is gevraagd naar 

de sterke punten en verbeterpunten van de school en de wensen en behoeften voor de toekomst. 

4.1 Huidige Ouders  

Schoolkeuzemotieven 

Totaal hebben 116 ouders van de Vonder (77) en de Bienekebolders (38) de vragenlijst ingevuld. Een 

van de respondenten heeft kinderen op beide scholen. De respondenten hebben kinderen op de 

scholen in de groepen 0 t/m 8. Er zijn ook respondenten van wie daarnaast ook kinderen nog niet- of 

op een andere school zitten. Deze kinderen zitten nog niet op de basisschool, al op het voortgezet 

onderwijs, op een basisschool in Tilburg, op het SBO, of op het MBO.  

De vragen naar schoolkeuzemotieven zijn ingedeeld in drie blokken. Ouders konden op een schaal 

van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk) aangeven hoe belangrijk het motief voor hen 

was bij het kiezen van een school. In de toelichting wordt door een aantal ouders een opmerking 

gemaakt dat de schoolkeuze heeft plaatsgevonden voor de fusie van de twee scholen tot de Vonder. 

Van de drie blokken samen vonden de ouders gemiddeld de goede sfeer op school het meest van 

belang (4.5). Voor ouders van de Vonder was de kwaliteit van het onderwijs gemiddeld iets 

belangrijker (4.6), naast de aandacht voor sociale vaardigheden (4,5) . Voor ouders van de 

Bienekebolders scoorde de aandacht voor brede ontwikkeling gemiddeld iets hoger (4.6), naast het 

schoolconcept (4,5). Het minst van belang voor de schoolkeuze vonden ouders dat ze zelf op deze 

school hadden gezeten (1.8). Ook afkomst en achtergrond van kinderen op school, de samenwerking 

met kinderopvang en de denominatie (openbaar / rooms-katholiek) scoorden gemiddeld minder 

hoog (2.7). Ouders van de Bienekebolders vonden het gemiddeld iets minder relevant dat kinderen 

uit de buurt naar deze school gaan (2.5) dan ouders van de Vonder (3.1). 

 

Belangrijkste keuzemotieven Totaal Vonder Bieneke-
bolders 

goede sfeer op school 4,5 4,5 4,4 

kwaliteit van het onderwijs 4,4 4,6 4,2 

aandacht voor sociale vaardigheden 4,4 4,5 4,4 

aandacht brede ontwikkeling 4,4 4,3 4,6 

goede voorbereiding vervolgonderwijs 4,4 4,5 4,2 

aanpak past bij mijn kind 4,4 4,3 4,4 

een aansprekend schoolconcept 4,3 4,2 4,5 

open staan voor input/vragen ouders 4,2 4,1 4,4 

aansluiting bij opvoeding thuis 4,2 4,1 4,2 

aandacht voor leerprestaties 4,1 4,2 3,8 

moderne leermiddelen (ict) 4,1 4,1 3,9 

Tabel 1: belangrijkste schoolkeuzemotieven huidige ouders 
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Minst belangrijke keuzemotieven Totaal Vonder Bieneke-
bolders 

kinderen uit de buurt gaan er naar school 2,9 3,1 2,5 

denominatie (openbaar / rooms-katholiek) 2,7 2,8 2,5 

afkomst en achtergrond van  
kinderen op school 

2,7 2,7 2,6 

samenwerking met kinderopvang 2,7 2,7 2,7 

dat ik zelf op deze school heb gezeten 1,8 1,8 1,6 

Tabel 2 minst belangrijke schoolkeuzemotieven huidige ouders 

 

Welke drie zaken waren doorslaggevend om voor de huidige school te kiezen? (open vraag) 

Motief 1 Percentage Aantal (>5) 

School-/onderwijsconcept 25,8% 25 

Sfeer 13,4% 13 

Afstand 8,3% 8 

Kind centraal / passend 9,3% 9 

Denominatie (op/kath) 6,2% 6 

Kleinschaligheid 5,2% 5 

Kwaliteit 5,2% 5 

Tabel 3 Doorslaggevend bij schoolkeuze – 1 

 

 

 

 

 

 

Motief 2 Percentage Aantal (>5) 

School-/onderwijsconcept 20,2% 19 

Grootte 8,5% 8 

Kind centraal / passend 7,5% 7 

Afstand 6,4% 6 

Sfeer 6,4% 6 

Tabel 4 Doorslaggevend bij schoolkeuze – 2 

 

Motief 3 Percentage Aantal (>5) 

School-/onderwijsconcept 16,3% 14 

Sfeer 10,5% 9 

Afstand 9,3% 8 

Grootte 7,0% 6 
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Huisvesting 7,0% 6 

Kind centraal / passend 7,0% 6 

Kleinschaligheid 5,8% 5 

Kwaliteit 5,8% 5 

Tabel 5 Doorslaggevend bij schoolkeuze - 3 

 

 

Figuur 1: tevredenheid met schoolkeuze 

Van de ouders is 92% van de Bienekebolders en 89% van de Vonder tevreden tot zeer tevreden met 

de keuze voor deze school (zie Figuur 1). Het percentage ouders dat (zeer) ontevreden is met de 

gemaakte schoolkeuze is hoger voor de Vonder (7%) dan voor de Bienekebolders (3%). De school 

voldoet goed tot zeer goed aan de verwachtingen voor 80% van de ouders van de Vonder en 76% van 

de ouders van Bienekebolders (zie Figuur 2). Het percentage ouders dat vindt dat de school zeer 

slecht tot slecht voldoet aan de verwachtingen is hoger voor de Bienekebolders (5%) dan voor de 

Vonder (3%).  

 

Figuur 2: school voldoet aan de verwachtingen  
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Sterke punten en verbeterpunten 

Onder ouders van de Vonder is de ouderbetrokkenheid het meeste genoemd als sterke punt, gevolgd 

door de bereikbaarheid / toegankelijkheid van de leerkrachten. Ouders van de Bienekebolders 

noemden de kindgerichte-, individuele benadering het meest als sterke punt, gevolgd door het 

ervaringsgericht onderwijs. De profilering van-, en trots op dit EGO-concept is tevens het meest 

genoemde verbeterpunt volgens ouders van de Bienekebolders. De meest genoemde 

verbeterpunten voor de Vonder zijn voornamelijk de communicatie en (opvallend genoeg) de 

ouderbetrokkenheid (zie ook Tabel 6 t/m 9). 

Sterke punten de Vonder Aantal (>5) 

ouderbetrokkenheid  10 

bereikbaarheid / toegankelijkheid leerkrachten  7 

betrokkenheid (team/leraar) 6 

communicatie (openheid/duidelijkheid) 6 

gebouw 6 

meegaan met de tijd  6 

sociaal emotionele ontwikkeling  6 

concept / onderwijs / lesmethodes / leeraanbod  6 

passend onderwijs (goede hulp/extra aandacht) 5 

Tabel 6 Sterke punten de Vonder 

sterke punten Bienekebolders Aantal (>5) 

kindgerichte-, individuele benadering  11 

ervaringsgericht onderwijs  6 

Tabel 7 Sterke punten Bienekebolders 

 

verbeterpunten de Vonder Aantal (>5) 

communicatie (informatie, interactie, openheid) 12 

ouderbetrokkenheid  6 

Tabel 8 Verbeterpunten de Vonder 

 

verbeterpunten Bienekebolders Aantal (>5) 

profilering EGO  
(trots op onderwijsconcept)(imago) 

5 

Tabel 9 Verbeterpunten Bienekebolders 

Wensen voor de toekomst 

Op de vraag naar wensen en behoeften voor de toekomst van het basisonderwijs in Moergestel, 

wordt in het totaaloverzicht de wens om twee scholen te behouden het meest genoemd (n=23, 37%) 

(zie Tabel 10). Wanneer de antwoorden worden uitgesplitst per school (zie Tabel 11 en 12), valt op 

dat dit vooral een wens is die leeft onder ouders van de Bienekebolders (n=19, 66%). Bij de Vonder 

hebben 4 ouders (12%) dit aangegeven. Op de Vonder vinden meer ouders (n=5, 15%) een maximum 

aantal leerlingen per groep belangrijker voor de toekomst. 

Totaal N (62) % 
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keuze (behoud concepten) (behoud openbare 

school) (behoud school) (locatie) (kleinschaligheid) 

(openbaar/bijzonder) 

23 37% 

groepsgrootte (naar beneden) (persoonlijk contact) 

- kleinschaligheid behouden 

7 11% 

kindgericht (individuele aandacht) 6 10% 

Tabel 10 Wensen voor de toekomst – totaal 

 

de Vonder N (34) % 

groepsgrootte  
(kleinere groepen)(persoonlijk contact) 

5 15% 

keuze (behoud concepten)(diversiteit) 4 12% 

Tabel 11 Wensen voor de toekomst - de Vonder 

 

 

 

Bienekebolders N (29) % 

keuze (behoud concepten) (behoud openbare school) 

(behoud school) (locatie) (kleinschaligheid) 

(openbaar/bijzonder) 

19 66% 

een school (krachten bundelen) 2 7% 

kind centraal 2 7% 

kleinschaligheid behouden 2 7% 

Tabel 12 Wensen voor de toekomst – Bienekebolders 

 

4.2 Potentiële Ouders  

Schoolkeuzemotieven 

In totaal hebben 18 ouders de vragenlijst ingevuld. De respondenten hebben tussen de 1 en 3 

kinderen. 44% van de respondenten heeft nog geen kinderen op school. De meeste respondenten 

hebben al kinderen op school, waarvan 11% op de Bienekebolders en 39% op de Vonder.  

 

De vragen naar schoolkeuzemotieven zijn, zoals bij de vragenlijst voor huidige ouders, ingedeeld in 

drie blokken. Ouders konden op een schaal van 1 (helemaal niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk) 

aangeven hoe belangrijk het motief voor hen was bij het kiezen van een school. Gemiddeld genomen 

vonden ouders de goede voorbereiding op het vervolgonderwijs het belangrijkst (4.8). Vervolgens 

waren de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor sociale vaardigheden voor ouders 

gemiddeld het meest van belang (4.7) (zie Tabel 13).  Het minst van belang vonden ouders de 
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afkomst en achtergrond van kinderen op de school (2.7), de denominatie (2.7) en of zij zelf op deze 

school hebben gezeten (2.0) (zie Tabel 14). 

 

Belangrijkste keuzemotieven Totaal 

goede voorbereiding vervolgonderwijs 4,8 

kwaliteit van het onderwijs 4,7 

aandacht voor sociale vaardigheden 4,7 

aanpak past bij mijn kind 4,6 

aandacht brede ontwikkeling 4,6 

aandacht leer- en gedragsproblemen 4,6 

een aansprekend schoolconcept 4,5 

aandacht voor leerprestaties 4,5 

aandacht voor sport en spel 4,4 

goede sfeer op school 4,4 

goede naam van de school 4,4 

open staan voor input/vragen ouders 4,3 

aansluiting bij opvoeding thuis 4,3 

aandacht creatieve vakken 4,3 

moderne leermiddelen (ict) 4,3 

aantal leeftijdsgenootjes in de groep 4,2 

groepsgrootte 4,2 

aandacht voor hoogbegaafde kinderen 4,1 

Tabel 13 belangrijkste schoolkeuzemotieven potentiële ouders 

 

Minst belangrijke keuzemotieven Totaal 

afkomst en achtergrond van kinderen op school 2,7 

denominatie (openbaar / rooms-katholiek) 2,7 

dat ik zelf op deze school heb gezeten 2,0 

Tabel 14 minst belangrijke schoolkeuzemotieven potentiële ouders 

 

Wensen voor de toekomst 

Van de respondenten is 73% bekend met de Vonder, 71% met de Bienekebolders. 80% (n=12) van de 

ouders heeft een sterke of lichte voorkeur voor de Vonder (zie Figuur 3). Een aantal ouders merkt in 

de toelichting bij deze vraag op dat de Bienekebolders weinig leerlingen heeft. Zelfs de kans op 

sluiting van deze school wordt benoemd. Door zeven ouders is antwoord gegeven op de vraag wat de 

wensen/behoeften voor de toekomst zijn. Aan wensen en behoeften voor de toekomst noemen 

twee ouders het continurooster. Daarnaast valt op dat zowel de keuzevrijheid voor twee scholen, als 

een goede school in het dorp genoemd wordt als wens voor de toekomst.  
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Figuur 3: voorkeur voor een van de twee scholen 

 

4.3 Leerkrachten 

Sterke punten en verbeterpunten 

In totaal hebben 29 leerkrachten de vragenlijst ingevuld, waarvan de meeste respondenten 

werkzaam zijn op de Vonder (21). Op de vraag wat de sterke punten van de school zijn, komen 

diverse sterke punten naar voren. Bij de Bienekebolders wordt het EGO met als uitgangspunten 

welbevinden, betrokkenheid, prestatie en competentie een aantal keer genoemd als sterk en 

onderscheidend punt. Ook de kleinschaligheid en de betrokkenheid van personeel worden door een 

aantal personeelsleden genoemd als sterke punten. De mogelijkheden die het gebouw biedt wordt 

ook door een aantal respondenten als positief ervaren. Op de Vonder worden meer verschillende 

sterke punten genoemd. Wat vaker aan de orde komt is de zorg voor leerlingen en de betrokkenheid 

van team en ouders. De sfeer en de visie en de mogelijkheden van het gebouw worden ook door 

verschillende personeelsledenvan de Vonder als sterk punt benoemd.  

Als verbeterpunten noemen personeelsleden van de Bienekebolders diverse punten. Wat vaker 

wordt genoemd is het verminderen van de administratieve last. Ook het zorgvuldig uitvoering geven 

aan-, / afmaken van de gemaakte plannen wordt door meer respondenten benoemd. Op de Vonder 

valt op dat de communicatie door een aantal respondenten wordt genoemd als verbeterpunt. Ook 

noemt een aantal respondenten als verbeterpunt dat er meer aandacht voor creatieve vakken kan 

komen. 

Huisvesting 

De respondenten is tevens gevraagd hoe tevreden zij zijn met de huisvesting van de school (zie 

Figuur 4). Personeel kon op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) aangeven hoe 

ze verschillende onderdelen van de huisvesting waarderen. Gemiddeld zijn de personeelsleden van 

beide scholen tevreden tot zeer tevreden over de huisvesting (>4.0). Alleen het schoolplein scoort 

gemiddeld iets lager bij de Vonder (3.5). Hierover wordt opgemerkt dat het schoolplein van de 

Vonder uitdagender en leuker kan worden ingericht voor de kinderen. Opvallend is dat bij de 

Bienekebolders alle personeelsleden zeer tevreden zijn (5.0) over de ruimte (m2). 
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Figuur 4: tevredenheid met de huisvesting 

Samenwerking partners 
Respondenten van beide scholen geven aan dat ze regelmatig tot vaak (3.7-4.0) samenwerken met 

de bibliotheek (zie ook Figuur 5). De Bienekebolders werkt daarnaast ook vaak samen met 

kunst/cultuur. De Bienekebolders werkt het minst vaak samen met religieuze instellingen (1.9). De 

Vonder werkt hier gemiddeld meer mee samen (2.9). 

 

Figuur 5: samenwerking met partners 

Beide scholen zijn redelijk tevreden over de samenwerking met partners (zie Figuur 5). Gemiddeld is 

het personeel van de Bienekebolders iets positiever over de samenwerking dan de Vonder, met 

name over de samenwerking met kunst/cultuur. 
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Figuur 7: tevredenheid samenwerking met partners 

Samenwerking basisscholen 

Bij de vraag of er met de andere basisschool in Moergestel wordt samengewerkt, valt op dat van de 

Bienekebolders 75% de vraag positief beantwoordt, terwijl van de Vonder 43% de vraag positief 

beantwoordt (zie Figuur 8).  Bij de Vonder wordt carnaval veel genoemd als voorbeeld van de 

samenwerking. Ook het overleg met IB/directie en samenwerking rond de bibliotheek worden 

genoemd. De respondenten van de Bienekebolders noemen daarnaast nog gezamenlijke projecten 

als kunst, verkeer en Sinterklaas, het brede school netwerk en overleg als ouders willen overstappen 

van school. 

 

 Figuur 8: samenwerking tussen de twee scholen 

De samenwerking tussen de twee scholen wordt door het grootste deel van het personeel 

gewaardeerd als voldoende. Een enkel personeelslid van beide scholen vindt de samenwerking slecht 

en een enkeling vindt de samenwerking goed of zeer goed. In de toelichting wordt een aantal keer 
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opgemerkt dat er weinig of niet wordt samengewerkt. Ook wordt opgemerkt dat indien nodig de 

scholen elkaar weten te vinden. 

Als samenwerkingskansen zien personeelsleden van de Bienekbolders vooral het gezamenlijk 

optrekken bij projecten of thema’s. Op personeelsgebied wordt een netwerkoverleg en het benutten 

van expertise genoemd. Ook personeel van de Vonder ziet vooral kansen in het delen van expertise 

en leren van elkaars sterke punten. Ook samenwerking op projecten of thema’s wordt genoemd door 

personeel van de Vonder. 

 

Figuur 9: tevredenheid samenwerking tussen de twee scholen 

 

Wensen en behoefte voor de toekomst 

Aan wensen en behoeften voor de toekomst valt op dat alle respondenten (n=8) van de 

Bienekebolders het belang van twee scholen / concepten in Moergestel en de keuzevrijheid van 

ouders hierin onderstrepen. De helft van de respondenten benadrukt bovendien het behoud van 

twee aparte gebouwen. De respondenten van de Vonder geven meer verschillende antwoorden. Vijf 

respondenten hebben de wens of behoefte voor het behoud van twee scholen in Moergestel. 

Daarnaast zijn er ook vijf respondenten die in de toekomst (soms noodgedwongen) een (brede) 

school zouden zien. 

 

4.4 Samenvatting en conclusies enquêtes   

De resultaten vanuit de afgenomen vragenlijsten kunnen als volgt worden samengevat: 

Zittende ouders: (n=116, waarvan 77 Vonder en 38 Bienekebolders) 

 Het belangrijkste keuzemotief voor zittende ouders van beide scholen is sfeer. Specifiek kiest 

men bij de Vonder meer voor kwaliteit en bij de Bienekebolders voor brede ontwikkeling van 

kinderen. 
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 Hierbinnen kiest 25,8 % van de respondenten bewust voor het concept EGO of OGO asl 

eerste keuze, 20,2% als tweede keuze en 16,3% als derde keuze.  

 Op de Bienekebolders is 92% (zeer) tevreden over deze keuze en bij de Vonder 89%. 

 Daarnaast voldoet de school bij de Bienekebolders voor 76% aan de verwachtingen en bij de 

Vonder voor 80%. Voor 5% van de Bienekebolders voldoet deze keuze niet en voor 3% van de 

Vonder. 

 Als belangrijke sterke punten voor de Vonder wordt genoemd de ouderbetrokkenheid en bij 

de Bienekebolders het EGO-concept. Als verbeterpunten worden genoemd: communicatie 

bij de Vonder en profilering van het EGO-concept bij de Bienekebolders. 

De bevindingen rond ouderbetrokkenheid op de Vonder wijken af van die vanuit de 

panelgesprekken, daaruit kwam juist enige afstandelijkheid naar voren. 

 Als belangrijkste wens wordt uitgesproken het behoud van twee scholen in Moergestel. 

Vonder 12% (n=4) en Bienekebolders 66% (n=19) 

Potentiële ouders: (n=18) 

Deze ouders verwachten van een school vooral: 

 Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs 

 Kwaliteit 

 Aandacht voor sociale vaardigheden 

Het minst belangrijk vinden zij de denominatie van de school. 

 

Als belangrijkste wensen spreekt men uit: 

 Keuzevrijheid in het dorp 

 Een continurooster 

In de opmerkingen komt het beeld naar voren dat de Bienekebolders “klein is en wellicht 

wordt opgeheven”. Dit is een belangrijk aandachtspunt ten aanzien van de communicatie en 

de PR van de Bienekebolders. 

 

Leerkrachten: (n=29 waarvan 21 de Vonder en 8 van de Bienekebolders) 

 

 Over de huisvesting is men overwegend(zeer) tevreden op beide scholen; op de 

Bienekebolders zelfs voor 100% 

 Aandachtspunt voor de Vonder lijkt het schoolplein, dat uitdagender zou kunnen. 

 Over de onderlinge samenwerking is men wisselend positief; Bienekebolders 75% en Vonder 

43%. 

 Verder werkt men samen met de bibliotheek en de Bienekebolders vooral met Kunst en 

cultuur en de Vonder meer met religieuze instellingen. 

 Als sterke punten noemt men bij de Bienekebolders: 

EGO, kleinschaligheid en het gebouw 

 Als sterke punten bij de Vonder noemt en: 

Betrokkenheid van ouders, zorg voor leerlingen, het gebouw en de sfeer 

Als verbeterpunten worden genoemd: 

De Bienekebolders: administratieve last, en borging van waar men aan begonnen is 

De Vonder: communicatie en aandacht voor creatieve vakken. 

 Als belangrijke wens voor de toekomst geeft men keuze vrijheid aan. 
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Alles overziend kan gesteld worden dat zowel de huidige ouders als het zittende personeel van beide 

scholen overwegend positief zijn over de school en dat men tevreden is over de huisvestingssituatie. 

De respondenten vinden de keuzevrijheid voor de toekomst een belangrijk uitgangspunt. 

Dit laatste speelt ook voor potentiële ouders een rol. Daarnaast spreken de potentiële ouders zich uit 

over verwachtingen ten aanzien van de aansluiting op het vervolg onderwijs, de kwaliteit van de 

school en sociale vaardigheden.  

 


