
Gemiddelde antwoord heel Nederland: 93% = tevreden of heel tevreden

Hoe tevreden bent u over      
    het algemeen?

95% =
tevreden of 
heel tevreden

Gemiddelde antwoord heel Nederland: 45% = heel tevreden

Hoe tevreden 
       bent u over  de sfeer?

41%
= heel tevreden

    

Gemiddelde antwoord heel Nederland: 50% voelt zich veilig; 44% zeer veilig

Hoe veilig voelt uw kind zich?

41%51%

veilig zeer veilig

Gemiddelde antwoord heel Nederland: 52% met veel plezier; 40% met plezier

In hoeverre gaat 
      uw kind met plezier 
naar het kindcentrum? 

46%  met veel plezier

51%  met plezier

Uitslagen onderzoek
De Paperclip

In mei 2022 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders van ons kindcentrum 

om uw ervaringen en mening op te halen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nationaal Scholenonderzoek. 

De vragenlijst is ingevuld door 41 ouders/verzorgers. We willen alle ouders/verzorgers bedanken voor het 

beantwoorden van de vragen! We delen graag de belangrijkste resultaten met jullie. De resultaten worden 

besproken in het team, in de medezeggenschapsraad en/of oudercommissie en met het bestuur en worden 

verwerkt in het jaarplan.

    Hoe
tevreden
     ben jij?

In hoeverre
 zou u het kindcentrum 
aanbevelen?

Gemiddelde antwoord heel Nederland: 0-9: 15%;  7-8 - 59%;  9-10: 27%

12%
cijfer 0 - 6

46%
cijfer 7 - 8

41%
cijfer 9 - 10



Antwoorden over de school

De algemene informatie  die u krijgt over wat  
er op school gebeurt.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 2%

Tevreden 61%

Zeer tevreden 37%

Weet niet/Geen mening 0%

Hoe tevreden bent u over het contact met het kindcentrum?

Zeer ontevreden 2%

Ontevreden 5%

Tevreden 54%

Zeer tevreden 39%

Weet niet/Geen mening 0%

De manier waarop met vragen en opmerkingen 
wordt omgegaan door school.

Zeer ontevreden 5%

Ontevreden 2%

Tevreden 61%

Zeer tevreden 29%

Weet niet/Geen mening 2%

De onderwerpen waar aandacht aan wordt 
besteed door school.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 0%

Tevreden 73%

Zeer tevreden 27%

Weet niet/Geen mening 0%

Leeropbrengst: Wat uw kind leert.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 12%

Tevreden 61%

Zeer tevreden 27%

Weet niet/Geen mening 10%

De aandacht voor uw kind.

Zeer ontevreden 2%

Ontevreden 7%

Tevreden 63%

Zeer tevreden 27%

Weet niet/Geen mening 0%

Antwoorden over de opvang

De algemene informatie die u krijgt  
over wat er op opvang gebeurt.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 13%

Tevreden 63%

Zeer tevreden 25%

Weet niet/Geen mening 0%

Het contact met de opvang.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 13%

Tevreden 63%

Zeer tevreden 25%

Weet niet/Geen mening 0%

De informatie die u krijgt over uw kind van de opvang.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 13%

Tevreden 63%

Zeer tevreden 25%

Weet niet/Geen mening 0%

De manier waarop met vragen en opmerkingen 
wordt omgegaan door de opvang.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 25%

Tevreden 38%

Zeer tevreden 25%

Weet niet/Geen mening 13%

De activiteiten die met de kinderen worden 
ondernomen op de opvang.

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 0%

Tevreden 88%

Zeer tevreden 13%

Weet niet/Geen mening 0%

Uitslagen onderzoek
De Paperclip

    Hoe 
tevreden
     ben jij?


