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Quality / Kwaliteit

I find my son’s/daughter’s school a good school -- - + ++
Ik vind de school van mijn zoon/dochter een goede school

I find my son’s/daughter’s teacher a good teacher -- - + ++
Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een goede leraar

Safety / Veiligheid

My son/daughter feels safe at school -- - + ++
Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school

Well-being / Welbevinden

My son/daughter likes being at school and feels comfortable there -- - + ++
Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school

Pedagogical practice / Pedagogisch handelen
In my opinion, my son’s/daughter’s teacher treats my child 
in a kind and pleasant way -- - + ++
Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter op een prettige 
manier met mijn kind omgaat

Teaching / Lesgeven

I find my son’s/daughter’s teacher a good teacher -- - + ++
Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter goed lesgeeft

In my opinion, my son’s/daughter’s teacher teaches my child a lot -- - + ++
Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind veel leert

Please, continue on page 2 / Ga verder op pagina 2 >>

Please, indicate your agreement or 
disagreement with the following 
statements by using this scale: 
-- strongly disagree
- disagree
+ agree
++ strongly agree

Bij elke vraag zijn 4 antwoorden 
mogelijk. U kiest het antwoord dat 
het beste bij u past: 
-- helemaal niet van toepassing
- niet van toepassing
+ van toepassing
++ zeer van toepassing
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Pupil Support / Ondersteuning leerlingen

I think my son/daughter’s teacher provides adequate help 
if my child does not understand something right away -- - + ++
Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind voldoende 
helpt als hij/zij iets niet (zo snel) begrijpt

Information / Informatie

I think the school provides me with sufficient information about 
the development of my child -- - + ++
Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de 
ontwikkeling van mijn kind

Caring for each other / Zorg voor elkaar

At school, my child learns how to be respectful to others -- - + ++
Mijn kind leert op school om rekening te houden met anderen

At school, my child learns how to take care of the world 
in a sustainable way -- - + ++
Mijn kind leert op school om zuinig te zijn op de wereld

Broadened perspective, respect, curiosity / Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid

At school, my child is allowed to be him-/herself -- - + ++
Mijn kind krijgt op school ruimte om zichzelf te zijn

At school, my child learns that having different opinions is OK -- - + ++
Mijn kind leert op school dat je een andere mening mag hebben

Ownership / Eigenaarschap

At school, my child is also allowed to decide him-/herself 
what he/she wants to learn -- - + ++
Mijn kind mag op school ook zelf keuzes maken in wat hij/zij wil leren

My child knows what he/she learns at school and what 
the next step is -- - + ++
Mijn kind weet wat hij/zij op school aan het leren is en wat 
de volgende stap is
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Promising education for all of our pupils / Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen

At school, my child learns how to calculate, read and write well -- - + ++
Op school leert mijn kind goed rekenen, lezen en schrijven

The school pays attention to the development of my child’s talents  -- - + ++
De school besteedt aandacht aan het ontwikkelen van de talenten 
van mijn kind

The school challenges my child to learn a lot -- - + ++
De school daagt mijn kind uit om veel te leren

Final mark / Rapportcijfer

On a scale of 1 (lowest) to 10 (highest), 
I would rate my son’s/daughter’s school a…  ...........................................

Ik geef de school het rapportcijfer... 

End of questionnaire. Thank you! / Einde vragenlijst. Dankjewel! <<


