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Inleiding
Achtergrond
Vorig schooljaar heeft het bestuur van Stichting Fedra het besluit genomen om op al haar scholen over te
stappen naar een rooster van 25 uur per week, voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Dit besluit leidt
tot de invoering van nieuwe schooltijden. Het bestuur onderzoekt de voorkeur van ouders voor de invulling van
de schooltijden via een brede meningspeiling onder acht van haar scholen (vier scholen hebben eerder gekozen
voor een vijf gelijke dagen model).
Over Baken Adviesgroep
Baken is een marktonderzoekbureau met ruime ervaring in tevredenheidsonderzoeken, zowel onder
medewerkers als onder grote groepen klanten (zoals ouders), statistische analyses, maatwerkanalyses en
rapportages. Deze ervaring is opgedaan in een zeer grote variëteit van commerciële en non-profit sectoren.
Vraagstelling
De vraag van Stichting Fedra was om de resultaten van het schooltijdenonderzoek onder 1.737 gezinnen - ouders
en verzorgers van ruim 2.100 leerlingen - van acht van de twaalf basisscholen te analyseren en rapporteren.

1.1 Aanpak
De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen, die op de acht Fedra scholen zitten. De vragenlijsten zijn via de
e-mail verspreid onder de ouders. De ouders konden de vragenlijst gedurende een week (26 oktober tot en met
2 november 2015) invullen. De vragenlijst bestaat uit vijf gesloten vragen, waar de ouders hun voorkeur bij aan
kunnen geven, en twee open vragen om opmerkingen te plaatsen. De vragen hebben betrekking op:
1. Het weekrooster
2. De indeling van de lesdag
3. De duur van de pauze
4. De begintijd van de schooldag
5. De eindtijd van de schooldag
Er zijn zowel een bovenschoolse rapportage opgesteld als individuele schoolrapportages. In de bovenschoolse
rapportage worden de overall resultaten beschreven. In de individuele rapportages worden de resultaten van
de desbetreffende school gepresenteerd. Deze worden afgezet tegen het gemiddelde van de acht Fedra
scholen. Er zijn Chi2 verschillenanalyses uitgevoerd.

1.2 Onderzoeksverantwoording
Van de 171 ouders die zijn uitgenodigd, zijn in totaal 106 respondenten (62%) aan de vragenlijst begonnen en
hebben 94 respondenten (55%) de vragenlijst volledig ingevuld. De totale respons van alle ouders van Fedra was
71% begonnen en 65% volledig afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn betrouwbaar en het onderzoek
wordt als zodanig beschouwd door Fedra. Bij een respons lager dan 80% kunnen de resultaten wel een mogelijke
bias opleveren. Het zou namelijk kunnen dat de respondenten die de vragenlijst niet hebben ingevuld meer of
juist minder tevreden zijn dan respondenten die hem wel hebben ingevuld.

1.3 Toelichting grafieken
Wanneer er een rode asterisk voor de vraag staat, dan is de score significant afwijkend van het gemiddelde van
Fedra.
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Respons

2.1 Respons per school
De school met de hoogste respons is De Lunetten en de school met de laagste respons is De Plataan. De
Wilgeroos staat met een respons van 62% (gestart) onder het gemiddelde.
Respons per school 2015
89%

De Lunetten

76%
88%

De Westbroek

70%
77%

De Hoeksteen

71%
72%

Bethelschool

69%
72%

De Anjelier

65%

gestart
afgerond

71%

FEDRA

65%
62%

De Wilgeroos

55%
61%
59%

De Ark

De Plataan

57%
51%
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Resultaten meningspeiling

3.1 Voorkeur weekrooster
Van de respondenten van De Wilgeroos kiezen er net wat meer (43%) voor een vijf gelijke dagen model met
continurooster dan voor 25 uur volgens een traditioneel rooster verdeeld over de week (woensdag uiterlijk
12.30 uit, 42%). Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddeld bij Fedra. Er zijn geen respondenten, die geen voorkeur
hebben.
Welk weekrooster heeft uw voorkeur?
0%

Ik heb geen voorkeur
3%

De Wilgeroos
Fedra

5 gelijke dagen model, zonder
continurooster

4%
5%

43%

5 gelijke dagen model, met
continurooster

5 gelijke dagen model met op woensdag
een continurooster (woensdag uiterlijk
14.00 uur uit)

43%

13%
9%

25 uur volgens een traditioneel rooster
verdeeld over de week (woensdag
uiterlijk 12.30 uur uit)

3.2

40%
39%

Opmerkingen voorkeur weekrooster

In onderstaande tabel zijn per voorkeur voor het weekrooster de opmerkingen gecategoriseerd:
Optie 1: Ik heb geen voorkeur
-

Aantal
-

Optie 2: 5 gelijke dagen model, zonder continurooster
5 gelijke dagen te vermoeiend voor kinderen

1

Optie 3: 5 gelijke dagen model, met continurooster
onduidelijkheid exact schema

2

voorstander TSO op school

1

Optie 4: 5 gelijke dagen model met op woensdag een continurooster (woensdag uiterlijk 14.00 uur uit)
voorkeur traditioneel rooster

2

extra kosten TSO duur

1

Optie 5: 25 uur volgens een traditioneel rooster verdeeld over de week (woensdag uiterlijk 12.30 uur uit)
continurooster met woensdagmiddag vrij

4

voorkeur traditioneel rooster

3

5 gelijke dagen te vermoeiend voor kinderen

1

voorkeur zelfde tijden school en peuterspeelzaal

1

extra kosten BSO duur

1

Totaal aantal opmerkingen

17
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3.3 Voorkeur verdeling van de lesdag
Bijna de helft van de respondenten (47%) heeft een voorkeur voor een lesdag met in de ochtend 3 uur les en in
de middag 2 uur les. Dit is iets meer dan gemiddeld, maar niet statistisch significant afwijkend.
Welke verdeling van de lesdag heeft uw voorkeur?
19%

Het maakt mij niet uit

De Wilgeroos
18%

Fedra

47%

Ochtend 3 uur, middag 2 uur
47%

24%

Ochtend 3,5 uur, middag 1,5 uur
30%

9%

Ochtend en middag 2,5 uur
5%

3.4 Voorkeur duur van de pauze
Het grootste gedeelte van de respondenten (37%) geeft de voorkeur aan een pauze van 45 minuten. Dit is iets
minder dan gemiddeld; de verschillen zijn echter niet statistisch significant. De tweede en derde voorkeur
worden gegeven aan een pauze van 30 minuten (20%) of aan 75 minuten (19%).
Wat is uw voorkeur voor de duur van de pauze?
20%

30 minuten
16%

De Wilgeroos
Fedra
37%

45 minuten
40%

16%

60 minuten
17%

19%

75 minuten
9%

90 minuten

8%
18%

Note. Als bij weekrooster gekozen is voor een vijf gelijke dagen model met continurooster, dan zijn de opties
60, 75 en 90 minuten niet getoond.
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3.5 Voorkeur begintijd
Het grootste gedeelte van de respondenten geeft de voorkeur aan de begintijd 8.30 uur (46%). Dit is veel minder
dan gemiddeld. Aanzienlijk meer dan het gemiddelde aantal respondenten kiest voor de begintijd 8.45 uur. De
verschillen zijn statistisch significant afwijkend.
* Welke begintijd heeft uw voorkeur?
7%

8.15 uur

13%

De Wilgeroos
Fedra
46%

8.30 uur
76%

40%

8.45 uur
8%

6%

9.00 uur
3%

anders

0%
0%

* Statistisch significant verschillende verdeling van de antwoorden

Bij de optie ‘anders’ stonden geen suggesties.

3.6 Voorkeur eindtijd
De eindtijd 15.30 uur krijgt de meeste voorkeur (40%), gevolgd door 14.30 uur (27%). De verdeling van de
antwoorden wijkt niet statistisch significant af van het gemiddelde van Fedra.
Welke eindtijd heeft uw voorkeur?
18%

zo vroeg mogelijk
16%

De Wilgeroos
Fedra
27%

14.30 uur
30%

14%

15.00 uur
23%

40%

15.30 uur
26%

anders

1%
6%

Bij de optie ‘anders’ werd het volgende genoemd:
 15h30min.
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