
	  

Vragenlijst  ouders  van  leerlingen  gepersonaliseerd  leren  

5  punts  Likertschaal    

In	  rood	  de	  vragen	  die	  we	  bij	  de	  tweede	  meeting	  niet	  meer	  hebben	  gesteld.	  

	  

vragen  ouders  /  verzorgers    

  

1.  Mijn  kind  voelt  zich  prettig  op  school  

2.  Mijn  kind  gaat  met  plezier  naar  school  

3.  Mijn  kind  zit  goed  in  haar  /  zijn  vel  

4.  School  is  belangrijk  voor  mijn  kind  

5.  De  overstap  van  de  basisschool  naar  het  voortgezet  onderwijs  verliep  
goed-  niet  voor  leerlingen  in  klas  2  

6.  Gepersonaliseerd  leren  is  een  geschikte  onderwijsvorm  voor  mijn  kind  

7.  Ik  ben  blij  dat  mijn  kind  zich  opgegeven  heeft  voor  gepersonaliseerd  
leren  

8.  Ik  zie  dat  deze  vorm  van  onderwijs  een  duidelijke  meerwaarde  heeft  

9.  Deze  vorm  van  onderwijs  is  geschikt  voor  mijn  kind  

  

10.  Mijn  kind  kan  goed  opschieten  met  zijn  /  haar  vakdocenten  

11.  Mijn  kind  kan  goed  opschieten  met  zijn  /  haar  coach  

12.  Mijn  kind  maakt  goede  vorderingen  op  school  

13.  Er  is  op  school  veel  persoonlijke  aandacht  voor  mijn  kind  

14.  Ik  heb  het  idee  dat  de  coach  mijn  kind  goed  kent  

15.  Het  contact  met  de  coaches  verloopt  prettig  

16.  Het  contact  met  school  verloopt  prettig  

  

17.  Mijn  kind  presteert  goed  op  school  

18.  Mijn  kind  is  gemotiveerd  om  goed  te  presteren  op  school  

19.  Mijn  kind  vindt  het  belangrijk  om  goed  te  presteren  op  school  

20.  Ik  vind  het  belangrijk  dat  mijn  kind  goed  presteert  op  school  

21.  Ik  heb  het  idee  dat  de  docenten  mijn  kind  goed  kennen  

22.  Ik  heb  goed  zicht  op  de  resultaten  van  mijn  kind  

23.  Ik  heb  goed  zicht  op  de  vorderingen  van  mijn  kind  

24.  Ik  geloof  dat  mijn  kind  goed  gaat  presteren  dit  jaar  

25.  Ik  heb  het  idee  dat  mijn  kind  zich  goed  ontwikkelt  op  school  

26.  Ik  heb  het  idee  dat  mijn  kind  op  het  juiste  niveau  werkt  

  



27.  De  iPad  heeft  een  duidelijke  meerwaarde  in  deze  vorm  van  onderwijs  

28.  Mijn  kind  kan  goed  overweg  met  de  iPad  

29.  Mijn  kind  kan  goed  overweg  met  de  Learning  Portal  

30.  Door  Stroom  heb  ik  goed  zicht  op  de  vorderingen  van  mijn  kind  

31.  Mijn  kind  gebruikt  zijn  /  haar  logboek  goed  

32.  Ik  kijk  regelmatig  in  het  logboek  van  mijn  kind  

  

33.  Mijn  kind  kan  goed  plannen  

34.  Mijn  kind  heeft  thuis  een  rustige  werkplek  

35.  Mijn  kind  werkt  elke  dag  thuis  aan  schoolwerk  

36.  Mijn  kind  maakt  regelmatig  schoolwerk  thuis  

37.  Ik  heb  het  idee  dat  mijn  kind  zijn  /  haar  schoolwerk  serieus  aanpakt  

38.  Mijn  kind  heeft  een  goede  werkhouding  

39.  Mijn  kind  besteedt  veel  tijd  aan  school  

40.  Mijn  kind  stelt  realistische  doelen  

  

41.  Mijn  kind  wordt  goed  begeleid  bij  het  plannen  van  zijn  /  haar  werk  
door  de  coach  

42.  Mijn  kind  wordt  goed  begeleid  bij  het  stellen  van  doelen  door  zijn  /  
haar  coach  

43.  De  coach  begeleidt  mijn  kind  op  goede  wijze  

44.  De  vakdocenten  begeleiden  mijn  kind  op  goede  wijze  

45.  Mijn  kind  krijgt  vaak  positieve  feedback  op  school  van  zijn  /  haar  
coach  

46.  Mijn  kind  krijgt  vaak  positieve  feedback  op  school  van  zijn  /  haar  
vakdocenten  

47.  De  coaches  hebben  hoge  verwachtingen  van  mijn  kind  

48.  De  vakdocenten  hebben  hoge  verwachtingen  van  mijn  kind  

49.  Ik  heb  het  idee  dat  mijn  kind  goed  wordt  begeleid  in  zijn  /  haar  
leerproces  

  

50.  Ik  heb  regelmatig  gesprekken  met  mijn  kind  over  opdrachten  /  
leerwerk  van  school  

51.  Ik  begeleid  mijn  kind  bij  het  plannen  van  zijn  /  haar  schoolwerk  thuis  

52.  Ik  kan  mijn  kind  goed  begeleiden  bij  het  schoolwerk  thuis  

53.  Ik  kijk  regelmatig  mee  met  de  opdrachten  en  lesstof  in  de  Learning  
Portal  

54.  Door  het  logboek  weet  ik  precies  waarmee  mijn  kind  bezig  is  op  
school  

55.  Door  de  Learning  Portal  weet  ik  precies  waarmee  mijn  kind  bezig  is  
op  school  

  



56.  Mijn  kind  zit  in  een  prettige  klas  

57.  Mijn  kind  kan  goed  werken  in  zijn  /  haar  klas  

58.  Mijn  kind  werkt  graag  samen  op  school  

59.  Mijn  kind  kan  goed  samenwerken  

60.  Mijn  kind  heeft  veel  contact  met  klasgenoten  

  

61.  Mijn  zoon  /  dochter  kan  de  ruimte  benutten  om  zijn  /  haar  leerdoelen  
te  behalen  

62.  Mijn  zoon  /  dochter  is  tevreden  met  de  ruimte(n)  waarin  er  gewerkt  
wordt  

63.  Ik  ben  blij  dat  ik  mijn  kind  heb  opgegeven  voor  gepersonaliseerd  
leren  (GPL)  

64.  Ik  ben  tot  nu  toe  tevreden  over  gepersonaliseerd  leren  (  GPL)  

65.  Ik  ben  tevreden  over  de  coaches  

66.  Ik  ben  tevreden  over  het  docententeam  

67.  Ik  ben  tevreden  over  de  cognitieve  vorderingen  die  mijn  kind  maakt  

68.  Ik  ben  tevreden  over  de  vaardigheden  die  mijn  kind  ontwikkelt  

69.  Ik  ben  tevreden  met  de  klas  waarin  mijn  kind  zit  

70.  Ik  ben  tevreden  over  het  niveau  van  de  opdrachten  die  mijn  kind  krijgt  

71.  Ik  ben  tevreden  over  de  Learning  Portal  

72.  Ik  ben  tevreden  over  Stroom  

73.  Ik  ben  tevreden  over  het  gebruik  van  het  logboek  

	  

Open  vragen:  

74.  Tips  voor  de  pilot  gepersonaliseerd  leren:  

75.  Ruimte  voor  opmerkingen:  

76.  Opmerkingen  over  de  vragen  en  stellingen  in  dit  onderzoek:  

	  


