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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding  

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) versterkt samenhangende en effectieve 

lokale gezondheidsbevordering en geeft een impuls aan de gezonde leefstijl van 

jongeren. Het CGL stimuleert het gebruik van best passende leefstijlinterventies 

door interventies inzichtelijk te presenteren en kennis te delen over kwaliteit en 

samenhang. Bij het presenteren van interventies en het delen van kennis speelt 

internet een steeds belangrijkere rol. Niet alleen via websites, maar ook via online 

sociale netwerken wordt informatie gedeeld. 

Onder de vlag ‘Gezonde School’ versterkt het CGL gezondheidsbevordering in het 

primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) en het middelbaar beroepsonderwijs 

(MBO). Hierbij is de website gezondeschool.nl de centrale plek waar leerkrachten, 

bestuurders, en anderen informatie kunnen krijgen over gezondheid op school. 

Om informatie beter aan te laten sluiten bij de doelgroep onderwijsprofessionals 

en ook goed vindbaar te maken voor deze doelgroep is het van belang te weten 

waar en op welke manier onderwijsprofessionals online actief zijn. Om dit 

inzichtelijk te krijgen heeft CGL bureau iResearch gevraagd een online 

doelgroepanalyse uit te voeren onder onderwijsprofessionals.  

 

1.2. Doelgroep 

De doelgroepanalyse wordt uitgevoerd onder onderwijsprofessionals. Dit is een 

brede doelgroep die bestaat uit de verschillende subdoelgroepen. Het CGL heeft 

aangegeven de volgende subdoelgroepen het belangrijkste te vinden voor de 

doelgroepanalyse:  

- Directie primair onderwijs (PO) 

- Directie voortgezet onderwijs (VO) 

- Leerkrachten PO 

- Leerkrachten/docenten VO 

- Leerkrachten/docenten middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

- Zorgcoördinatoren MBO1 

                                                

1 Het aantal Zorgcoördinatoren MBO die de online enquête hebben ingevuld is klein.Om een beter 

beeld te krijgen van de subdoelgroep Zorgcoordinatoren zijn uiteindelijk in de analyse zowel de 

Zorgcoordinatoren MBO als VO meegenomen. 
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1.3. Doel en vraagstellingen 

Het doel van de online doelgroepanalyse is: 

Achterhalen waar CGL de doelgroep onderwijsprofessionals online kan bereiken en 

hoe online informatie over de Gezonde School beter kan aansluiten op de wensen, 

eisen en gedragingen van de onderwijsprofessional.  

  

Uit het bovenstaande doel zijn de volgende doelstellingen afgeleid: 

- Het in kaart te brengen van de online sociale netwerken2 waar de 

onderwijsprofessional zich bevindt voor zijn/haar werk. 

- Het in kaart brengen van websites en online sociale netwerken die de 

onderwijsprofessional bezoekt voor zijn/haar werk.  

- Het inzichtelijk maken hoe de onderwijsprofessional zich online gedraagt 

(informatie verzamelen, kennis delen en/of ervaringen uitwisselen of 

discussiëren).  

- Het in kaart brengen van online plaatsen waarop gesproken wordt over 

gezondheid en school.  

 

Het CGL heeft voor deze online doelgroepanalyse de volgende vraagstellingen 

opgesteld. De vraagstellingen zijn gegroepeerd per onderwerp. 

1. Algemeen 

1.1  In welke mate is de onderwijsprofessional online actief voor zijn of

 haar werk? Hierbij gaat het zowel om het bezoeken van websites

 als online sociale netwerken voor het werk. 

1.2 Wat zijn de top 10 meest bezochte websites voor de verschillende

 groepen onderwijsprofessionals?  

2. Online netwerken 

2.1  Welke onderwijsprofessional bevindt zich in welke online

 sociale netwerken?      

  - Linked-In      

  - Twitter      

  - Facebook      

  - Anders?      

                                                

2 Online sociaal netwerk: Een online sociaal netwerk is een internetdienst waarmee gebruikers een 

sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken van een 

online profiel, dat ze vervoglens kunnen koppelen aan de profielen van anderen. Een sociaal netwerk 

wordt gebruikt om ervaringen, meningen, nieuws en andere informatie te delen met anderen. 
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 Bij elke verschillende groep onderwijsprofessionals de top 10

 benoemen van online sociale netwerken. 

2.2 Als de onderwijsprofessional zich bevindt in een online sociaal

 netwerk, hoe gedraagt hij/zij zich daar dan? Wisselt hij kennis en

 ervaringen uit, discussieert hij/zij of zoekt hij/zij naar informatie?  

2.3 Wat zijn de kenmerken van de onderwijsprofessionals die online

 kennis en ervaringen delen? 

2.4 Hoe is de samenstelling van de online sociale netwerken waar de

 onderwijsprofessionals zich online bevindt? 

2.5 Over welke onderwerpen praat de onderwijsprofessional in online

 sociale netwerken? 

2.6 Wat is de houding van de onderwijsprofessional ten aanzien van

 online sociale netwerken? Zijn zij actief betrokken bij discussies? 

2.7 Is met betrekking tot online aanwezigheid de

 onderwijsprofessional in te delen in subdoelgroepen naar regio,

 onderwijstype of anders? 

2.8 Hebben de onderwijsprofessionals behoefte aan onderwijstype

 specifieke communicatie bijvoorbeeld via Twitter of in discussie? 

2.9 Geef een top 5 lijst van influentials voor elk van de

 onderwijsprofessionals. 

3. Het onderwerp “gezondheid op school” online 

3.1 Op welke online plaatsen op het internet wordt over gezondheid

 op school gesproken? Hierbij gaat het zowel over websites als

 online sociale netwerken. 

3.2 Is de onderwijsprofessional daar aanwezig? 

3.3  Staat de onderwijsprofessional open voor een ‘gesprek’ over

 ‘gezondheid op school’ op internet? 

 

1.4. Leeswijzer  

Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving 

gegeven van de wijze waarop de online doelgroepanalyse is uitgevoerd, de 

methode. In het daarop volgende hoofdstuk worden de resultaten beschreven. In 

hoofdstuk 4 worden aan de hand van de vraagstellingen de conclusies 

beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 aanbevelingen gedaan. 
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2. Methode  

Bij deze online doelgroepanalyse is gekozen voor zowel een websearch als een 

online enquête. Een combinatie van deze twee methoden maakt het mogelijk om 

een antwoord te geven op alle vraagstellingen (zie hoofdstuk 1.3). 

 

2.1. Websearch 

Bij de websearch is met behulp van zoekwoorden en de sneeuwbalmethode 

gezocht naar relevante websites en online sociale netwerken voor 

onderwijsprofessionals.  

2.1.1. Zoekwoorden 

Voor het zoeken naar algemene websites, websites gerelateerd aan gezondheid 

en fora is gebruik gemaakt van de zoekmachine Google3. Voor de online sociale 

netwerken is gezocht binnen Twitter, Facebook en Linked-In. Aan de hand van de 

vraagstellingen is een lijst met zoektermen opgesteld die het uitgangspunt 

vormen voor de websearch. Voor de zoektermen zijn, daar waar mogelijk, 

alternatieve zoektermen opgesteld. Bij de websearch zijn de verschillende 

zoektermen die in tabel 1 en 2 vermeld staan, gecombineerd. 

 

Tabel 1. Schema zoekwoorden voor algemene websites en online sociale netwerken  

ZOEKWOORDEN                                   

Type onderwijs Doelgroep Extra 

Primair onderwijs 
- Basisschool 
Voortgezet onderwijs 
- Middelbare school 

Leerkrachten 
- Docenten 
- Juf 
- Meester 
- Onderwijzer 
Directie 
- Schoolleider 

 Forum  

Middelbaar beroeps onderwijs 
- MBO 

Zorgcoördinatoren 
Leerkrachten 
- Docenten 
- Onderwijzer 

 Forum 

 

 

 

                                                

3 Een vergelijking is gemaakt in de zoekresultaten van Google, Bing en Yahoo. Deze zoekmachines 

leveren veelal dezelfde zoekresultaten op. Met name de inhoudelijke websites komen overeen. Bing en 

Yahoo leveren wel meer specifieke (interne) schoolwebsites op. Op basis van deze vergelijking is 

Google als uitgangspunt genomen. 
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Tabel 2. Schema zoekwoorden voor websites en online sociale netwerken met als onderwerp 

“gezondheid op school” 

ZOEKWOORDEN                   

Onderwerp Extra 

Gezondheid op school 
- Pesten en school 
- Weerbaarheid en school 
- Voeding en school 
- Bewegen en school 
- Seksualiteit en school 
- Leefstijl en school 
- Hygiëne en school 

 Forum  

 

Voor de websearch naar algemene websites en fora zijn de eerste drie pagina’s 

van Google resultaten doorlopen. Voor de websearch naar gezondheid websites 

en fora is alleen de eerste pagina van Google resultaten doorlopen. Bij het zoeken 

naar sociale netwerken op Linked-In, Twitter en Facebook zijn alle zoekresultaten 

bekeken.  

2.1.2. Sneeuwbalmethode 

Naast het zoeken met behulp van zoektermen is gebruik gemaakt van de 

sneeuwbalmethode. Deze methode houdt in dat relevante websites die gevonden 

zijn met behulp van de zoektermen als sleutelwebsite dienen. Deze websites 

kunnen verwijzingen bevatten naar andere relevante websites en online sociale 

netwerken. Deze websites kunnen vervolgens weer naar andere websites leiden 

etc. 

2.1.3. Exclusiecriteria websearch 

De websearch richtte zich specifiek op de zes subdoelgroepen van de 

onderwijsprofessional zoals omschreven in hoofdstuk 1.2.  

Voor het selecteren van relevante websites zijn een aantal exclusiecriteria 

aangehouden:  

- Niet onderwijsgerelateerde websites.  

- Websites met vacatures, opleidingen/cursussen of salarisschalen. 

 

Voor het selecteren van Linked-In groepen zijn alle groepen met minder dan 50 

members geëxcludeerd. Bij de selectie van een forum was deelname van één van 

de geselecteerde zes subdoelgroepen op het forum een vereiste voor inclusie. 

Binnen Twitter zijn diegene geïncludeerd die voor de 6 subdoelgroepen 

interessante onderwijsgerelateerde tweets hadden en/of die volgers hebben die 

tot één van de zes subdoelgroepen behoren. 
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2.1.4. Kanttekening websearch 

Een websearch is een goede methode om informatie op het internet in kaart te 

brengen. Toch heeft een websearch een aantal kanttekeningen die belangrijk zijn 

voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten.  

Informatie op het internet bereidt zich dagelijks uit. Met een websearch wordt 

een momentopname gemaakt. Volledigheid aan informatie kan bij het zoeken van 

informatie op het internet niet gegarandeerd worden. Met een goede 

zoekstrategie kan volledigheid nagestreefd worden.  

 

2.2. Online enquête 

2.2.1 Opbouw  

De online enquête (Bijlage 1) bevatte in totaal 28 vragen. Er is een 

doorverwijssysteem toegepast waardoor de onderwijsprofessional alleen de voor 

hem/haar relevante vragen kreeg. In de enquête kwamen diverse thema’s aan 

bod: online activiteit, werkgerelateerde websites en online sociale netwerken, 

houding ten aanzien van online sociale netwerken, communicatiebehoefte en tot 

slot algemene kernmerken. 

De enquête bevatte zowel gesloten vragen (meerkeuze) als open vragen. De 

vragen over houding zijn gesteld aan de hand van stellingen waarbij de 5-punts 

Likertschaal als antwoordopties is toegepast (helemaal oneens – helemaal eens). 

 

2.2.2 Verspreiding  

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de online activiteiten van de 

onderwijsprofessional is de online enquête niet alleen verspreid onder de zes 

subdoelgroepen zoals beschreven in hoofdstuk 1.2. maar ook onder 

schoolbesturen van primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs (tabel 

3).  

Voor de verspreiding van de online enquête is voor alle doelgroepen, met 

uitzondering van de zorgcoördinatoren MBO, gebruik gemaakt van een 

persoonlijke e-mail. Hierbij is gebruik gemaakt van de bij iResearch bekende e-

mailadressen. In de e-mail was een link naar de online enquête opgenomen.  

Om ook de ‘zorgcoördinatoren MBO’ te bereiken is op diverse Linked-In groepen4 

de zorgcoördinator uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Om de verspreiding onder de doelgroep ‘Leerkrachten MBO’ te vergroten is naast 

de persoonlijke e-mail gebruikt gemaakt van de nieuwsbrief van het Platform 

Sport en Bewegen van de MBO raad. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder 

331 geabonneerden. In deze nieuwsbrief is een oproep geplaatst met het verzoek 

tot deelname aan het onderzoek.  

 

                                                

4 Op de volgende Linked-In groepen is een oproep geplaatst: zorgcoördinatoren, vrienden van de 

zorgcoördinator, NVS-NVL “loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg” en de Zorgcoördinator in positie. 
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Tabel 3. Verspreiding online enquête naar subdoelgroepen 

Subdoelgroep Aantal benaderd 

Directie PO 4892 

Directie VO 248 

Leerkracht PO 452 

Leerkracht VO 323 

Leerkracht MBO 169 

PO bestuur 343 

VO bestuur 289 

MBO bestuur 56 

 

 

2.3. Analyse 

De online enquête is geanalyseerd door middel van het berekenen van 

frequenties/percentages van de respondenten die de online enquête volledig 

hebben ingevuld. Dit is gedaan voor de totale groep onderwijsprofessionals maar 

ook uitgesplitst naar de zes subdoelgroepen (zie hoofdstuk 1.2). Een vergelijking 

in frequenties/percentages is gemaakt tussen de zes subdoelgroepen, zodat 

eventuele opmerkelijkheden beschreven kunnen worden. 

De gevonden informatie via de websearch is met name kwalitatief schematisch 

uitgewerkt.  

Om te komen tot een top 10 van relevante websites is uitgegaan van het aantal 

keer dat een website vermeld is door de respondenten in de online enquête. Daar 

waar als gevolg van een te lage respons geen top 10 van websites kon worden 

samengesteld, is een kleinere lijst opgesteld.  

Voor een top 10 lijst van online sociale netwerken is in de online enquête aan de 

respondenten gevraagd om online sociale netwerken te noemen waarvan zij het 

meeste gebruik maken. Aangezien deze vraag alleen algemene beschrijvingen 

van online sociale netwerken heeft opgeleverd (zoals Facebook, Linked-In) en 

geen verdere specificering van groepen of bepaalde pagina’s, kon geen top 10 

samengesteld worden. De websearch heeft een lijst met online sociale netwerken 

opgeleverd die mogelijk door de onderwijsprof worden gebuikt. 
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3. Resultaten 

Aan de hand van de in hoofdstuk 1.3 beschreven vraagstellingen zijn de 

resultaten van de online enquête en de websearch geanalyseerd en in dit 

hoofdstuk beschreven. In bijlage 2 zijn alle resultaten van de online enquête voor 

de totale doelgroep en voor de zes subdoelgroepen apart in tabellen opgenomen. 

In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de resultaten van de totale doelgroep. 

Opvallende verschillen tussen de verschillende subdoelgroepen worden ook 

genoemd. 

 

3.1. Algemeen 

3.1.1 Respons 

In totaal hebben 1001 onderwijsprofessionals de online enquête ingevuld. 

Hiervan hebben 828 (82,8%) de enquête volledig ingevuld. Van deze 

respondenten is 47,2% man en 52,8% vrouw. De grootste groep is tussen de 50 

– 59 jaar oud (41,8%) en bijna de helft van de respondenten is 25 jaar of langer 

werkzaam in het onderwijs (47,5%). De figuren 1, 2 en 3 laten de kenmerken per 

subdoelgroep zien.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Man Vrouw

Totale groep

Directie PO

Leerkrachten PO

Directie VO

Leerkrachten VO

Zorgcoördinatoren MBO & VO

Leerkrachten MBO

 

Figuur 1. Verdeling geslacht binnen de totale doelgroep en de subdoelgroepen 
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling binnen de totale doelgroep en de subdoelgroepen 
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Figuur 3. Verdeling naar aantal werkzame jaren in het onderwijs binnen de totale doelgroep 

en de subdoelgroepen 

Vande totale groep respondenten is 63,4% werkzaam in het primair onderwijs en 

slechts 10,9% in het middelbaar beroepsonderwijs (figuur 4). 
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Figuur 4. Verdeling totale doelgroep naar onderwijstype  

In tabel 4 staat het aantal respondenten voor de zes subdoelgroepen vermeld.  

 

Tabel 4.  Aantal respondenten voor zes subdoelgroepen  

Subdoelgroep Aantal 
respondenten 

Percentage van het 
totaal 

Directie PO 215 26,0% 

Directie VO 49 5,9% 

Leerkracht PO 142 17,1% 

Leerkracht VO 84 10,1% 

Leerkracht MBO 30 3,6% 

Zorgcoördinator VO / MBO5  22 2,7% 

 

Van de totale groep respondenten is slechts 3,6% leerkracht MBO en 2,7% 

zorgcoördinatoren VO/MBO.  

 

3.2. Online actief 

In de online enquête is gevraagd in welke mate de onderwijsprofessional online 

actief is voor zijn of haar werk. Hierbij gaat het om zowel het bezoeken van 

websites als online sociale netwerken voor het werk en niet om privé online 

activiteiten. Uit de resultaten blijkt dat op een enkeling na iedereen 1 of meer 

keer per week online actief is. Een groot deel van de onderwijsprofessionals is 

zelfs meer dan 1 keer per dag online actief (figuur 5). 

                                                

5 Zie hoofdtsuk 1.2 
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Figuur 5. Mate van online activiteit voor totale doelgroep en verschillende subdoelgroepen 

Uit de online enquête blijkt dat 83% van alle onderwijsprofessionals online actief 

is door het bezoeken van de website van de school. Hierbij gaat het om de 

algemene schoolwebsite, intranet of online prikbord/rooster voor 

leerlingen/ouders. Daarnaast is ruim 92% online actief door het bezoeken van 

inhoudelijke websites. De onderwijsprofessionals zijn in mindere mate via sociale 

netwerken online actief (bijna 37%).  

Ten opzichte van de andere subdoelgroepen is de leerkracht PO via de website 

van de school (78%), inhoudelijke websites (88%) en online sociale netwerken 

(16%) het minst online actief (figuur 6). Andere manieren waarop leerkrachten 

PO online actief zijn, zijn middels e-mail, administratie- en softwaresystemen en 

Google. 
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Figuur 6. Manier van online activiteit voor totale doelgroep en verschillende subdoelgroepen 

 

3.3. Websites 

3.3.1 Top 10 

Zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 is op basis van de online enquête een top 10 

van relevante websites opgesteld. Daar waar op basis van de online enquête geen 

top 10 kon worden samengesteld, is een kortere lijst opgesteld.  

In tabel 5 zijn per subdoelgroep de meest vermelde websites opgenomen. Dit is 

gebeurd aan de hand van het aantal keer dat de website door de respondenten 

vermeld is.  

Bij alle subdoelgroepen zijn Google en de eigen schoolwebsite genoemd als veel 

gebruikte websites. Deze zijn niet opgenomen in tabel 5.  

Veel van de in tabel 5 opgenomen websites zijn ook via de websearch gevonden. 

De softwaresystemen en een aantal websites met lesmaterialen voor met name 

leerkrachten PO zijn niet gevonden via de websearch. Een verklaring hiervoor kan 

zijn dat de tijdens de websearch gebruikte zoekwoorden te algemeen zijn. 
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Tabel 5. Top 10 van websites per subdoelgroep  

aantal 

hits 

enquête

aantal 

hits 

enquête

Directie primair onderwijs Leerkrachten primair onderwijs

1. Parnassys 42 1. Schooltv* 28

2. Onderwijsinspectie* 30 2. Basispoort 19

3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap*

21 3. Parnassys 18

4. Kennisnet* 18 4. Schoolbordportaal 14

5. Algemene Vereniging 

Schoolleiders*

18 5. Juf Sanne* 13

6. Dienst Uitvoering Onderwijs 18 6. Malmberg* 12

7. PO Raad* 15 7. Juf Janneke 10

8. Dyade 13 8. Gynzy 10

9. School aan zet* 12 9. Uitzending gemist 8

10. OSG 9 10. Kleutergroep 8

Directie voortgezet onderwijs Leerkrachten voortgezet 

onderwijs

1. VO Raad* 14 1. Magister 14

2.  Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap*

11 2. Getalenruimte epn 8

3. Onderwijsinspectie* 9 3. YouTube.com 7

4. Dienst Uitvoering Onderwijs* 7 4. Digischool* 5

5. Examenblad* 6 5. Wikipedia 4

6. Foletaweb 4 6. Schooltv* 3

7. Vereniging voor openbare en 

algemeen toegankelijke scholen

4 7. Uitzending gemist 2

8. Cito 2 8. Examenblad* 2

9. Passend Onderwijs* 2 9. Cito 2

10. Twitter 2 10. Noordhoff* 2

Zorgcoördinatoren VO & MBO Leerkrachten MBO

1. Passend onderwijs* 5 1. Magister 4

2. Dienst Uitvoering Onderwijs* 4 2. Studiemeter.nl 4

3.  Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap*

3 3. Wikiwijs* 3

4. Linked In 3 4. Eduarte 2

5.  Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap*

2

 

*ook gevonden in de websearch 

Een aantal websites is algemeen van opgezet en toepasbaar voor het primair,  

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en daarmee relevant voor meerdere 

subdoelgroepen.  
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In bijlage 3 staan de in tabel 5 opgenomen websites alfabetisch nader uitgewerkt. 

In deze bijlage zijn de websites tevens ingedeeld in de volgende categorieën: 

 Algemene websites 

Dit zijn websites die het algemene publiek als doelgroep hebben. Hierbij kan 

gedacht worden aan zoekmachines en algemene informatiewebsites.  

 Algemene onderwijs websites  

Dit zijn websites die geschreven zijn voor belangstellenden van de 

onderwijssector. Er kan veelal gedacht worden aan websites van 

overheidsinstanties die over het onderwijs gaan.  

 Belangenbehartiging 

Hieronder vallen de websites van bracheorganisaties en van initiatieven die 

opkomen voor de belangen van de onderwijsprofessional. 

 Ontmoetingsplek  

In deze categorie zijn de websites opgenomen die onderwijsprofessionals met 

elkaar in contact brengen.  

 Software  

Dit zijn websites die softwaresystemen aanbieden specifiek voor de 

onderwijssector. 

 Kwaliteit onderwijs verbeteren 

Er zijn vanuit de overheid en daarbuiten veel initiatieven opgezet om het 

onderwijs te verbeteren. De websites die hierover gaan zijn in deze categorie 

opgenomen. Voorbeelden zijn websites van adviesorganisaties en 

projectgroepen. 

 Nieuws 

Hieronder worden websites verstaan die onderwijsgerelateerd nieuws 

verschaffen. 

 Schoolmaterialen 

Deze categorie bevat websites die lesmateriaal, lesmethodes en lesideeën 

geven. Dit kunnen websites van uitgevers zijn, maar ook van leerkrachten die 

hun lesmaterialen via het web met anderen delen. 

 Specifiek vak/onderwerp 

Deze websites leggen de nadruk op een bepaald vakgebied of onderwerp. 

 

Van de 35 websites die in bijlage 3 uitgewerkt zijn, vallen maar liefst 13 websites 

onder de categorie schoolmaterialen.  

Naast de top 10 op basis van de online enquête, zijn met de websearch relevante 

websites gevonden die in bijlage 4 beschreven zijn. Deze zijn ingedeeld naar de 

hierboven omschreven categorieën.  
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3.4. Online sociale netwerken 

3.4.1. Gebruik van online sociale netwerken 

De directie VO en de zorgcoördinatoren van VO / MBO hebben het vaakst een 

account bij een online sociaal netwerk (78% en 77%) (figuur 7). Slechts 31,7% 

van de leerkrachten PO en 35,7% van de leerkrachten VO heeft een account bij 

een online sociaal netwerk. 
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Figuur 7. Account bij een online sociaal netwerk voor de totale doelgroep en voor de 

verschillende subdoelgroepen 

In figuur 8 is aangegeven hoeveel procent van de onderwijsprofessionals die een 

account bij een online sociaal netwerk heeft, gebruik maakt van Linked-In, 

Facebook en Twitter. Linked-In is het populairste online sociale netwerk onder de 

directie PO (68,7%) en VO (92,1%) en de zorgcoördinatoren VO / MBO (94,1%). 

Bij alle leerkrachten is Facebook het meest gebruikte online sociale netwerk. 

Andere online sociale netwerken die nog genoemd worden zijn: Digischool, 

Yammer en Pinterest.  
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Figuur 8. Gebruik van verschillende online sociale netwerken  

Aan de onderwijsprofessionals met een account bij een online sociaal netwerk is 

gevraagd hoe ze het online sociaal netwerk gebruiken. De meeste 

onderwijsprofessionals (78,4%) gebruiken het netwerk om positieve ervaringen te 

delen (variërend van soms (38,7%), vaak (28,7%), tot altijd (11%)). Een grote 

meerderheid (82,2%) zegt online sociale netwerken nooit te gebruiken om 

negatieve ervaringen te delen/te klagen. 

Zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 kan op basis van de online enquête niet een 

top 10 van online sociale netwerken opgesteld worden. Alle relevante online 

sociale netwerken die gevonden zijn bij de websearch staan per subdoelgroep en 

per sociaal netwerk in bijlage 5 beschreven. Voor de Linked-In groepen is het 

percentage van members bepaald met een onderwijsgereleateerde functie6. Dit 

percentage loopt sterk uiteen en ligt tussen de 6% en 64%. De Linked-In groep 

‘Differentieren in het voortgezet onderwijs’ heeft het hoogste percentage 

members (64%) met een onderwijsgerelateerde functie.  

3.4.2. Houding t.a.v. online sociale netwerken 

In de online enquête is bij de onderwijsprofessionals met en zonder een account 

bij een sociaal netwerk de houding ten aanzien van de online sociale netwerken 

nagevraagd. In tabel 6 is het percentage weergegeven dat “eens” en “helemaal 

eens” heeft geantwoord op de verschillende stellingen.  

 

 

 

                                                

6 Linked-In heeft een functionaliteit waarmee de members verdeeld kunnen worden naar werkveld.  
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Tabel 6. Houding van de totale doelgroep met en zonder account bij een online sociaal netwerk  

Stelling  Online actief maar geen 
account online sociaal 
netwerk 

Online actief en een account 
online sociaal netwerk 

Ik heb een positief gevoel bij online sociale 

netwerken. 
20% 62% 

Online sociale netwerken worden met name gebruikt 

om positieve ervaringen te delen. 
28% 51% 

Online sociale netwerken worden met name gebruikt 

om negatieve ervaringen te delen / te klagen. 
14% 8% 

Online sociale netwerken zijn een goed 

communicatiemiddel voor werkgerelateerde 

informatie. 

28% 62% 

Online sociale netwerken leveren mij informatie op 

waar ik iets aan heb binnen het onderwijs / die ik 

kan toepassen binnen het onderwijs. 

18% 59% 

 

Onderwijsprofessionals die geen account hebben, hebben minder vaak een 

positief gevoel bij online sociale netwerken. 62% van de onderwijsprofessionals 

die een account heeft, vindt online sociale netwerken een goed communicatie 

middel om werk gerelateerde informatie te delen en 59% zegt de informatie ook 

toe te kunnen passen binnen het onderwijs.  

Met een 3,847 heeft de directie VO het positiefste gevoel bij een online sociaal 

netwerk. Ook vindt de directie VO het vaakst dat een online sociaal netwerk een 

goed communicatiemiddel is (3,89) en dat een sociaal netwerk informatie levert 

waar ze iets aan hebben (3,84).  

3.4.3. Influentials 

Een influential is iemand die gemiddeld meer invloed heeft dan anderen. Online 

zijn influentials herkenbaar aan een uitgebreid sociaal netwerk en uitgesproken 

meningen. De invloed die influentials hebben uit zich in het vermogen om de 

ontwikkeling van gedachten en gedrag van anderen te kunnen veranderen.  

Een online influential kan een persoon zijn maar ook een groep of organisatie die 

veel invloed heeft.  

Voor het achterhalen van influentials onder onderwijsprofessionals is per 

subdoelgroep gekeken naar het populairste online sociaal netwerk (zie figuur 8). 

Bij de directie PO en VO en de zorgcoördinatoren VO / MBO zijn de influentials 

de Linked-In groepen uit bijlage 5. Met behulp van het percentage members met 

een onderwijsgerelateerde functie is het aantal members met een 

                                                

7 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5. Een 3 staat voor Niet eens/Niet oneens. 
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onderwijsgerelateerde functie bepaald. Hiermee is inzichtelijk gemaakt hoe groot 

het bereik is van de Linked-In groep onder de onderwijsprofessionals. De Linked-

In groepen ‘PO netwerk’ (directie PO), ‘Leraren met Lef’ (directie VO) en ‘NVS-

NVL "Loopbaanbegeleiding en Leerlingenzorg"’ (zorgcoördinatoren MBO) 

bereiken de meeste onderwijsprofessionals.  

Bij de Leerkrachten PO, VO kunnen de Facebook pagina’s uit bijlage 5 gezien 

worden als influentials. Het gaat hierbij om “juffen/meester” Facebook pagina’s. 

De websearch heeft voor de leerkrachten MBO geen relevante Facebook pagina’s 

opgeleverd. Bij deze MBO leerkrachten zijn de Linked-In groepen influentials. De 

Linked-In groep ‘Onderwijs 2.0’ bereikt de meeste onderwijsprofessionals. 

 

3.5. Gezondheid op school 

Aan de onderwijsprofessionals die online actief zijn, is gevraagd of zij voor hun 

werk websites bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid op school zoals 

pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid en seksualiteit etc.  

Leerkrachten VO (32%) en MBO (37%) geven het vaakst aan nooit websites voor 

het werk te bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid op school (figuur 9). 

Slechts 5% van de directie PO en 5% van de zorgcoördinatoren VO/MBO bezoekt 

nooit websites gerelateerd aan gezondheid op school. De zorgcoördinatoren VO 

/MBO bezoeken deze websites het vaakst (namelijk 27% 1 of meerdere keren per 

week).  
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Figuur 9. Bezoek aan websites gerelateerd aan gezondheid op school 

Met behulp van de online enquête is per subdoelgroep een lijst van meest 

bezochte websites die gerelateerd zijn aan gezondheid op school opgesteld (tabel 

7). Opvallend is dat de onderwijsprofessionals hierbij alleen websites genoemd 

hebben en geen online sociale netwerken.  
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Op de leerkrachten van het MBO na, geven alle andere subdoelgroepen aan 

GGD.nl een belangrijke website te vinden ten aan zien van gezondheid op school. 

De website van de Gezonde School wordt genoemd door de directie PO en VO. 

Door de grote diversiteit aan antwoorden bij de leerkrachten MBO is op basis van 

de online enquête voor deze subdoelgroep geen lijst samengesteld.  

Naast de top 10 op basis van de online enquête, zijn met de websearch relevante 

websites en online sociale netwerk gerelateerd aan gezondheid op school 

gevonden die in bijlage 6 op alfabetische volgorde beschreven zijn.  

 

Tabel 7. Lijst met meest bezochte websites die gerelateerd zijn aan gezondheid op school per 

subdoelgroep  

aantal 

hits 

enquête

aantal 

hits 

enquête

Directie primair onderwijs Leerkrachten primair onderwijs

1. GGD.nl* 90 1. GGD.nl* 13

2. Gezondeschool.nl* 14 2. Ikeethetbeter.nl 6

3. Pesten.nl 13 3. Pestweb.nl* 6

4. Kanjertraining.nl 9 4. Voedingscentrum.nl* 4

5. Centrum voor Jeugd en Gezin 

(cjg.nl)

9 5. Schooltv.nl 3

6. Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (rivm.nl)

6 6. YouTube.com 3

7. Schoolfruit.nu 5 7. Lesidee.nl 2

8. Pestweb.nl* 5 8. Klokhuis (hetklokhuis.nl) 2

9. PO raad (poraad.nl)* 4 9. Kennisnet.nl 2

10. Schoolgruiten 

(fruit.scholen.net/schoolgruiten/) 3 10. Gezondevoeding.nl 2

Directie voortgezet onderwijs Leerkrachten voortgezet 

onderwijs

1. Gezondeschool.nl* 8 1. Voedingscentrum.nl* 5

2. GGD.nl* 5 2. GGD.nl* 5

3. VO Raad (vo-raad.nl)* 3

4. Gezonde schoolkantine 

(gezondeschoolkantine.voedingsce

ntrum.nl) 2

5. Pestweb.nl* 2

6. Passendonderwijs.nl 2

7. Pesten.nl 2

Zorgcoördinatoren VO & MBO Leerkrachten MBO

1. GGD.nl* 7

2. Pesten.nl 2

 
*ook gevonden in de websearch 



 

Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals  21 

 

Van de totale groep onderwijsprofessionals geeft iets meer dan helft (53%) aan 

behoefte te hebben aan informatie over gezondheid op school via internet. Van 

de onderwijsprofessionals die behoefte hebben aan informatie over gezondheid 

op school, wil bijna iedereen (97%) kennis opdoen door informatie op te zoeken 

op websites. Daarnaast wil 12% kennis en ervaring uitwisselen op online sociale 

netwerken. Slechts 7% wil discussiëren over het onderwerp gezondheid op school 

op online sociale netwerken en 6% wil kort reageren op het onderwerp 

gezondheid op school op websites of online sociale netwerken. De respondenten 

die kennis willen opdoen via websites en de respondenten die kennis en 

ervaringen willen uitwisselen op online sociale netwerken zijn vergeleken op 

algemene kenmerken(geslacht, leeftijd, onderwijstype en aantal werkzame jaren). 

Tussen deze twee groepen zijn geen extreme verschillen waarneembaar (tabel 8).  

Tabel 8. Kenmerken van respondenten die kennis willen opdoen via websites die kennis en ervaringen 

willen uitwisselen op online sociale netwerken  

Wat is  uw ges lacht? Voor welk type onderwi js  bent u werkzaam?

 

kennis opdoen door 

informatie op te zoeken 

op websites

kennis en ervaring 

uitwisselen op online 

sociale netwerken  

kennis opdoen door 

informatie op te zoeken 

op websites

kennis en ervaring 

uitwisselen op online 

sociale netwerken

N 381 47 N 381 47

Man 46,5% 40,4% Primair onderwi js  (PO) 68,2% 59,6%

Vrouw 53,5% 59,6% Voortgezet onderwi js  (VO) 22,8% 23,4%

Middelbaar 

Beroepsonderwi js  (MBO) 8,9% 17,0%

Wat is  uw leefti jd? Hoeveel  jaar bent u werkzaam in het onderwi js?

 

kennis opdoen door 

informatie op te zoeken 

op websites

kennis en ervaring 

uitwisselen op online 

sociale netwerken  

kennis opdoen door 

informatie op te zoeken 

op websites

kennis en ervaring 

uitwisselen op online 

sociale netwerken

N 381 47 N 381 47

Jonger dan 20 jaar 0,0% 0,0% 0 tot 5 jaar 7,9% 14,9%

20 – 29 jaar 6,0% 10,6% 5 tot 10 jaar 9,2% 17,0%

30 – 39 jaar 14,2% 10,6% 10 tot 15 jaar 13,6% 10,6%

40 – 49 jaar 20,7% 17,0% 15 tot 20 jaar 11,0% 8,5%

50 – 59 jaar 43,0% 42,6% 20 tot 25 jaar 8,1% 6,4%

60 jaar en ouder 16,0% 19,1% Langer dan 25 jaar 50,1% 42,6%  

3.5.1. @GezondeschoolNL 

CGL communiceert over de gezonde school via Twitter (@GezondeschoolNL). Van 

de 157 onderwijsprofessionals die een Twitter account hebben, zijn 21 

respondenten (13,5%) volger van @GezondeschoolNL. Aan deze kleine groep 

volgers is gevraagd of ze behoefte hebben aan onderwijs specifieke 

communicatie. Van deze 21 volgers geeft 68% (15 respondenten) aan 

geïnteresseerd te zijn in informatie specifiek voor zijn/haar onderwijstype en 

31,8% (7 respondenten) geeft aan dat het niet uitmaakt want hij/zij beslist zelf 

welke tweets interessant zijn.  
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4. Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs beschreven. 

Gezien het feit dat een aantal subdoelgroepen een klein aantal respondenten 

heeft, is enige voorzichtigheid bij het trekken van de conclusies gewenst.  

Bij het beschrijven van de belangrijkste conclusies wordt de opzet van de 

resultaten aangehouden, namelijk online actief, websites, online sociale netwerken 

en gezondheid op school. 

 

4.1. Online actief 

 Bijna alle onderwijsprofessionals zijn voor het werk online actief. Het 

overgrote deel van de onderwijsprofessionals is zelfs meer dan 1 keer per 

dag online actief.  

 Van alle subdoelgroepen zijn de leerkrachten PO het minst vaak en de 

directie PO het vaakst online actief.  

 Onderwijsprofessionals zijn vaker online actief door het bezoeken van 

websites dan dat zij online actief zijn via online sociale netwerken. 

 De leerkrachten PO zijn het minst online actief via sociale netwerken. 

  

4.2. Websites 

 Onderwijsprofessionals bezoeken voor het werk meestal inhoudelijke 

websites specifiek over het onderwerp. Daarnaast bezoeken zij vaak de 

website van de school. Dit kan een algemene schoolwebsite, intranet of 

online prikbord/rooster voor leerlingen/ouders zijn.  

 Door de onderwijsprofessionals zijn in totaal 35 websites (verdeeld over 

de verschillende subdoelgroepen) als relevante website aangegeven. 

Hiervan hebben 13 websites betrekking op schoolmaterialen.  

 

4.3. Online sociale netwerken 

 Meer dan de helft van de totale groep onderwijsprofessionals heeft een 

account bij een online sociaal netwerk. 

 De directie VO en zorgcoördinatoren VO/MBO hebben het vaakst een 

account bij een online sociaal netwerk. 
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 Leerkrachten PO hebben het minst vaak een account bij een online 

sociaal netwerk.  

 Linked-In is het populairste sociale netwerk bij de directie PO en VO en de 

zorgcoördinatoren VO / MBO.  

 Bij alle leerkrachten is Facebook het meest gebruikte online sociale 

netwerk. 

 De enquête heeft niet tot een top 10 van online sociale netwerken geleid. 

De websearch geeft een indruk van welke online sociale netwerken 

mogelijk door de onderwijsprofessionals worden gebuikt. 

 De onderwijsprofessionals met een account bij een online sociaal netwerk 

zijn positiever over online sociale netwerken dan onderwijsprofessionals 

die geen account hebben bij een online sociaal netwerk. 

 De onderwijsprofessionals met een account bij een online sociaal netwerk 

staan positief tegenover online sociale netwerken, gebruiken het online 

sociaal netwerk voornamelijk om positieve ervaringen te delen, gebruiken 

het nauwelijks om negatieve ervaringen te delen en vinden het een goed 

communicatiemiddel voor werkgerelateerde informatie.  

 De onderwijsprofessional zonder een account bij een online sociaal 

netwerk vinden een online sociaal netwerk geen goed 

communicatiemiddel voor werkgerelateerde informatie.  

 De directie VO heeft het meest positieve gevoel bij een online sociaal 

netwerk, vindt het vaakst dat een online sociaal netwerk een goed 

communicatiemiddel is en vindt het vaakst dat een sociaal netwerk 

informatie levert waar ze iets aan hebben. 

 

4.4. Gezondheid op school 

 Op de leerkrachten van het MBO na, geven alle andere subdoelgroepen 

aan GGD.nl een belangrijke website te vinden ten aan zien van 

gezondheid op school. De website van de Gezonde School wordt 

genoemd door de directie PO en VO.  

 De Leerkracht VO en MBO geven het vaakst aan nooit websites voor het 

werk te bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid op school.  

 Zorgcoördinatoren VO/MBO bezoeken voor het werk het vaakst websites 

die gerelateerd zijn aan gezondheid op school. 

 Iets meer dan de helft van de totale groep onderwijsprofessionals geeft 

aan behoefte te hebben aan informatie over gezondheid op school via 

internet.  
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 Bijna alle onderwijsprofessionals willen kennis opdoen door informatie op 

te zoeken op websites. Een veel kleiner deel wil kennis en ervaring 

uitwisselen op sociale netwerken.  

 Slechts 21 respondenten zijn volger van @GezondeschoolNL.  

 Meer dan tweederde van de volgers van @GezondeschoolNL geeft aan 

behoefte te hebben aan onderwijs specifieke communicatie.  

 

4.5. Eindconclusie 

Uit de doelgroepanalyse is naar voren gekomen dat bijna alle 

onderwijsprofessionals voor het werk online actief zijn. Het internet is daarom een 

goed medium om de onderwijsprofessionals te bereiken. De 

onderwijsprofessional is het best te bereiken via de website van de school en via 

inhoudelijke websites. Daarnaast wordt volgens deze doelgroepanalyse bijna 

driekwart van de directie VO en de zorgcoördinatoren en bijna tweederde van de 

directie PO via sociale netwerken bereikt. Onder deze drie subdoelgroepen is 

Linked-In het populairste sociale netwerk.  

Via de sociale netwerken zullen veel minder leerkrachten bereikt worden. Als de 

leerkracht aangesloten is bij een online sociaal netwerk maakt de leerkracht met 

name gebruik van Facebook. 

Daarnaast blijkt uit de doelgroepanalyse dat onderwijsprofessionals online met 

name positief gedrag vertonen: zij gebruiken een online sociaal netwerk 

voornamelijk om positieve ervaringen te delen en nauwelijks om negatieve 

ervaringen te delen. De onderwijsprofessionals geven aan een voorkeur te hebben 

voor kennis op te doen door informatie op te zoeken op websites in plaats van 

kennis en ervaring uit te wisselen op online sociale netwerken bijvoorbeeld door 

middel van discussies.  
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5. Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 4 kan een aantal aanbevelingen gedaan 

worden ten aanzien van het online bereiken van de doelgroep 

onderwijsprofessionals en aan te sluiten bij de online wensen, eisen en 

gedragingen van deze doelgroep. 

 

5.1. Het bereiken en benaderen via websites  

Bijna iedere onderwijsprofessional is online actief en het best bereikbaar via 

inhoudelijke websites en de site van de school. Het bereik via inhoudelijke 

websites is veel groter dan via online sociale netwerken.  

De onderwijsprofessional wil kennis over gezondheid met name opdoen door 

informatie op te zoeken op websites. Ook al hebben onderwijsprofessionals een 

account bij een online sociaal netwerk, dan hebben ze alsnog de meeste behoefte 

om de kennis over gezondheid op school op te doen door informatie te zoeken 

via websites. Hieronder worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan.  

- Google wordt door alle onderwijsprofessionals aangegeven als een 

relevante website bij het zoeken naar informatie over gezondheid. Het lijkt 

erop dat veel onderwijsprofessionals Google gebruiken als startpunt bij 

online activiteiten. Bekeken kan worden of de Google vindbaarheid van de 

Gezonde School website optimaal is of nog verder vergroot kan worden 

door middel van Search Engine Optimization (SEO) en Google Adwords 

(betaalde reclame om meer internet verkeer te genereren). 

- De mogelijkheid onderzoeken of informatie over of een verwijzing naar de 

Gezonde School op inhoudelijke websites geplaats kan worden die in de 

top tien van relevante websites staan. Hierbij moet niet alleen gedacht 

worden aan de websites die gerelateerd zijn aan gezondheid op school 

maar ook aan de websites die relevant zijn voor het werk van de 

onderwijsprofessional. Inhoudelijke informatie delen op algemene 

websites is met name voor de leerkrachten VO en MBO van belang omdat 

deze twee subdoelgroepen aangegeven hebben nooit websites te 

bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid.  

- De informatie voor aan de onderwijsprofessionals in de juiste vorm 

aanreiken. Liever beschrijvende informatie dan in de vorm van discussies 

of stellingen. 

- Alle subdoelgroepen vinden GGD.nl een belangrijke website voor 

informatie over gezondheid op school. Aangezien de GGD-en contacten 

hebben met de scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs kan het CGL in samenwerking met de GGD-en de 

mogelijkheid onderzoeken om nieuwsberichten over de Gezonde School 

of andere relevante informatie op de website van de scholen te plaatsen.  
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5.2. Het bereiken en benaderen via online sociale netwerken 

Het bereik van de onderwijsprofessionals via online sociale netwerken is minder 

groot dan via websites. Toch heeft meer dan de helft van de 

onderwijsprofessionals een account bij een online sociaal netwerk dat ook 

gebruikt wordt voor het werk. Echter, niet iedere subdoelgroep kan op dezelfde 

manier bereikt worden. Uit de doelgroepanalyse is naar voren gekomen dat met 

name de directie PO, VO en de zorgcoördinator MBO/VO goed bereikbaar is via 

online sociale netwerken. Onder deze drie subdoelgroepen is Linked-In het 

populairst. Leerkrachten PO, VO en MBO zijn minder goed via online sociale 

netwerken te bereiken. Onder deze drie subdoelgroepen is Facebook het meest 

populair. Een derde van de onderwijsprofessionals heeft een account bij Twitter. 

Hieronder worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan. 

- Websites zijn vaak algemeen opgezet en vaak toepasbaar voor zowel PO, 

VO of MBO. De online sociale netwerken zijn meer toegespitst op een 

subdoelgroep. De online sociale netwerken bieden CGL de kans om de 

communicatiebehoefte specifiek af te stemmen op een bepaalde 

subdoelgroep.  

- Het CGL moet zich aansluiten bij de Linked-In groepen die uit de 

websearch als relevant voor de directie PO, VO en de zorgcoördinator 

MBO/VO naar voren zijn gekomen. Binnen deze Linked-In groepen 

kunnen nieuwsberichten geplaatst en discussies gestart worden.  

- CGL kan een Linked-In groep starten over de Gezonde School specifiek 

gericht op directie PO, VO en de zorgcoördinator MBO/VO. 

- De Gezonde School kan een Facebook pagina opzetten over de Gezonde 

School specifiek gericht op leerkrachten PO, VO en MBO.  

- Het aanmaken van een Facebook pagina of Linked-in groep alleen is niet 

voldoende. Met regelmaat moet hier aandacht aan besteed worden door 

onder andere informatie te actualiseren en nieuwsberichten en feiten te 

plaatsen. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in bekendheid krijgen voor 

de Facebook pagina en de Linked-In groep. 

- Om bekendheid te geven aan de Facebook pagina van de Gezonde School 

is het goed om berichten te liken van Facebook pagina’s die uit de 

websearch naar voren zijn gekomen als relevant voor leerkrachten. 

Daarnaast kunnen eventueel berichten geplaatst worden op deze 

Facebook pagina’s.  

- Het Twitter account @GezondeschoolNL is onder de 

onderwijsprofessionals niet erg bekend. Uit de doelgroepanalyse is naar 

voren gekomen dat het bereik van de onderwijsprofessionals via Twitter 

niet erg groot is. Het uitbreiden van het Twitter account naar drie 

Twitteraccounts specifiek voor het onderwijstype lijkt op dit moment niet 

zinvol.  
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- Streven naar meer volgers van @GezondeschoolNL onder de 

onderwijsprofessionals. Dit kan bereikt worden door:  

 Follower te worden van de Twitteraccounts die uit de websearch 

naar voren zijn gekomen.  

 Specifiek deze Twitteraccounts te noemen in de Tweets van 

@GezondeSchoolNL.  

 Te reageren op actuele berichten van deze Twitteraccounts  

 Interessante tweets van deze Twitteraccounts te retweeten 
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Bijlage 1 Online enquête 

 

1. In welke mate bent u online actief (bevindt u zich op het internet) voor uw 

werk? 

o Nooit  vraag 12 

o Minder dan 1 keer per maand 

o 1 keer per maand 

o keer per maand 

o 1 keer per week 

o Bijna iedere dag 

o Meer dan 1 keer per dag 

 

2. Op welke manier bent u online actief voor uw werk? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Via de website van de school (algemene schoolwebsite, intranet, online 

prikbord/rooster voor leerlingen/ouders) 

 Via inhoudelijke websites specifiek over het onderwerp dat relevant is voor 

mijn werkgebied 

 Via online sociale netwerken (zoals Linked-In, Twitter, Facebook, Forum) 

 Anders, namelijk………………………………………… 

 

3. Welke websites bezoekt u het meeste voor uw werk (max. 3 noemen)? 
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4. Heeft u een account bij een online sociaal netwerk (u bent lid en heeft een 

gebruikersnaam en wachtwoord) die u gebruikt voor uw werk? 

Een online sociaal netwerk is een internetdienst waarmee gebruikers een sociaal 

netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken 

van een online profiel, dat ze vervolgens kunnen koppelen aan de profielen van 

anderen. Een sociaal netwerk wordt gebruikt om ervaringen, meningen, nieuws en 

andere informatie te delen met anderen. 

o Ja  

o Nee  vraag 12 

 

5. Gebruikt u Linked-In voor uw werk? 

o Ja  

o Nee 

 

6. Gebruikt u Facebook voor uw werk? 

o Ja  

o Nee 

 

7. Gebruikt u Twitter voor uw werk? 

o Ja  

o Nee 

 

8. Via het twitteraccount @GezondeschoolNL blijft u op de hoogte van 

ondersteuningsmogelijkheden, lespakketten en andere mogelijkheden voor uw 

school om te werken aan de gezondheid van uw leerlingen. Bent u volger van 

@GezondeschoolNL? 

o Ja  

o Nee 
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9. Bent u geïnteresseerd in informatie van @GezondeschoolNL die gaat over 

gezondheid op school specifiek voor uw onderwijstype (PO, VO, MBO)? 

o Ja, ik ben geïnteresseerd in informatie specifiek voor mijn onderwijstype 

o Nee, ik wil ook graag weten wat er speelt bij andere onderwijstypes 

o Nee, ik beslis zelf welke tweets voor mij interessant zijn, dus het maakt 

niet uit 

o Anders, namelijk…………… 

 

10. Is er nog een ander online sociaal netwerk waarvan u een account heeft? 

(anders dan Linked-In, Facebook of Twitter) 

o Ja, namelijk …………………… 

o Nee 

 

11. Welke online sociale netwerken bezoekt u het meeste voor uw werk? (max. 3 

noemen) 
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12. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Hierbij gaat 

het om het gebruik van online sociale netwerken in werksituaties. 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Niet ens/ 

Niet oneens 

Eens Helemaal 

eens 

Ik heb een positief gevoel bij online 

sociale netwerken 
0 0 0 0 0 

Online sociale netwerken worden met 

name gebruikt om positieve ervaringen 

te delen. 

0 0 0 0 0 

Online sociale netwerken worden met 

name gebruikt om negatieve ervaringen 

te delen / te klagen. 

0 0 0 0 0 

Online sociale netwerken zijn een goed 

communicatiemiddel voor 

werkgerelateerde informatie. 

0 0 0 0 0 

Online sociale netwerken leveren mij 

informatie op waar ik iets aan heb 

binnen het onderwijs / die ik kan 

toepassen binnen het onderwijs. 

0 0 0 0 0 

 

Vraaag 1 antwoord “nooit “ gaan nu naar vraag 18  

Vraag 4 antwoord “ja” gaan nu naar vraag 13  

Overige gaan naar vraag 14 

 

13. . In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Hierbij gaat 

het om het gebruik van online sociale netwerken in werksituaties. 

 Nooit Soms Vaak Altijd 

Ik gebruik voor mijn werk online sociale 

netwerken om positieve ervaringen te 

delen. 

0 0 0 0 

Ik gebruik voor mijn werk online sociale 

netwerken om negatieve ervaringen te 

delen/ te klagen. 

0 0 0 0 

 

14. Bezoekt u websites voor uw werk die gerelateerd zijn aan gezondheid op 

school zoals pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid, seksualiteit etc.? 

o Nooit 

o Minder dan 1 keer per maand 
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o 1 keer per maand 

o keer per maand 

o 1 keer per week 

o Bijna iedere dag 

o Meer dan 1 keer per dag 

 

 

15. Welke websites en/of online sociale netwerken die gerelateerd zijn aan 

gezondheid op school bezoekt u het meeste voor uw werk? (max. 3 noemen) 

 

16. Heeft u behoefte aan informatie over gezondheid op school zoals pesten, 

voeding, bewegen, weerbaarheid, seksualiteit etc. op internet? 

o Ja  

o Nee 

 

17. U heeft aangegeven behoefte te hebben aan informatie over gezondheid 

op school zoals pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid, seksualiteit etc. op 

internet. Wat is voor u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ik wil kennis opdoen door informatie op te zoeken op websites 

 Ik wil kennis en ervaring uitwisselen op online sociale netwerken 

 Ik wil discussiëren over het onderwerp gezondheid op school op 

online sociale netwerken (bijv. een reactie plaatsen op Forum / 

Facebook/Twitter/Linked-In) 

 Ik wil kort reageren op het onderwerp gezondheid op school op 

websites of online sociale netwerken d.m.v. tweets/likes 

 

18. Wat is uw geslacht? 

o Man  

o Vrouw 
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19. Wat is uw leeftijd? 

o Jonger dan 20 jaar 

o 20 – 29 jaar 

o 30 – 39 jaar 

o 40 – 49 jaar 

o 50 – 59 jaar 

o 60 jaar en ouder 

 

20. Hoeveel jaar bent u werkzaam in het onderwijs? 

o 0 tot 5 jaar 

o 5 tot 10 jaar 

o 10 tot 15 jaar 

o 15 tot 20 jaar 

o 20 tot 25 jaar 

o Langer dan 25 jaar 

 

21. Voor welk type onderwijs bent u werkzaam? 

o Primair onderwijs (PO) 

o Voortgezet onderwijs (VO) 

o Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 
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22. Wat is uw huidige functie binnen het primair onderwijs? Mocht u meerdere 

functies bekleden, kies dan de functie waarin u het meest actief bent. 

o Directeur primair onderwijs 

o Schoolbestuurder primair onderwijs 

o Leerkracht/docent primair onderwijs 

o Anders, namelijk... 

 

23. Wat is uw huidige functie binnen het voortgezet onderwijs? Mocht u meerdere 

functies bekleden, kies dan de functie waarin u het meest actief bent. 

o Directeur voortgezet onderwijs 

o Schoolbestuurder voortgezet onderwijs 

o Leerkracht/docent voortgezet onderwijs 

o Zorgcoördinator voortgezet onderwijs 

o Anders, namelijk... 

 

24. Wat is uw huidige functie binnen het middelbaar beroepsonderwijs? Mocht u 

meerdere functies bekleden, kies dan de functie waarin u het meest actief bent. 

o Lid college van bestuur MBO 

o Zorgcoördinator MBO 

o Leerkracht/docent MBO 

o Anders, namelijk... 
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25. U heeft aangegeven dat u leerkracht/docent bent. In welk vakgebied geeft u 

les? 

o Biologie 

o Verzorging/ zorg en welzijn (vmbo) 

o Lichamelijke opvoeding/gymnastiek 

o Natuur, leven en techniek 

o Maatschappijleer 

o Anders, namelijk... 

 

26. Welke van de volgende soorten primair onderwijs zijn van toepassing op uw 

schoollocatie? 

o Openbaar basisonderwijs 

o Bijzonder onderwijs (roomskatholieke, protestantschristelijke, islamitische 

en hindoeïstische scholen) 

o Algemeen bijzondere scholen (montessorischolen, daltonscholen, 

jenaplanscholen en vrije scholen) 

o School voor speciaal basisonderwijs (sbo) en school voor speciaal 

onderwijs (so) 

o Anders, namelijk 

 

27. Welke van de volgende vormen van voortgezet onderwijs worden op uw 

schoollocatie aangeboden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Praktijkonderwijs 

o VMBO 

o HAVO 

o VWO: atheneum / gymnasium 

o Gymnasium 
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o Speciaal voortgezet onderwijs 

o Anders, namelijk 

 

28. Welke van de volgende mboniveaus worden op uw schoollocatie aangeboden? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

o Niveau 1: Assistentenopleiding 

o Niveau 2: Basisberoepsopleiding 

o Niveau 3: Vakopleiding 

o Niveau 4: Middenkaderopleiding 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlage 2 Resultaten online enquête 

 

In welke mate bent u onl ine actief (bevindt u zich op het internet) voor uw werk?

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Nooit 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Minder dan 1 keer per maand 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1 keer per maand 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2-3 keer per maand 0,7% 0,5% 0,7% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%

1 keer per week 2,3% 1,9% 2,8% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%

Bi jna iedere dag 26,8% 21,4% 35,2% 30,6% 28,6% 27,3% 36,7%

Meer dan 1 keer per dag 69,8% 75,8% 61,3% 69,4% 66,7% 72,7% 63,3%  

 

Op welke manier bent u onl ine actief voor uw werk? (meerdere antwoorden mogel i jk)

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten 

VO

Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Via  de webs ite van de school  (a lgemene 

schoolwebs ite, intranet, onl ine 

prikbord/rooster voor leerl ingen/ouders) 83,0% 90,2% 77,5% 91,8% 94,0% 90,9% 96,7%

Via  inhoudel i jke webs ites  speci fiek over het 

onderwerp dat relevant i s  voor mi jn 

werkgebied 92,3% 94,9% 88,0% 91,8% 89,3% 90,9% 90,0%

Via  onl ine socia le netwerken (zoals  Linked-in, 

Twitter, Facebook, Forum) 36,8% 45,1% 15,5% 53,1% 27,4% 45,5% 30,0%

Anders , namel i jk 12,8% 12,1% 22,5% 12,2% 10,7% 0,0% 3,3%  

 

Heeft u een account bi j een onl ine sociaal  netwerk (u bent l id en heeft een gebruikersnaam en wachtwoord)  die u gebruikt voor uw werk?

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten 

VO

Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Ja 53,6% 61,9% 31,7% 77,6% 35,7% 77,3% 46,7%

Nee 46,4% 38,1% 68,3% 22,4% 64,3% 22,7% 53,3%  
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Gebruikt u Linked-In/Facebook/Twitter voor uw werk?

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 449 134 46 38 31 17 15

Linked-In

Ja 66,1% 68,7% 10,9% 92,1% 29,0% 94,1% 40,0%

Nee 33,9% 31,3% 89,1% 7,9% 71,0% 5,9% 60,0%

Facebook

Ja 32,7% 49,3% 30,4% 21,1% 38,7% 11,8% 46,7%

Nee 67,3% 50,7% 69,6% 78,9% 61,3% 88,2% 53,3%

Twitter

Ja 35,0% 38,8% 17,4% 47,4% 25,8% 17,6% 26,7%

Nee 65,0% 61,2% 82,6% 52,6% 74,2% 82,4% 73,3%  

 

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 156 51 8 18 8 3 4

Ja 13,5% 11,8% 12,5% 16,7% 12,5% 0,0% 50,0%

Nee 86,5% 88,2% 87,5% 83,3% 87,5% 100,0% 50,0%

Via het twitteraccount @GezondeschoolNL bl i jft u op de hoogte van ondersteuningsmogel i jkheden, lespakketten 

en andere mogel i jkheden voor uw school  om te werken aan de gezondheid van uw leerl ingen. Bent u volger van 

@GezondeschoolNL?

 

 

Bent u geïnteresseerd in informatie van @GezondeschoolNL die gaat over gezondheid op 

school  speci fiek voor uw onderwi js type (PO, VO, MBO)?

 

Totale groep Directie PO Leerkrachte

n PO

Directie VO Leerkrachten 

VO

Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 22 7 1 3 1 0 2

Ja , ik ben geïnteresseerd in 

informatie speci fiek voor mi jn 

onderwi js type 68,2% 85,7% 100,0% 66,7% 0,0% 0,0% 50,0%

Nee, ik wi l  ook graag weten wat 

er speelt bi j andere 

onderwi js types 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nee, ik bes l i s  zel f welke tweets  

voor mi j interessant zi jn, dus  

het maakt niet ui t 31,8% 14,3% 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 50,0%

Anders , namel i jk 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

 

Is  er nog een ander onl ine sociaal  netwerk waarvan u een account heeft? (anders  dan Linked-In, Facebook of Twitter)

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 310 88 39 23 23 14 12

Nee 82,9% 85,2% 76,9% 78,3% 73,9% 100,0% 66,7%

Ja , namel i jk 17,1% 14,8% 23,1% 21,7% 26,1% 0,0% 33,3%  
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In hoeverre bent u het eens  of oneens  met de volgende s tel l ing? Hierbi j gaat het om het gebruik van onl ine socia le netwerken in werks i tuaties .    

Respondenten met account voor een onl ine sociaa l  netwerk die ze voor werk gebruiken

 Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten 

VO

Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 444 133 45 38 30 17 14

Ik heb een pos i tief gevoel  bi j onl ine socia le netwerken. 3,59 3,68 3,60 3,84 3,27 3,41 3,57

Onl ine socia le netwerken worden met name gebruikt om 

pos i tieve ervaringen te delen. 3,42 3,63 3,42 3,47 3,27 3,06 3,43

Onl ine socia le netwerken worden met name gebruikt om 

negatieve ervaringen te delen / te klagen. 2,52 2,47 2,56 2,39 2,43 2,53 2,57

Onl ine socia le netwerken zi jn een goed 

communicatiemiddel  voor werkgerelateerde informatie. 3,54 3,59 3,40 3,89 3,13 3,53 3,29

Onl ine socia le netwerken leveren mi j informatie op waar 

ik iets  aan heb binnen het onderwi js  / die ik kan 

toepassen binnen het onderwi js . 3,51 3,62 3,53 3,84 3,33 3,18 3,43

In hoeverre bent u het eens  of oneens  met de volgende s tel l ing? Hierbi j gaat het om het gebruik van onl ine socia le netwerken in werks i tuaties .    

Respondenten zonder account voor een onl ine sociaa l  netwerk die ze voor werk gebruiken

 Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten 

VO

Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 386 82 98 11 55 5 16

Ik heb een pos i tief gevoel  bi j onl ine socia le netwerken. 2,82 2,73 2,97 2,73 2,80 2,40 2,56

Onl ine socia le netwerken worden met name gebruikt om 

pos i tieve ervaringen te delen. 3,04 3,00 3,28 3,00 3,07 2,60 2,88

Onl ine socia le netwerken worden met name gebruikt om 

negatieve ervaringen te delen / te klagen. 2,83 2,90 2,66 2,91 2,76 3,00 3,06

Onl ine socia le netwerken zi jn een goed 

communicatiemiddel  voor werkgerelateerde informatie. 2,90 2,87 2,92 2,82 2,76 2,40 3,06

Onl ine socia le netwerken leveren mi j informatie op waar 

ik iets  aan heb binnen het onderwi js  / die ik kan 

toepassen binnen het onderwi js . 2,78 2,79 2,83 2,82 2,67 2,40 2,94  

 

Wat is  voor u het meest van toepass ing?

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 444 133 45 38 30 17 14

Ik gebruik voor mi jn werk 

onl ine socia le netwerken om 

pos i tieve ervaringen te delen.

Nooit 21,6% 12,8% 35,6% 10,5% 36,7% 35,3% 28,6%

Soms 38,7% 35,3% 24,4% 34,2% 40,0% 47,1% 21,4%

Vaak 28,6% 37,6% 35,6% 28,9% 20,0% 17,6% 28,6%

Alti jd 11,0% 14,3% 4,4% 26,3% 3,3% 0,0% 21,4%

Ik gebruik voor mi jn werk 

onl ine socia le netwerken om 

negatieve ervaringen te delen/ 

te klagen.

Nooit 80,2% 87,2% 73,3% 78,9% 70,0% 82,4% 100,0%

Soms 17,1% 12,8% 26,7% 21,1% 26,7% 17,6% 0,0%

Vaak 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0%

Alti jd 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

 

 

 

 



 

Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals  41 

 

Bezoekt u webs ites  voor uw werk die gerelateerd zi jn aan gezondheid op school  zoals  pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid, seksual i tei t etc.?

Totale groep

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Nooit 19,8% 5,1% 19,0% 14,3% 32,2% 4,6% 36,7%

Minder dan 1 keer per 

maand 25,7% 25,6% 21,8% 30,6% 28,6% 18,2% 23,3%

1 keer per maand 19,2% 26,1% 19,7% 14,3% 17,9% 18,1% 26,7%

2-3 keer per maand 18,0% 26,1% 16,2% 22,5% 9,6% 31,8% 6,7%

1 keer per week 13,9% 13,5% 19,7% 16,4% 9,6% 9,1% 3,3%

Bi jna iedere dag 3,1% 2,8% 2,8% 2,0% 2,4% 18,1% 3,4%

Meer dan 1 keer per dag 0,4% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

 

Heeft u behoefte aan informatie over gezondheid op school  zoals  pesten, 

voeding, bewegen, weerbaarheid, seksual i tei t etc. op internet?

Totale groep

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 665 204 115 42 57 21 20

Ja 53,3% 53,5% 51,3% 45,3% 50,9% 61,9% 65,0%

Nee 46,7% 46,6% 48,7% 54,7% 49,1% 38,1% 35,0%  

 

Totale groep

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 393 126 63 23 32 13 12

Ik wi l  kennis  opdoen 

door informatie op te 

zoeken op webs ites 97,0% 97,6% 96,8% 100,0% 90,6% 100,0% 100,0%

Ik wi l  kennis  en 

ervaring ui twisselen op 

onl ine socia le 

netwerken 11,9% 9,5% 4,7% 13,0% 6,3% 38,4% 16,7%

Ik wi l  discuss iëren over 

het onderwerp 

gezondheid op school  

op onl ine socia le 

netwerken (bi jv. een 

reactie plaatsen op 

forum/Facebook/Twitter

/Linked-In) 6,6% 8,7% 1,6% 0,0% 9,4% 15,4% 16,7%

Ik wi l  kort reageren op 

het onderwerp 

gezondheid op school  

op webs ites  of onl ine 

socia le netwerken 

d.m.v. tweets/l ikes 5,9% 3,9% 4,8% 4,4% 12,5% 0,0% 8,4%

U heeft aangegeven behoefte te hebben aan informatie over gezondheid op school  zoals  pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid, seksual i tei t 

etc. op internet. Wat i s  voor u van toepass ing?  (meerdere antwoorden mogel i jk)
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Wat is  uw ges lacht?

 

Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Man 47,2% 56,3% 14,1% 69,4% 54,8% 22,7% 53,3%

Vrouw 52,8% 43,7% 85,9% 30,6% 45,2% 77,3% 46,7%  

 

Wat is  uw leefti jd?

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

Jonger dan 20 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20 – 29 jaar 5,9% 0,5% 21,1% 0,0% 10,7% 4,5% 10,0%

30 – 39 jaar 15,3% 8,8% 28,9% 4,1% 27,4% 13,6% 23,3%

40 – 49 jaar 21,5% 20,9% 18,3% 22,4% 11,9% 22,7% 23,3%

50 – 59 jaar 41,8% 50,7% 23,2% 59,2% 31,0% 40,9% 33,3%

60 jaar en ouder 15,5% 19,1% 8,5% 14,3% 19,0% 18,2% 10,0%  

 

Hoeveel  jaar bent u werkzaam in het onderwi js?

 
Totale groep Directie PO Leerkrachten 

PO

Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten 

MBO

N 828 215 142 49 84 22 30

0 tot 5 jaar 7,9% 0,9% 12,7% 2,0% 10,7% 4,5% 20,0%

5 tot 10 jaar 11,8% 3,3% 25,4% 4,1% 20,2% 18,2% 33,3%

10 tot 15 jaar 13,4% 7,9% 23,2% 4,1% 17,9% 18,2% 10,0%

15 tot 20 jaar 10,9% 11,6% 9,9% 18,4% 11,9% 4,5% 10,0%

20 tot 25 jaar 8,6% 8,4% 5,6% 8,2% 8,3% 9,1% 3,3%

Langer dan 25 jaar 47,5% 67,9% 23,2% 63,3% 31,0% 45,5% 23,3%  

 

Voor welk type onderwi js  bent u werkzaam?

 

Totale groep Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

N 828 22

Primair onderwi js  (PO) 63,4% 0,0%

Voortgezet onderwi js  (VO) 25,7% 72,7%

Middelbaar 

Beroepsonderwi js  (MBO) 10,9% 27,3%  
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 Totale groep

N 525

Directeur primair onderwi js 41,0%

Schoolbestuurder primair onderwi js 9,0%

Leerkracht/docent primair onderwi js 27,0%

Anders , namel i jk... 23,0%

Wat is  uw huidige functie binnen het primair 

onderwi js? Mocht u meerdere functies  bekleden, kies  

dan de functie waarin u het meest actief bent.

 

 

 Totale groep

N 213

Directeur voortgezet onderwi js 23,0%

Schoolbestuurder voortgezet onderwi js 9,9%

Leerkracht/docent voortgezet onderwi js 39,4%

Zorgcoördinator voortgezet onderwi js 7,5%

Anders , namel i jk... 20,2%

Wat is  uw huidige functie binnen het voortgezet 

onderwi js? Mocht u meerdere functies  bekleden, kies  dan 

de functie waarin u het meest actief bent.

 

 

U heeft aangegeven dat u leerkracht/docent bent. In welk vakgebied geeft u les?

 
Totale groep Leerkrachten VO Leerkrachten MBO

N 114 84 30

Biologie 7,0% 9,5% 0,0%

Verzorging/ zorg en welzi jn (vmbo) 3,5% 3,6% 3,3%

Lichamel i jke opvoeding/gymnastiek 7,9% 8,3% 6,7%

Natuur, leven en techniek 11,4% 10,7% 13,3%

Maatschappi jleer 3,5% 3,6% 3,3%

Anders , namel i jk 66,7% 64,3% 73,3%  
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 Totale groep

N 90

Lid col lege van bestuur MBO 3,3%

Zorgcoördinator MBO 6,7%

Leerkracht/docent MBO 33,3%

Anders , namel i jk... 56,7%

Wat is  uw huidige functie binnen het 

middelbaar beroepsonderwi js? Mocht u 

meerdere functies  bekleden, kies  dan de functie 

waarin u het meest actief bent.

 

 

 Totale groep

N 525

Openbaar bas isonderwi js 27,8%

Bi jzonder onderwi js  (rooms-kathol ieke, protestants-

chris tel i jke, i s lamitische en hindoeïstische scholen) 57,4%

Algemeen bi jzondere scholen (montessorischolen, 

da ltonscholen, jenaplanscholen en vri je scholen) 10,7%

School  voor speciaa l  bas isonderwi js  (sbo) en school  voor 

speciaa l  onderwi js  (so) 2,1%

Anders , namel i jk 5,3%

Welke van de volgende soorten primair onderwi js  zi jn van toepass ing op uw 

school locatie?  (meerdere antwoorden mogel i jk)

 

 

 
Totale groep Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

N 213 49 84 16

Prakti jkonderwi js 11,3% 18,4% 1,2% 0,0%

VMBO 74,6% 87,8% 73,8% 68,8%

HAVO 72,3% 63,3% 78,6% 75,0%

VWO: atheneum / gymnas ium 71,8% 65,3% 78,6% 75,0%

Gymnas ium 46,0% 24,5% 59,5% 31,3%

Speciaal  voortgezet onderwi js 1,9% 0,0% 2,4% 0,0%

Anders , namel i jk 8,0% 6,1% 8,3% 6,3%

Welke van de volgende vormen van voortgezet onderwi js  worden op uw school locatie 

aangeboden? (meerdere antwoorden mogel i jk)
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Totale groep Zorgcoördinatoren 

MBO & VO

Leerkrachten MBO

N 90 6 30

Niveau 1: Ass is tentenopleiding 51,1% 83,3% 23,3%

Niveau 2: Bas isberoepsopleiding 85,6% 100,0% 70,0%

Niveau 3: Vakopleiding 83,3% 100,0% 53,3%

Niveau 4: Middenkaderopleiding 90,0% 100,0% 83,3%

Welke van de volgende mbo-niveaus  worden op uw school locatie aangeboden? 

(meerdere antwoorden mogel i jk)
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Bijlage 3 Overzicht van top 10 websites 

 
Naam website Hyperlink Beschrijving Doelgroep Categorie

Algemene Vereniging 

School leiders
http://www.avs.nl De Algemene Vereniging School leiders  i s  de 

belangenvereniging en vakbond voor a l le 

leidinggevenden in het funderend onderwi js

Al le leidinggevenden in het 

funderend onderwi js

Belangenbehartiging

Bas ispoort http://info.basispoort.nl De webs ite biedt onl ine educatief materiaa l  voor 

leerkrachten en leerl ingen in het Primair 

Onderwi js  (PO) dmv één s impele uni forme inlog 

procedure.

Leerkrachten en leerl ingen 

in het Primair Onderwi js

Schoolmateria len

Cito www.cito.nl Cito wordt internationaal  erkend a ls  expert in het 

ontwikkelen en afnemen van examens  en toetsen. 

Het pakket diensten en producten voor de 

onderwi js - en beroepsprakti jk i s  breed en richt 

zich op moderne toetsvormen en volgsystemen. 

Ci to verzorgt tra iningen en advieswerk en 

onderzoekt de kwal i tei t van het onderwi js . Al  deze 

activi tei ten worden ui tgevoerd voor 

onderwi js instel l ingen, overheden en het 

bedri jfs leven in binnen- en buitenland.

Leerdrachten (PO, VO, MBO) Algemene onderwi js  

webs ite

Dienst Uitvoering 

Onderwi js
http://www.duo.nl Al le onderwi js  wet- en regelgeving vindt u op de 

webs ite van Dienst Uitvoering Onderwi js  (DUO) - 

CFI van minis terie van onderwi js , cul tuur en 

wetenschap. Ook info over centraal  examen.

Onderwi jsorganisatie 

(Directie) 

Algemene onderwi js  

webs ite

Digischool http://www.digischool.nl De Digi ta le School  i s  een s tichting die tot doel  

heeft a l ternatieve leerwegen aan te bieden aan 

leerl ingen.

Docenten en leerl ingen van 

bas is  en voortgezet 

onderwi js

Schoolmateria len

Dyade www.dyade.nl Dyade ondersteunt scholen met adminis tratie en 

bedri jfsvoering.

Onderwi jsorganisatie 

(Directie) 

Software
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Eduarte http://www.eduarte.nl EduArte is  een onderwi js informatiesysteem voor 

de BVE-sector.

deelnemers , docenten, 

begeleiders , managers , 

ouders  en externe instanties  

van het beroeps  en 

volwasseneneducatie

Software

Examenblad www.examenblad.nl De officiële webs ite voor de examens  in het 

Voortgezet Onderwi js

Diegenen in scholen die 

betrokken zi jn bi j de 

examinering: school leiders , 

docenten/examinatoren en 

tweede correctoren. Maar 

ook leerl ingen, ouders , 

vakorganisaties  en andere 

belangstel lenden.

Algemene onderwi js  

webs ite

Foletaweb www.foletaweb.nl Met FoLeTa voert u school-, personeels - en 

leerl inggegevens  in. U maakt lesgroepen en wi js t 

docenten toe. Het eindresultaat bestaat ui t een 

s lui tende begroting met vele overzichten 

waaronder taakoverzichten en lessentabel len. 

School leiding, 

Sectiehoofden/Teamleiders , 

Docenten, Decanen, 

Roostermakers , Financien 

en Personeel  & 

Adminis tratie.

Software

Getalenruimte epn http://www.noordhoffuitg

evers.nl/wps/portal/wnvo/

getalenruimte

Website voor het wiskundeonderwi js  met voor 

aandacht voor a lgebra ïsche vaardigheden en extra  

oefenstof

Docenten en Leerl ingen in 

het voortgezet onderwi js

Schoolmateria len

Gynzy www.gynzy.com Gynzy is  een Internet Educatie bedri jf opgericht in 

2009.

Leerkrachten (PO, VO, MBO) Schoolmateria len

Juf Janneke http://www.jufjanneke.nl Op deze s i te wi l  ik ideeën, projecten, documenten 

en onderwi jservaringen delen met leerkrachten 

van bas isscholen, ouders  en andere 

belangstel lenden.

 leerkrachten van 

bas isscholen, ouders  en 

andere belangstel lenden.

Schoolmateria len

Juf Sanne www.jufsanne.com Mijn doel  van het s tarten van deze s i te was  om 

mi jn eigen ideeën te delen met anderen. 

Leerkrachten (PO) Schoolmateria len

Kennisnet www.kennisnet.nl Naast de focus  op ict in het leren, kri jgt de 

komende jaren het gebruik van ict om de 

doelmatigheid van de organisatie te vergroten en 

om zich transparant te verantwoorden een 

zwaarder accent. Kennisnet volgt deze 

ontwikkel ing en pos i tioneert zich binnen deze 

drie domeinen a ls  ict-partner. 

Bestuurders , school leiders  

en leraren van instel l ingen 

in het bas is -, voortgezet- en 

middelbaar 

beroepsonderwi js .

Ontmoetingsplek en 

ondersteuning
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Kleutergroep www.kleutergroep.nl De s i te voor onderwi js  ondersteunend 

lesmateriaa l  zoals  s tempelkaarten, leesrupsen, 

kra lenplanken, spel letjes  en werkbladen bi j veel  

verschi l lende thema's . 

Leerkrachten PO Schoolmateria len

Magister http://www.schoolmaster.

nl/Voortgezet_Onderwijs.a

spx

Magister i s  een softwarepakket: a l les  bi j elkaar in 

één pakket.Voor het Voortgezet Onderwi js  i s  het 

zeer geschikt, omdat een school  er a l les  in kwi jt 

kan. De gehele adminis tratie, de 

onderwi js logis tieke zaken zoals  ci jfers  én de 

onderwi js inhoud staan overzichtel i jk op één plek. 

Voortgezet onderwi js Software

Malmberg www.malmberg.nl Malmberg behoort tot de top drie van educatieve 

ui tgeveri jen van Nederland in het bas is -, 

voortgezet- en middelbaar onderwi js  en is  

marktleider met methoden voor o.a. rekenen, 

biologie en Duits .

Leerkrachten (PO, VO, MBO) Schoolmateria len

Minis terie van 

Onderwi js , Cultuur en 

Wetenschap

http://www.rijksoverheid.

nl/ministeries/ocw

Het minis terie van Onderwi js , Cultuur en 

Wetenschap (OCW) werkt aan een s l im, vaardig en 

creatief Nederland. OCW wi l  dat iedereen goed 

onderwi js  volgt en zich voorbereidt op 

zel fs tandigheid en verantwoordel i jkheid. Verder 

wi l  het minis terie dat iedereen cultuur kan 

beleven en dat leraren, kunstenaars  en 

wetenschappers  hun werk kunnen doen.

Gehele onderwi js  in 

Nederland

Algemene onderwi js  

webs ite

Noordhoff http://www.noordhoffuitg

evers.nl/wps/portal

Noordhoff Uitgevers  levert educatieve producten 

en diensten aan het bas isonderwi js , voortgezet 

onderwi js , MBO, hoger onderwi js  en aan 

profess ionals .

bas isonderwi js , voortgezet 

onderwi js , MBO, hoger 

onderwi js

Schoolmateria len

Onderwi js inspectie www.onderwijsinspectie.nl De Inspectie van het Onderwi js  beoordeelt en 

bevordert de kwal i tei t van het onderwi js  en 

rapporteert over ontwikkel ingen. Ook houdt de 

Onderwi js inspectie toezicht op de 

indicatiestel l ing voor speciaa l  onderwi js  door de 

Commiss ie voor de Indicatiestel l ing (CvI). 

Tens lotte bewaakt de Onderwi js inspectie de 

kwal i tei t van het toezicht door gemeenten op de 

kinderopvang.

Leerdrachten (PO, VO, MBO), 

Directie (PO,VO, MBO) 

Algemene onderwi js  

webs ite
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OSG www.osg.nl OSG verleent diensten op het gebied van advies , 

adminis tratie en personeel  aan instel l ingen 

binnen de sectoren onderwi js , overheid, welzi jn 

en zorg.

Organisaties  binnen de 

sectoren onderwi js , 

overheid, welzi jn of zorg.

Kwal i tei t onderwi js  

verbeteren + 

Ontmoetingsplek en 

ondersteuning

Parnassys http://www.parnassys.nl ParnasSys  i s  een adminis tratie- en 

leerl ingvolgsysteem wat op veel  scholen gebruikt 

wordt om leerl ingdoss iers , groepsdoss iers , 

werkwi jzen, protocol len en processen te 

verbeteren. 

Leerkrachten (PO, VO ), 

di rectie (PO, VO), interne 

begeleider

Software

Passend Onderwi js www.passendonderwijs.nl Passend onderwi js  moet ervoor zorgen dat 

leerl ingen in de toekomst een zo passend 

mogel i jke plek in het onderwi js  kri jgen. Om de 

knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, 

i s  een aantal  doelen geformuleerd.

voortgezet (speciaa l ) 

onderwi js

Kwal i tei t onderwi js  

verbeteren

PO Raad www.poraad.nl De PO-Raad is  de sectororganisatie voor het 

primair onderwi js . De vereniging behartigt de 

gemeenschappel i jke belangen van de besturen in 

het bas isonderwi js , speciaa l  bas isonderwi js  en 

(voortgezet) speciaa l  onderwi js . De PO-Raad richt 

zich op de drie grote domeinen: bekostiging, 

werkgeverschap en de hoofdl i jnen van het 

onderwi jsbeleid.

Besturen in het 

bas isonderwi js , speciaa l  

bas isonderwi js  en 

(voortgezet) speciaa l  

onderwi js .

Belangenbehartiging

School  aan zet www.schoolaanzet.nl/ School  aan Zet activeert scholen en helpt om de 

kwal i tei t van het Nederlandse onderwi js  (nog 

verder) te verbeteren. 

Primair, voortgezet en 

(voortgezet) speciaa l  

onderwi js .

Kwal i tei t onderwi js  

verbeteren

Schoolbordporttaa l www.schoolbordportaal.nl Op deze digibord porta len vindt u voor 

verschi l lende vakgebieden tools , prentenboeken, 

l iedjes , spel letjes , fi lmpjes  en overige 

lesmateria len voor gebruik op een digi taa l  

schoolbord. 

Leerkrachten PO en VO Schoolmateria len

Schooltv http://www.schooltv.nl De Schooltv-beeldbank bevat meer dan 3500 

educatieve cl ips . Deze zi jn gratis  te beki jken en te 

gebruiken.

Primair en voortgezet 

onderwi js

Schoolmateria len
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Studiemeter http://www.studiemeter.nl Studiemeter.nl  i s  de digi ta le leeromgeving van 

Uitgeveri j Deviant. Op Studiemeter.nl  vindt u de 

niveautesten, de vol ledige digi ta le methodes  en 

digi ta le aanvul l ingen op de boeken. De 

veelzi jdige methodes ite biedt docenten en 

managers  de mogel i jkheid om klassen en 

deelnemers  te beheren en resultaten van 

deelnemers , klassen, opleidingen, of zel fs  

complete sectoren in te zien en te vergel i jken. 

Voor deelnemers  biedt Studiemeter.nl  bi j elke 

methode direct een duidel i jk overzicht van de 

behaalde resultaten.

Docenten en managers  in 

het MBO-onderwi js

Schoolmateria len

Twitter https://twitter.com/ Socia l  media Algemeen publ iek Algemene webs ite

Uitzending gemist www.uitzendinggemist.nl Televis ie ui tzendingen onl ine terug ki jken Algemeen publ iek Algemene webs ite

Vereniging voor 

openbare en a lgemeen 

toegankel i jke scholen

www.vosabb.nl VOS/ABB is  de vereniging voor bestuur en 

management in het openbaar en a lgemeen 

toegankel i jk onderwi js .

Schoolbestuur (PO, VO) Belangenbehartiging

VO Raad www.vo-raad.nl De VO-raad is  de sectororganisatie voor het 

voortgezet onderwi js

Schoolbestuur en 

school leiders  om beleid en 

activi tei ten af te s temmen 

op de onderwi js  prakti jk.

Belangenbehartiging

Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wik

i/Hoofdpagina

Encyclopedie op het internet. Algemeen publ iek Algemene webs ite

Wikiwi js http://www.wikiwijsleermi

ddelenplein.nl

Wikiwi js leermiddelenplein i s  hét 

onderwi jsplatform waar je leermiddelen zoekt, 

vergel i jkt, maakt en deelt

PO, speciaa l  bas isonderwi js , 

VO, MBO, hoger onderwi js

Schoolmateria len

YouTube http://www.youtube.com Website om video's  te delen Algemeen publ iek Algemene webs ite
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Bijlage 4 Overzicht van overige websites m.b.v. de websearch 

Naam webs ite Hyperl ink

Algemene webs i tes  

 - 

Algemene onderwi js  webs i tes

Col lege voor examens http://www.cve.nl/

Leerpl icht.net http://www.leerpl icht.net/

MBO Diensten http://www.mbodiensten.nl
Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappel i jk Onderzoek

http://www.nwo.nl/

Onderwi jserfgoed http://www.onderwijserfgoed.nl
Onderwi jsgeschi l len http://www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwi js raad http://www.onderwijsraad.nl
Belangenbehartiging

Algemene Onderwi jsbond http://www.aob.nl
Beroepsvereniging Docenten MBO http://www.bvmbo.nl
Besturenraad http://www.besturenraad.nl
CNV onderwi js https://www.cnvo.nl
Dag van de leraar http://www.dagvandeleraar.nl
Jaar van het Voorlezen http://jaarvanhetvoorlezen.nl
MBO Raad http://www.mboraad.nl
Nederlandse Vereniging van 

Schooldecanen en Leerl ingbegeleiders
http://www.nvs-nvl.nl

NVON http://www.nvon.nl
Onderwi jscooperatie http://www.onderwijscooperatie.nl
Platform Vakinhoudel i jke Verenigingen 

Voortgezet Onderwi js
http://www.platformvvvo.nl

School leidersregis ter PO http://www.schoolleidersregisterpo.nl
Ontmoetingsplek 

Dag van de zorgprofess ionals http://www.dagvandezorgcoordinator.nl
ECBO expertisecentrum 

beroepsonderwi js
http://www.ecbo.nl

Landel i jk s teunpunt Zorg- en Adviesteam http://www.zat.nl
Ouders  Onl ine http://www.ouders.nl
Pos i tief Onderwi js http://www.positiefonderwijs.nl
School leider http://www.schoolleider.nu
Kwal i tei t onderwi js  verbeteren

Beter Onderwi js  Nederland http://www.beteronderwijsnederland.nl
CED Groep http://www.cedgroep.nl
Competentie Thermometer http://www.ctmeter.nl
CPS onderwi jsontwikkel ing en advies http://www.cps.nl
Duizend Jaar voor de klas http://www.duizendjaarvoordeklas.nl
Groene generatie http://www.groenegeneratie.nl
Het nieuwe beroepsonderwi js http://hetnieuweberoepsonderwijs.ning.com
Kl imaatschaal https://www.klimaatschaal.nl
KPC Groep http://www.kpcgroep.nl
Leraren in Actie http://www.lerareninactie.nl
Marant http://www.marant.nl
MBO15 http://www.mbo15.nl
Nederlands  Jeugd Insti tuut http://www.nji.nl
Regis terLeraar https://www.registerleraar.nl
Stichting Leerplanontwikkel ing http://www.slo.nl
Wet medezeggenschap op scholen http://www.infowms.nl  
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Nieuws

Canon Beroepsonderwi js http://www.canonberoepsonderwijs.nl
Nationale Onderwi jsgids http://www.nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsnieuws
Onderwi js  Nieuws Dienst http://www.rssonderwijs.nl
School leidersnet http://www.schoolleidersnet.nl
Schoolmateria len

De klas  enzo http://www.nazia.nl/wordpress
Internetwi jzer bas isonderwi js http://www.internetwijzer-bao.nl
Ja juf http://www.jajuf.nl
Juf Hannah http://www.juf-hannah.nl
Juf Maike http://www.jufmaike.nl
Juf Media http://www.jufmedia.nl
Juf Naomi http://www.jufnaomi.nl
LeermiddelenVO http://www.leermiddelenvo.nl
Leraar24 http://www.leraar24.nl
Les idee http://lesidee.nl
Meester Geoffrey http://www.meestergeoffrey.nl
Meester micheal http://www.meestermichael.nl
Telebl ik http://teleblik.nl
ThiemeMeulenhoff http://www.thiememeulenhoff.nl
Speci fiek vak/onderwerp

Arbomeester http://www.arbomeester.nl/PMAMMain.aspx
Cultuurplein http://www.cultuurplein.nl
Docententaaltest http://www.docententaaltest.nl
Expertisecentrum Nederlands http://www.expertisecentrumnederlands.nl
Gezonde school http://www.gezondeschool.nl
Horizon http://horizon-jeugdzorg.nl
InterneCultuurCoördinator http://cultuurcoordinator.nl
Juf Mirjam http://www.jufmirjam.nl
Koninkl i jke Vereniging voor Lichamel i jke 

Opvoeding
http://www.kvlo.nl

Loket Gezond Leven http://www.loketgezondleven.nl
Morele vorming http://www.morelevorming.nl
Nederlandse Federatie Stotteren http://www.stotteren.nl
Taal  en Rekenen http://www.taalenrekenen.nl  
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Bijlage 5 Overzicht van online sociale netwerken m.b.v. de websearch 

Naam online netwerk Wat is het? Hyperlink Aantal 

members/foll

owers/likes

% Education Aantal 

members 

education

comments 

last week

Discussion 

last week

Directie PO

PO Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/PO-NETWERK-135891/about? 6667 29% 1933 8 1

ParnaSys  gebruikers Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/ParnasSys-gebruikers -3701104/about 3027 36% 1090 36 9

Actief Ouderschap Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Actief-Ouderschap-2424746/about 2100 27% 567 1 7

School leider Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/School leider-2893175/about 1937 23% 446 3 5

Onderwi jsbestuur Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onderwi jsbestuur-3248780/about 1721 17% 293 0 7

Onafhankel i jk Netwerk 

School leiders  PO

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onafhankel i jk-Netwerk-School leiders -PO-

3426416/about

569 20% 114 3 1

CNV School leiders Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/CNV-School leiders -2899864/about 424 17% 72 0 1

Zorg Primair/ Passend Onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Zorg-Primair-Passend-Onderwi js -3864009/about 357 46% 164 0 2

PO Directie Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/PO-Directie-Netwerk-3086930/about 313 18% 56 0 0

Netwerk Innovatieve School leiders Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Netwerk-Innovatieve-School leiders -3711718/about 241 22% 53 0 2

OGW in het primair onderwi js  

(Opbrengst Gericht Werken)

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/OGW-in-het-primair-onderwi js -3648680/about 140 28% 39 0 1

Vensters  Primair Onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Vensters -Primair-Onderwi js -4801185/about 125 18% 23 0 0

Bas isschool  nieuws Twitter https ://twitter.com/PO_nieuws 3928

Onderwi js  in NL Twitter https ://twitter.com/Onderwi js inNL 1002

CNV School leiders Twitter https ://twitter.com/school leiders 523

School leider PO Twitter https ://twitter.com/school leiderpo 443

Forum vei l ige school Twitter https ://twitter.com/ForumVS 345

Onderwi js  Primair Twitter https ://twitter.com/Onderwi jsPrimai 302

School leider.nu Twitter https ://twitter.com/school leidernu 141

Vita le school leider Twitter https ://twitter.com/Vita leLeider 108

CKC PrimairOnderwi js Twitter https ://twitter.com/CKC_PO 44

Primair Onderwi js Twitter https ://twitter.com/SeminarPO 41

School leider Nu Facebook https ://www.facebook.com/school leider.nu 22

BON Beter Onderwi js  Nederland Forum http://www.beteronderwi jsnederland.nl/forum  
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Kennisnet Forum Forum http://oud.digischool .nl/po/community12/?page=custom&fi le=forum.html&mnndx=15&

swtch=15

hb-kind-forum.nl Forum http://www.hb-kind-forum.nl/

PaboForum Forum http://www.paboforum.nl/forums

LOWAN Forum http://www.forumlowan.nl/

Kids  en zo Forum http://www.weblog-kidsenzo.nl/

Aob Forum http://www.aob.nl/forum.aspx

Directie VO

Leraren met Lef Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Leraren-met-Lef-2338127/about 1160 54% 626 11 2

Dagjelesgeven Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Dagjelesgeven-1853351/about 602 29% 175 0 0

VO-raad Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/VOraad-4810879/about 276 13% 36 0 1

Differentieren in het voortgezet 

onderwi js

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Differentieren-in-het-voortgezet-onderwi js -

4149778/about

240 64% 154 1 0

Kwal i tei tszorg vo 

kwal i tei tsscholen

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Kwal i tei tszorg-voortgezet-onderwi js -

Kwal i tei tscholen-1855597/about

216 27% 58 0 0

Kennisnet ambassedeurs  

Voortgezet Onderwi js

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Kennisnet-ambassadeurs-Voortgezet-Onderwi js -

675907/about

164 45% 74 0 0

Voion, kennis  en advies  van en 

voor het voortgezet onderwi js

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Voion-kennis -en-advies -van-4596273/about 79 9% 7 0 0

Voortgezet Onderwi js Twitter https ://twitter.com/VO_nieuws 3169

VOS/ABB Twitter https ://twitter.com/VOSABB 1718

Duurzaam onderwi js Twitter https ://twitter.com/DuurzaamVO 439

Leraren in Actie Forum http://www.lerareninactie.nl/opd_open_forum

Digischool   Forum http://wp.digischool .nl/docentvo/forum/

Voor elke mentor Forum http://www.voorelkementor.nl/forum.html

BON Beter Onderwi js  Nederland Forum http://www.beteronderwi jsnederland.nl/forum  
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Leerkracht  PO

Passend onderwi js  en effecten Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/passend-onderwi js -en-effecten-2027477/about 8994 34% 3058 31 3

PO Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/PO-NETWERK-135891/about 6667 29% 1933 8 1

Actief Ouderschap Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Actief-Ouderschap-2424746/about 2100 27% 567 1 7

Opbrengstgericht werken Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Opbrengstgericht-werken-2823948/about 1738 35% 608 1 5

International iseren in onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/International iseren-in-onderwi js -2344142/about 1374 45% 618 0 0

Bas isonderwi js  & Partners Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Bas isonderwi js -Partners -1770768/about 673 33% 222 0 1

Onafhankel i jk Netwerk 

School leiders  PO

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onafhankel i jk-Netwerk-School leiders -PO-

3426416/about

569 20% 114 3 1

Stichting BizWorld (Nederland) Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Stichting-BizWorld-Nederland-1824962/about 192 7% 13 0 0

Aanmelding en toelating tot het 

onderwi js

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Aanmelding-en-toelating-tot-het-3795845/about 68 19% 13 0 0

JufJannie Twitter https ://twitter.com/JufJannieApps 10350

Juf Malmberg Twitter https ://twitter.com/JufMalmberg 2915

Schoolbordportaal Twitter https ://twitter.com/WimBielderman 2196

Juf Maike Twitter https ://twitter.com/JufMaike 2085

Juf Sanne Twitter https ://twitter.com/JufSanne 2063

Juf schri jft Twitter https ://twitter.com/Mariel le038 1587

Juf Anke Twitter https ://twitter.com/juf_anke 1126

Hi lde Vorsselmans  @juf_hi lde Twitter https ://twitter.com/juf_hi lde 779

Juf Nazia Twitter https ://twitter.com/JufNazia 759

Juf @debas isschool Twitter https ://twitter.com/DeBas isschool 128

Juf Sanne Facebook https ://www.facebook.com/JufSanneNL 1760

Juf Michel le Facebook https ://www.facebook.com/jufmichel le2013 128

Juf Mari je Facebook https ://www.facebook.com/pages/Juf-Mari jenl/299291453533507? 85

Kennisnet/ digischool Forum http://oud.digischool .nl/po/community34/?page=custom&fi le=forum.htm&mnndx=4&s

wtch=4

Bas isonderwi js   (van s tartkabel .nl ) Forum http://bas isonderwi js .s tartkabel .nl/forum/

EnToen.nu Forum http://entoen.nu/forum.aspx?forum=8

BON Beter Onderwi js  Nederland Forum http://www.beteronderwi jsnederland.nl/forum

NVON Forum http://www.nvon.nl/forums/primair-onderwi js

Edmodo https ://www.edmodo.com/

Educl ipper https ://www.educl ipper.net/  
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Leerkracht VO

VO Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/VO-NETWERK-129567/about 6930 37% 2564 3 0

Leraar 24 Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Leraar24-1973897/about 3927 58% 2278 5 5

Netwerk Innovatie VO Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Netwerk-Innovatie-VO-2648373/about 1328 34% 452 0 1

Leraren met Lef Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Leraren-met-Lef-2338127/about 1160 54% 626 11 2

Dagjelesgeven Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Dagjelesgeven-1853351/about 602 29% 175 0 0

Onderwi jsvanmorgen.nl Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onderwi jsvanmorgennl-2995292/about 347 41% 142 0 0

Scholen voor duurzaamheid Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Scholen-voor-Duurzaamheid-1850306/about 151 18% 27 0 0

Nederlands  Insti tuut voor Masters  

in Educatie (NiME)

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Nederlands-Insti tuut-voor-Masters -in-2597351/about 147 52% 76 0 0

Meester Bart Twitter https ://twitter.com/meesterbart 5438

Meester Bart Facebook https ://www.facebook.com/meesterbartschri jft/info 26103

Kennisnet/ digischool Forum http://oud.digischool .nl/phpBB2/

BON Beter Onderwi js  Nederland Forum http://www.beteronderwi jsnederland.nl/forum

Edmodo https ://www.edmodo.com/

Zorgcoördinatoren MBO

NVS-NVL "Loopbaanbegeleiding en 

Leerl ingenzorg"

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/NVSNVL-Loopbaanbegeleiding-en-Leerl ingenzorg-

3418387/about

1088 48% 522 15 5

De zorgcoordinator in pos i tie Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/De-zorgcoordinator-in-pos i tie-3775240/about 593 42% 249 1 1

Zorgcoordinatoren Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Zorgcoordinatoren-3350635/about 142 36% 51 0 0

Vrienden van de zorgcoordinator 

in pos i tie 

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Vrienden-van-de-zorgco%C3%B6rdinator-

3775458/about

138 32% 44 0 0

Het nieuwe beroepsonderwi js Forum http://hetnieuweberoepsonderwi js .ning.com/forum/

De zorgcoördinator in pos i tie Blog http://blogzc.wordpress .com/

Al les  kan a l ti jd beter van Erno 

Mi jland 

Blog http://a l leskanalti jdbeter.blogspot.nl/
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Leerkracht MBO

Onderwi js  2.0 Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onderwi js -20-4000-leden-78820/about 12238 34% 4161 24 30

Passend onderwi js  en effecten Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/passend-onderwi js -en-effecten-2027477/about 8957 34% 3045 31 3

Kennisnet Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Kennisnet-161237/about 4057 37% 1501 9 5

MBO Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/MBO-netwerk-onderwi js -bedri jfsvoering-en-

951677/about

3723 26% 968 15 7

Competentiegericht onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Competentiegericht-onderwi js -1228787/about 1969 38% 748 2 14

Onderwi js  & Bedri jfsvoering Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Onderwi js -Bedri jfsvoering-2115511/about 1633 14% 229 2 4

Ouders , school  en buurt Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Ouders-school-en-buurt-2441631/about 1478 28% 414 12 6

Leiderschap in onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Leiderschap-in-onderwi js -2720058/about 1300 39% 507 2 1

MBO profess ionals Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/MBO-profess ionals -1957638/about 1268 46% 583 3 5

saMBO-ICT Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/saMBO-ICT-2744150/about 878 16% 140 0 1

MBO-ICT onderwi js  in Nederland Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/MBOICT-onderwi js -in-Nederland-62759/about 872 31% 270 0 1

Beroepsvereniging docenten MBO Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Beroepsvereniging-docenten-MBO-3087278/about 823 60% 494 0 0

MBO Netwerk Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/MBO-Netwerk-140239/about 800 36% 288 2 1

Welzi jn Kinderen Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Welzi jn-Kinderen-3672753/about 745 32% 238 4 4

Interstudie NDO voor 

onderwi jsprofess ionals  en -

ontwikkelaars

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Interstudie-NDO-voor-onderwi jsprofess ionals -en-

1886002/about

453 62% 281 0 0

Arbeidstoeleiding & 

(s tage)jobcoaching

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Arbeidstoeleiding-stage-jobcoaching-2675891/about 337 20% 67 1 1

MBO platform Commercieel  

medewerker

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Mbo-platform-Commercieel -medewerker-

4475073/about

313 6% 19 3 0

Plezier in Onderwi js Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Plezier-in-Onderwi js -4834154/about 294 44% 129 0 0

Studiekeuzeprofess ionals Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Studiekeuzeprofess ionals -1946971/about 286 39% 112 0 0

Platform bewegen en sport mbo Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Platform-bewegen-en-sport-mbo-4082908/about 268 29% 78 0 0

Mbo platform Marketing, 

communicatie en evenementen

Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Mbo-platform-Marketing-communicatie-en-

4738311/about

177 15% 27 0 0

Netwerk Ethiekdocenten Linked In groep http://www.l inkedin.com/groups/Netwerk-Ethiekdocenten-2574414/about 131 57% 75 0 0

MBO Raad Twitter https ://twitter.com/mbonieuws 5962

Gezonde school Twitter https ://twitter.com/GezondeSchoolNL 1821

Kwal i ficaties  MBO Twitter https ://twitter.com/MBOkwal i ficatie 1467

Docenten  Twitter https ://twitter.com/Docenten_ 438

Kennisnet MBO Twitter https ://twitter.com/KN_mbo 277

Dit i s  MBO Facebook https ://www.facebook.com/DitisMBO 566

MBO Facebook https ://www.facebook.com/pages/MBO/144137245747621?ref=br_rs 14

BON Beter Onderwi js  Nederland Forum http://www.beteronderwi jsnederland.nl/forum

Het nieuwe beroepsonderwi js Forum http://hetnieuweberoepsonderwi js .ning.com/forum/

DidactICT (weblog) Weblog http://didactict.wordpress .com/  
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Bijlage 6 Overzicht van websites over gezondheid op school m.b.v. websearch  

 
Onl ine plaats Hyperl ink

Webs ites

Centrum criminal i tei tspreventie http://www.hetccv.nl/doss iers/geweld-op-school/menu1/geweld-a lgemeen

Centrum School  en Vei l igheid http://www.hetccv.nl/doss iers/geweld-op-school/menu1/geweld-a lgemeen

Convenant Gezond Gewicht http://www.convenantgezondgewicht.nl/activi tei ten/school

Gezonde school http://www.gezondeschool .info/

Gezonde school ; Activi tei ten bewegen & voeding http://www.gezondeschool .info/po/interventies -primair-onderwi js/interventies -bewegen-voeding/ 

Gezonde school ; Sport en bewegen http://www.gezondeschool .info/mbo/gezondheidsthema-s/sport-en-bewegen/

Gezonde school ; Relaties  en seksual i tei t http://www.gezondeschool .info/mbo/gezondheidsthema-s/relaties -en-seksual i tei t/

Gezonde school ; Onderwi jsagenda http://www.gezondeschool .info/gezonde-school-en-over-ons/ini tiatieven-gezonde-leefsti jl /onderwi jsagenda/

Gezonde School  Hol lands  Midden http://www.gezondeschoolhol landsmidden.nl/

Gezondheidsnet http://www.gezondheidsnet.nl/s tress -en-burn-out/nieuws/12045/bewegen-voor-school-verbetert-prestaties -

GGD Brabant-Zuidoost http://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Hygiene-op-de-bas isschool .aspx

GGD Groningen http://ggd.groningen.nl/onderwi js/speciaa l -bas isonderwi js/l ichamel i jke-ontwikkel ing-seksual i tei t/informatie-

over-seksuele-ontwikkel ing-van-bas isschoolkinderen/front-pageGGD Hart voor Brabant; Gezondheidsonderzoek op 

school

http://www.ggdhvb.nl/nl -nl/Themas/Mijn-kind/Op-school/Gezondheidsonderzoeken-bas is --voortgezet-en-

speciaa l -onderwi js

GGD Hart voor Brabant; Hygiëne op school http://www.ggdwestbrabant.nl/nl -nl/Themas/Mijn-kind/Op-school/Hygiene-op-school

GGD Zaanstreek-Waterland http://www.ggdzw.nl/page/jeugdimpuls

Het Pestbriefje http://pestbriefje.com/

Hoe schoon is  jouw school  schoongemaakt? http://www.hoeschoonis jouwschool .nl/hygieneschool .aspx

JM voor ouders ; Pesten op school  http://www.jmouders .nl/Themas/School/Gedrag-op-school/Pesten.htm

JM voor ouders ; Relaties  en seksual i tei t http://www.jmouders .nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Week-van-de-Lentekriebels -s timuleert-lessen-relaties -

en-seksual i tei t.htmLeraar 24 http://www.leraar24.nl/doss ier/853/bewegingsonderwi js -po

Loket gezond leven http://www.loketgezondleven.nl/over-ons/programma-s/-jeugdimpuls/

Nederlands  Jeugd Insti tuut http://www.nji .nl/Pesten

NIGZ Programma School http://www.nigz.nl/index.cfm?act=programma.school&pagina=196

Onderwi js  inspectie http://www.onderwi js inspectie.nl/actueel/publ icaties/Weerbaar+en+divers .html

Pestweb http://www.pestweb.nl/

PO Raad; Gezondheid op school http://www.poraad.nl/content/aan-de-s lag-met-gezondheid-op-school-vraag-ondersteuning-aan

PO Raad; Sport en bewegen in de school http://www.poraad.nl/content/hoe-kri jg-je-sport-en-bewegen-de-school-lees-en-praat-mee

PO Raad; Gezonde leefsti jl  op school http://www.poraad.nl/content/extra-ondersteuning-voor-gezonde-leefsti jl -op-school  
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Ri jksoverheid; Pesten en cyberpesten http://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/vei l ig-leren-en-werken-in-het-onderwi js/vraag-en-antwoord/wat-doet-

een-school-tegen-pesten-en-cyberpesten.htmlRi jksoverheid; Gezonde voeding http://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding

Ri jksoverheid; Seksueel  misbruik http://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/vei l ig-leren-en-werken-in-het-onderwi js/vraag-en-antwoord/moet-de-

school-seksueel -misbruik-melden-en-aangeven.html  Royaalvi taa l  (geheimen voor een vi taa l  leven!) http://royaalvi taa l .nl/voeding-op-school/

RutgersWPF http://www.rutgerswpf.nl/news/vanf-december-voorl ichting-seksuele-divers i tei t-op-school-verpl icht

School  Atti tude Questionnaire Internet http://www.saqi .nl/Pesten.aspx

School  zonder pesten http://www.schoolzonderpesten.nl/nl

Seksual i tei t.nl http://www.seksual i tei t.nl/rol_van_ouders_en_school_250.html

Snap je Kind! http://www.snapjekind.nl/artikelen/pesten-op-school

Sport en bewegen in de Buurt; Leidraad sport en 

bewegen op school

http://www.sportindebuurt.nl/seb-inspiratie/de-leidraad-sport-en-bewegen-op-school

Sport en bewegen in de Buurt; Onderwi jsagenda http://www.sportindebuurt.nl/seb-inspiratie/onderwi jsagenda-sport-bewegen-en-een-gezonde-leefsti jl -in-en-

rondom-de-schoolStichting Leerplanontwikkel ing http://www.s lo.nl/voortgezet/vmbo/themas/vei l igheid/AN_5.4165.0042_Vei l igheid_Hygiene_en_Mil ieu_in_het_kl

as lokaal .pdf/Stichting Vei l ig Onderwi js http://www.stichtingvei l igonderwi js .nl/pesten-en-gezin.html

Tra inersgroep weerbaarheid Nederland http://www.weerbaarheidstra iningen.nl/index.php?knop=tra indetra iner&volgorde=3&menu=3

Voedingscentrum http://www.voedingscentrum.nl/profess ionals/onderwi js -en-kinderopvang/gezonde-school .aspx

Week van de Lentekriebels http://www.weekvandelentekriebels .nl/pers/relationele_en_seksuele_vorming/

Weerbaar.info http://www.weerbaar.info/

Weerbaarheid.nu http://www.weerbaarheid.nu/

Windesheim, onderzoek http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/bewegen-en-sport/bewegen-school-en-sport/

LinkedIn

Platform bewegen en sport mbo http://www.l inkedin.com/groups?gid=4082908&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A965027991382

006786033%2CVSRPtargetId%3A4082908%2CVSRPcmpt%3AprimaryTwitter

School  zonder pesten https ://twitter.com/Victorenco

Facebook

Pesten op school  https ://www.facebook.com/pages/Pesten-op-school/335968913181399?ref=br_rs

"Stop met pesten zowel  op school  en daar buiten" https ://www.facebook.com/pages/Stop-met-pesten-zowel-op-school-en-daar-buiten/282360628485590?ref=br_rs

Forum

Forum vei l ige school http://www.forumvei l igeschool .nl/  

 

 


