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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de brugklassen 
 

 

 

 

Datum:   30 oktober 2020 

Kenmerk: 2021000109/KAR 

Betreft:  onderzoek motieven schoolkeuze 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag informeer ik u over de Monitor motieven schoolkeuze eerstejaars die DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies voor onze school gaat uitvoeren. Alle brugklasleerlingen 

zullen op school tijdens de mentorles een online vragenlijst invullen, waarbij zij onder andere 

kunnen aangeven waarom zij voor Het Schoter hebben gekozen, wat ze (wellicht) heeft doen 

twijfelen en waarom ze niet voor een andere school hebben gekozen. Met dit onderzoek 

willen we een goed beeld krijgen van de keuze van de brugklasleerlingen en daarmee zicht 

krijgen op de concurrentiepositie van onze school. De uitkomsten zullen we gebruiken om de 

school verder te verbeteren.  

 

DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt: 

• Het Schoter krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien. 

• DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en 

zorgt er voor dat hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden 

in de vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het 

bestand met de antwoorden van de leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. 

Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat individuele leerlingen 

in het rapport niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden nooit 

gekoppeld aan de naam of andere persoonsgegevens van de leerling.  

• DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Wanneer u niet wilt dat uw zoon/dochter deelneemt aan het onderzoek, dan kunt u uw 

zoon/dochter afmelden door een mail vóór 7 november naar de mentor van uw zoon/dochter 

te sturen. Uw zoon/dochter zal de vragenlijst dan niet invullen.  

 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Anne Besuijen (de projectleider van 

DUO Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Zij is bereikbaar via het 

telefoonnummer 030-2631082 of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar,  

Conrector brugklas & mavo 234 


