
  
   

 
 
   
 
Prachtig resultaat oudertevredenheidsonderzoek samenwerkingsverband 
 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs werken de 
schoolbesturen samen in een regionaal samenwerkingsverband 2302 PO. In het gebied 
Enschede, Hengelo (PMT) en Oldenzaal werken 20 schoolbesturen in 8 gemeenten samen 
aan passend onderwijs. 
 
Voor een passende plek in het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk. Het samenwerkingsverband heeft 
deskundigen in huis die daarover adviseren en besluiten. 
 
In dit proces werken scholen en SWV nauw samen met ouders. Dat vinden we ook 
belangrijk. We vinden het daarom van groot belang dat we de tevredenheid van ouders over 
dit proces meten en daarom zijn we in 2018 met een oudertevredenheidsmeting gestart, 
afgenomen door een onafhankelijke organisatie. 
 
In het najaar van 2020 is een tweede meting uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan door een 
onafhankelijk bureau dat telefonische gesprekken voert met ouders. Dit jaar zijn er 128 
gesprekken gevoerd en geeft daarmee een representatief beeld van de ervaringen. 
 
De uitkomst van het onderzoek in 2018 was goed, ouders waardeerden het totale proces 
met gemiddeld een 7,4. Er waren uiteraard aandachtspunten waar de afgelopen jaren door 
de scholen dan ook volop aandacht aan is geschonken.  
 
Het recent afgenomen onderzoek heeft geresulteerd in een opnieuw positieve uitkomst met 
een gemiddelde waardering van 7,9. Ouders zijn over het algemeen erg tevreden en het 
overgrote deel van de ouders vindt dat hun kind ook op de juiste school zit. 
 
Uiteraard blijven we ernaar streven dat alle kinderen op de juiste plek zitten om zich daar 
optimaal te kunnen ontwikkelen. We doen dit gezamenlijk met de ouders en onze 
samenwerkingspartners zoals de gemeenten en jeugdhulporganisaties.  We volgen daarbij 
natuurlijk de landelijke verbetervoorstellen die minister Slob recentelijk heeft gepresenteerd 
naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs. Met de resultaten van het onderzoek 
zijn we overtuigd dat we op de goede weg zitten.  
 

 
 
 


