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Inleiding 

 

De school Tyltylcentrum van De Witte Vogel maakt onderdeel uit van stichting Responz, dat 

staat voor regionaal speciaal onderwijs met zorg. Responz vormt de overkoepelende stichting 

waaronder drie scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vallen, 

gevestigd in Den Haag, Delft en Zoetermeer. De scholen bieden daarnaast gespecialiseerde 

ambulante dienstverlening in Zuid-Holland. Er wordt intensief samengewerkt met Sofia 

Revalidatie. Door een integraal aanbod van onderwijs, zorg en behandeling bereiden we de 

leerlingen op onze scholen voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. 

De school van De Witte Vogel biedt Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Kinderen van 0-4 jaar komen binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel op het Kinderdagcentrum 

(KDC) van Middin. 

 

Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en waar nodig te verbeteren, laat 

De Witte Vogel met regelmaat tevredenheidsonderzoeken onder ouders (OTO’s) uitvoeren. 

Eerder gebeurde dit in 2004, 2007/2008 en 2011. KDC en de school hebben elk een eigen 

versie van het OTO. 

Het onderzoek van maart 2015  is een geactualiseerde versie van het onderzoek dat in 2011 is 

uitgevoerd. Nieuw aan het onderzoek is dat de ouders kunnen kiezen het vragenformulier 

online of schriftelijk in te vullen. 

 

Dit tevredenheidsonderzoek is gehouden onder ouders van leerlingen van de VSO-afdeling 

van Tyltylcentrum De Witte Vogel aan het Willem Dreespark en de locatie aan de 

Moskousingel. 
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1. Onderzoeksopzet 

 

1.1 Doel van het onderzoek 

Dit tevredenheidsonderzoek is erop gericht duidelijk te maken hoe ouders van leerlingen de 

dienstverlening van de school ervaren. De doelstelling van dit onderzoek is: 

met name inzicht krijgen in hoe ouders/verzorgers de kwaliteit beoordelen van verschillende 

onderdelen van de dienstverlening van de VSO-afdeling van de school van Tyltylcentrum De 

Witte Vogel en daarnaast deze beoordeling te vergelijken met de onderzoeksresultaten uit 

2011.  

 

De volgende onderzoeksvragen komen daarbij expliciet aan de orde: 

- Welk rapportcijfer kennen ouders/verzorgers de dienstverlening van de school van 

Tyltylcentrum De Witte Vogel in het algemeen toe 

- Welke aspecten van de dienstverlening waarderen ouders/verzorgers het meest 

- Welke aspecten van de dienstverlening beoordelen ouders/verzorgers als minder 

goed. 

 

1.2 Methode van onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Omdat de school de 

mening van alle ouders wil weten, is gekozen voor het gebruik van vragenlijsten. De 

gehanteerde vragenlijst is een aangepaste en geactualiseerde versie van de vragenlijst van 

2011. Op verzoek zijn enkele vragen toegevoegd en weer andere zijn qua formulering 

aangepast. De definitieve vragenlijst heeft het akkoord gekregen van het 

managementteam. 

 

De ouders/verzorgers konden hun mate van tevredenheid aangeven op een vierpuntsschaal. 

De waarden van de scores zijn: score 1 = niet mee eens - score 2= soms mee eens - score 3= 

vaak mee eens – score 4= mee eens. 

Omdat het taalniveau van de ouders ver uiteen loopt, is erop gelet de formulering van de 

vragen zo eenvoudig mogelijk te maken. Ouders konden via maatschappelijk werk hulp 

regelen bij het invullen van de vragenlijsten. Omdat deelname anoniem is en niet verplicht, 

was het niet mogelijk op voorhand ouders te benaderen bij wie problemen werden verwacht 

met het lezen en invullen van de vragenlijst.  

 

De volgende onderzoeksvelden komen in 63 vragen aan de orde: 

1) Algemeen 

2) Begeleiding (Doelstelling, Onderwijsaanbod, Plaatsing en overgangen, Doelen) 

3) Communicatie (Verloop communicatie, Toegankelijkheid medewerkers, Nakomen 

afspraken, Verslaglegging) 
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4) Algemene waardering 

 

Daarnaast is de ouders/verzorgers gevraagd een rapportcijfer te geven aan de school en te 

benoemen wat zij erg waarderen aan de dienstverlening en waarover zij minder tevreden 

zijn. 

De vragenlijst is de ouders/verzorgers per post toegezonden en ouders van wie een e-

mailadres bekend is, kregen per mail een uitnodiging om online deel te nemen.  

De ouders die de papieren versie invulden, konden de vragenlijst in dichte envelop 

meegeven aan hun kind of rechtstreeks naar De Witte Vogel terugsturen. De Witte Vogel 

verzamelde alle geretourneerde enveloppen en heeft ze overgedragen aan de onderzoeker.  

 

1.3 Doelgroep 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit alle ouders/verzorgers van wie één of meer 

kinderen gebruik maken van de VSO-afdeling van de school van Tyltylcentrum De Witte 

Vogel (Willem Dreespark en Moskousingel).  
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2. Resultaten 

 

Opmerking vooraf: in alle volgende hoofdstukken wordt met ‘Tyltylcentrum De Witte Vogel’ 

enkel de VSO-afdeling van de school van deze instelling aangeduid, niet de gehele instelling. 

 

2.1 Response 

De VSO-afdeling telt 48 leerlingen. Er is respons verzameld via een papieren vragenlijst en via 

een online vragenlijst. In totaal zijn 20 vragenlijsten verwerkt. Dat betekent een response van 

41,7%. In 2011 was de response 55,8% voor de locatie Willem Dreespark bij een 

leerlingenaantal van 43. Een bijzonder hoge response vergeleken bij de onderzoeken die 

eerder plaatsvonden. De response van de locatie Moskousingel was 47% bij 17 leerlingen van 

SO en VSO. Door de vermenging van afdelingen locatie Moskousingel is het huidige 

onderzoek lastig te vergelijken met die uit 2011. Als er in het rapport sprake is van vergelijking is 

dat met de resultaten van het onderzoek van de locatie Willem Dreespark. 

 

In de papieren vragenlijst zijn niet alle vragen door elke respondent beantwoord. Daar waar 

de optie ‘niet van toepassing’ of ‘geen mening’ ontbrak, vulde een aantal respondenten 

niets in.  

De resultaten van de papieren vragenlijst zijn bij de online vragenlijst ‘ingeklopt’. Een klein 

probleem ontstond door het feit dat de online versie het invullen van een antwoord verplicht 

was en daar bij de papieren vragenlijst uiteraard geen controle over is.  

Een bijzonderheid is dat een respondent bij alle vragen een 1 scoorde en een zeven als 

waardering gaf voor De Witte Vogel. Bij de sterke punten schreef deze respondent “Hun 

beleid is goed”. 

 

2.2 Resultaten 

Er zijn 20 vragenlijsten ingevuld, waarvan 12 maal de papieren vragenlijst en 8 maal de online 

vragenlijst.  

 

2.3 Algemeen (vraag 1 t/m 6) 

10% van de respondenten geeft aan dat hun kind niet (2x) met plezier naar de VSO van De 

Witte Vogel gaat, 15% geeft aan dat dit vaak zo is. Van meer dan de helft (60%) van de 

respondenten gaat het kind wel met plezier naar school. Een respondent (5%) geeft aan dat 

zijn kind zich niet veilig voelt en twee respondenten (10%) geven aan dat hun kind zich vaak 

niet veilig voelt op school. Ook hier weer 60% die aangeeft dat hun kind zich wel veilig voelt. 

 

Ook bij de vraag over de inrichting ligt de tevredenheid bij 60%. Over het respect van de 

medewerkers voor hun kind ligt het percentage geheel tevreden respondenten zelfs bij 80%.  
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De mening over het reële beeld van medewerkers over hun kind is volgens de respondenten 

niet helemaal juist: 15% scoort een 2 tegen 12,5 % in 2011; 55% scoort hier een 4 tegen 65% in 

2011.  

 

2.4 Begeleiding – doelstelling en onderwijsaanbod (vraag 7 t/m 13) 

Over de wijze waarop Tyltylcentrum De Witte Vogel hun kind leert met andere kinderen om te 

gaan, scoort 40% een 3 en 50% een 4. Over de wijze van voorbereiden op de maatschappij 

(vraag 8) zijn de respondenten anders verdeeld: 60% scoort een 3 en 25% een 4.  

Bij vraag 10 was in de schriftelijke versie de scoremogelijkheid weggevallen. Omdat deze 

vraag ook nog uit drie onderdelen bestaat en het niet mogelijk is dit verder uit te filteren, komt 

deze vraag te vervallen. 

Bij vraag 11 is het beter naar de absolute aantallen te kijken omdat ca. 60% van de 

respondenten ‘niet van toepassing’ heeft ingevuld. 

85% van de respondenten geeft aan goed tot voldoende inzicht te hebben in het 

onderwijsaanbod van hun kind. Eenzelfde percentage is dan ook tevreden met het 

aangeboden onderwijs. In 2011 lag het resultaat op beide vragen een fractie hoger (87,5% en 

87%) 

 

2.5 Begeleiding – plaatsing en overgangen (vraag 14 t/m 17) 

Ruim de helft (55%) van de respondenten is het geheel met de groepskeuze eens en nog 

eens 25% is dat vaak.  

Over de informatie van de plaatsing in de leerroute zijn de meningen verdeeld. 35% is het hier 

geheel mee eens, 40% meestal. 

Precies de helft voelt zich geheel gesteund bij de zoektocht naar vervolgdagbesteding en 

30% is het daar niet of slechts soms mee eens. 35% van de respondenten vindt dan ook dat zij 

over dit onderwerp niet voldoende informatie krijgen, tegen 45% die wel die mening heeft. 

 

2.6 Begeleiding – doelen (vraag 18 t/m 27) 

De resultaten op de vragen 18 t/m 22 over de onderwijsdoelen en de behandelingsdoelen  

laten tevredenheid zien. Maar de informatie die therapeuten geven over hun werkwijzen lijkt 

beter te kunnen. De keuze 1 en 2 wordt door 35% van de respondenten aangevinkt (2011: 

20,8%). Bij de vraag over het op de hoogte houden van de behandeling door therapeuten is 

het zelfs 40% dat een 1 of een 2 scoort (2011: 37,5%). Bij tussentijdse veranderingen in doelen 

en/of aanpak vindt 35% dat dit beter kan (2011: 33,3%). Een vijfde van de respondenten geeft 

aan dat een huisbezoek van medewerkers van De Witte Vogel voor hen geen of meestal 

geen meerwaarde heeft (2011: 16,6%). 
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2.7 Communicatie – verloop van de communicatie (vraag 28 t/m 41) 

De medewerkers van De Witte Vogel nemen contact op wanneer dit nodig is, staan mensen 

vriendelijk te woord aan de telefoon en de respondenten weten bij wie ze moeten zijn als zij 

een vraag of probleem hebben. Ook het afhandelen van een probleem doet De Witte Vogel 

doorgaans goed, 85% is daar (vaak) tevreden over. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die 

van 2011.  

De voorlichting over het programma op de groep stemt een ruime meerderheid tevreden. De 

voorlichting over de therapie scoort een fractie minder. 

Over vraag 35 heerst als elk jaar weer grote verdeeldheid al is het iets beter dan in 2011. 

15% Van de respondenten weet niet bij wie ze een klacht kunnen indienen en er is, net als in 

alle onderzoeksjaren, verdeeldheid over de diensten van Quaboos en OC-team. 

De Nieuwsbrief en schoolgids scoren goed evenals de website. 

 

2.8 Toegankelijkheid van de medewerkers van De Witte Vogel (vraag 42 t/m 56) 

 Over de toegankelijkheid van de medewerkers kunnen we kort zijn: die is in orde. De 

groepsleiding neemt voldoende tijd voor de respondenten en geeft hen het gevoel dat ze de 

ouders begrijpt. Over deze onderwerpen scoren ook de therapeuten/behandelaars goed. 

Over de toegankelijkheid van de orthopedagoog is meer verdeeldheid, maar desondanks is 

het grootste gedeelte van de respondenten tevreden (35% vaak mee eens, 30% mee eens) 

 Ook bij de revalidatiearts heerst verdeeldheid, waarbij voornamelijk het ‘zich begrepen 

voelen’ opvalt: 30% score 1 en score 2, tegen 12,5% in 2011. 

 

2.9 Nakomen van afspraken (vraag 57 t/m 59) 

Het opvangen van de afwezigheid van de groepsleiding lukt in de ogen van de 

respondenten net zo goed als wanneer het de therapeuten betreft.  

Alle medewerkers houden zich doorgaans aan gemaakte afspraken. Als we de percentages 

met score 1 en 2 optellen, scoren met 15% maatschappelijk werk, de orthopedagoog en de 

revalidatiearts het laagst en de afdelingsmanagers met 5% het best.  

 

2.10 Verslaglegging (vraag 60 t/m 62) 

Het jaarlijkse handelingsplan is duidelijk maar niet iedereen heeft echt iets aan het 

handelingsplan: 2 maal score 1 en 4 maal score 2. 

De jaarlijkse contactmiddag stemt meestal tot tevredenheid. 

 

2.11 Algemene waardering (vraag 63 en 64) 

De VSO-respondenten zijn meer verdeeld dan de andere afdelingen. 70% Beveelt De Witte 

Vogel zonder meer aan; de overige opties kregen elk 10%. In 2011 was de score 34,8% voor 

score 3 en 65,2% voor score 4. 

De respondenten geven de VSO-afdeling net als in 2011 gemiddeld het rapportcijfer 8,1. 



Onderzoeksresultaten Oudertevredenheidsonderzoek – versie VSO, De Witte Vogel       Pagina 9 van 48 

2.12 Wat vind ik goed 

Er zijn 13 reacties op de open vraag ‘Wat ik goed vind aan De Witte Vogel’. De opmerkingen 

gaan over de deskundigheid, toegankelijkheid en het geduld van de medewerkers. De 

kinderen hebben er veel geleerd en een ouder geeft expliciet aan zich gesteund te weten.  

 

2.13 Verbeterpunten 

Bij de verbeterpunten staan tips voor veranderingen/verbeteringen en klinkt een roep door 

om verbetering van communicatie.  
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3. Conclusies en aanbevelingen 

 

3.1 Conclusies 

Het aantal respondenten van de VSO-afdeling is teleurstellend, slechts 41%. Naar een 

verklaring is het gissen voor de onderzoeker. Zijn de ouders de vragenlijsten beu? Is het 

onderzoek te lang? Gebeurt er naar het gevoel van ouders te weinig met de resultaten? Is 

het gewoon een slecht moment geweest? 

Zo’n lage response maakt het ook lastig de resultaten als geldend voor de hele 

ouderpopulatie te zien. Hier is voorzichtigheid geboden. 

 

3.2 Waardering 

De waardering in rapportcijfers voor de VSO-afdeling is onverminderd goed: gemiddeld 8,1 

Exact dezelfde score als in 2011 Willem Dreespark en een fractie hoger dan die van de 

Moskousingel (7,9). 

Minder respondenten dan in voorgaande jaren zullen De Witte Vogel echter aanbevelen bij 

ouders. Dat is een vorm van negatieve waardering. Gesprekken met ouders zullen kunnen 

uitwijzen waar het precies wringt. 

De respondenten noemen als sterke punten de sfeer en de inzet van de medewerkers. De 

kinderen leren er veel.  

3.3 Verbeterpunten 

Volgens de respondenten kan en moet de communicatie met ouders beter, in het algemeen 

en over de leerroute in het bijzonder.  

Op twee staat het onderwijs. Een respondent verzoekt om meer schriftelijk les geven. 

Onduidelijk is of er het materiaal of het doceren mee wordt bedoeld. Een ander pleit voor 

meer maatwerk in plaats van een algemeen pakket. Dit sluit aan bij het verzoek een 

structuurgroep op te starten voor een ASS-groep. (ik neem aan dat dit gaat om kinderen met 

een autistische stoornis). Een derde doet de suggestie om op camera te laten zien wat er 

gebeurt in de klas en dat live uit te zenden voor ouders. 

Aandachtspunt van een respondent: als er wisselingen van therapeuten zijn binnen een 

schooljaar is het lastig om een relatie op te bouwen. 

 

3.4 Aanbevelingen 

De VSO-afdeling is het sluitstuk van de schoolcarrières van de leerlingen van De Witte Vogel. 

Na de school volgt een verblijf in de maatschappij en/of in een beschermde omgeving. Die 

toekomst baart ouders vaak zorgen. Aan De Witte Vogel de taak en uitdaging ouders en 

kinderen naar tevredenheid te begeleiden bij de in- en uitstroom van de VSO-afdeling. 

Wat kan er beter op basis van de resultaten van dit onderzoek? 
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communicatie 

- betere of meer informatie over plaatsing in de groep en de daarbij horende leerroute 

- meer of andere informatie over vervolgdagbesteding 

- beter alternatief vinden voor informatie van therapeuten aan ouders 

- alternatief doorvoeren voor het op de hoogte brengen van ouders bij wijziging in 

aanpak en/of doelen 

- ondersteuningsmogelijkheden van derden in kaart brengen en met ouders 

communiceren 

 

oudercontacten 

- zoeken naar andere/meer ondersteuningsmogelijkheden voor ouders bij zoektocht 

naar vervolgdagbesteding 

- huisbezoeken niet standaard afleggen maar op verzoek van ouders 

- het protocol voor het nakomen van afspraken nog eens onder de aandacht 

brengen van groepsleiding, therapeuten en maatschappelijk werk 

 

handelingsplan 

- samen met ouders nagaan of het handelingsplan dat nu gebruikt wordt optimaal is 

voor ouders van een VSO-leerling 
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Algemeen (vraag 1 t/m 6) 
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Begeleiding – doelstelling en onderwijsaanbod (vraag 7 t/m 13) 
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Begeleiding – plaatsing en overgangen (vraag 14 t/m 17) 
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Begeleiding – doelen (vraag 18 t/m 27) 
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Communicatie – verloop van de communicatie (vraag 28 t/m 41) 
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Toegankelijkheid van de medewerkers van De Witte Vogel (vraag 42 t/m 56) 
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Nakomen van afspraken (vraag 57 t/m 59) 
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Verslaglegging (vraag 60 t/m 62) 
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Algemene waardering (vraag 63 en 64) 
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Open vragen - Wat vind ik goed 

 

 

 

Q65 Wat ik goed vind van De Witte Vogel is:

Beantwoord: 13 Overgeslagen: 7

# Reacties Datum

1 Ik vind goed mijn kind leerdt nieuwe dingen+worden. Hij is blj op de witte Vogel. 30-3-2015 22:04

2 Hun beleid is goed 30-3-2015 21:51

3 Jullie hebben mijn zoon zoveel geleerd in de jaren; heel veel geduld. 30-3-2015 21:38

4 1. de klassenleiding van de instroomgroep (vergeleken met het laatste jaar SO) in dit team veel beter 2.

maatschappelijk werk 3. het zwemmen op de Escamplaan + paardrijden

30-3-2015 21:32

5 communicatie met kinderen 30-3-2015 21:21

6 - inzet - betrokkenheid - creativiteit 30-3-2015 21:17

7 Dat ze Sharina goed helpen en mij als moeder ook goed helpen. 30-3-2015 21:10

8 Dat de witte vogel wel duidelijk is 30-3-2015 11:04

9 Een fijne school waar Kevin graag naar toe gaat! 20-3-2015 9:52

10 Binnen eigen kunnen doet de groepsleiding haar best om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. 11-2-2015 21:33

11 Aanwezigheid van een multidisciplinair team, deskundigheid, betrokkenheid, goede sfeer op school. 11-2-2015 10:33

12 De persoonlijke aandacht voor de kinderen. 9-2-2015 21:34

13 Sfeer, team, goed benaderbaar, lief zijn voor de kinderen ,enthousiasme 9-2-2015 9:57
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Open vragen - verbeterpunten 
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Q66 Verbeterpunten van De Witte Vogel

vind ik:

Beantwoord: 8 Overgeslagen: 12

# 1 Datum

1 Wij hebben iedee en mischien moelijk is maar kan ook geburen. 30-3-2015 22:04

2 meer informatie over de leerroute van mijn kind 30-3-2015 21:32

3 meer communicatie met ouders 30-3-2015 21:17

4 Meer schriftelijk lesgeven 30-3-2015 11:04

5 geen 20-3-2015 9:52

6 communicatie, vooral naar de ouders 11-2-2015 21:33

7 Therapeuten wisselen vaak per schooljaar en soms gedurende het schooljaar, waardoor je als ouder moeilijker

een samenwerkingsrelatie kunt opbouwen.

11-2-2015 10:33

8 Het gebouw ;-) 9-2-2015 21:34

# 2 Datum

1 B.V. als jullie maken live camera dat we kan ook thuis onze kind zien wat zijn doen op de klas. 30-3-2015 22:04

2 huisbezoeken 30-3-2015 21:32

3 nvt. 20-3-2015 9:52

4 tegemoet komen aan de behoeftes van een kind, geen algemeen pakket aanbieden 11-2-2015 21:33

# 3 Datum

1 nvt. 20-3-2015 9:52

2 Start een structuurgroep voor de ASS kinderen op het centrum 11-2-2015 21:33

Antwoordkeuzen Reacties

1

2

3
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