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Cliëntervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden  
Schutse Zorg Tholen 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen: vragenlijst en benadering  
 
In opdracht van Schutse Zorg Tholen zijn middels een schriftelijke meting door Bureau De Bok de 
cliëntervaringen onderzocht onder de cliënten huishoudelijke hulp (WMO). De meting is gestart op 31 
maart 2016. De sluitingsdatum voor het inzenden van vragenlijsten was 26 mei 2016. De cliënten zijn 
maximaal vier keer benaderd voor medewerking.  
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index ‘Ervaringen met de huishoudelijke zorg: 
vragenlijst voor thuiswonende cliënten van aanbieders van hulp bij het huishouden’ (versie 3.3). Deze 
lijst is door het Zorginstituut gevalideerd.  
 
De richtlijnen van het Zorginstituut geven aan dat cliënten van de hulp bij het huishouden volgens een 
schriftelijke procedure (via toezending van vragenlijsten) worden bevraagd. Deze cliënten mochten 
hierbij hulp van anderen krijgen (niet van de huishoudelijke hulp). De vragen mochten niet worden 
beantwoord door een ander.  
 
Er bleven na het toepassen van door het Zorginstituut opgestelde exclusiecriteria minder dan 250 
cliënten over. Voor dit onderzoek hoefde daarom geen steekproef getrokken te worden. Er zijn 35 
cliënten benaderd.  
 
Volgens landelijke richtlijnen gelden ‘onbestelbaar retour’, ‘niet in staat’ en ‘niet van toepassing’ als niet 
benaderd voor het onderzoek. 
In totaal zijn er daarmee 35 cliënten benaderd (zie overzicht hieronder). 
Er zijn 32 geldige vragenlijsten terug gekomen. 
De respons is hiermee 91,4%. 
 
In onderstaand overzicht zijn alle redenen voor non-respons te vinden:  
 
Reden non-respons Aantal 
Onbestelbaar retour - 
Overleden - 
Geestelijk/ fysiek niet in staat tot het invullen van de 
vragenlijst 

- 

Niet van toepassing op geadresseerde* - 
Weigeringen i.v.m. geen interesse/geen tijd/geen zin - 
Afgemeld d.m.v. terugsturen vragenlijst (reden 
afmelding onbekend) 

2 

Te weinig ingevuld - 
Vragen niet zelf beantwoord - 
Onbekend (geen reactie) 1 
* Cliënten die zelf bij de eerste vraag van de vragenlijst aangaven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing was 
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1.2 Verbetervoorstellen 
 
Vanuit de meting kunnen verbetervoorstellen worden geformuleerd als de scores daartoe aanleiding 
geven. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd:  

- Als de scores ‘soms’ en/of ‘nooit’ samen meer dan 10% zijn. 
- Als de score ‘nee’ (of ander negatief geformuleerd antwoord) meer dan 10% is1. 

Deze scores zijn gearceerd in de tabellen. Vanuit een gemarkeerde score kan dan een verbetervoorstel 
geformuleerd worden2. 
 
Als dit aan de orde is wil dat niet zeggen dat er sprake is van iets ‘fouts’. Een verbetervoorstel duidt op 
de mogelijkheid iets beter te doen. De hierboven beschreven normering is een manier om het materiaal 
te ordenen. Het is aan de instelling hoe hiermee omgegaan wordt.  
 
De verbetervoorstellen die Bureau De Bok formuleert, gelden als samenvatting van de 
vragen/onderwerpen waarbij vanuit deze meting verbetering mogelijk is. De door de instelling 
ondernomen verbeteractie hoeft echter niet direct uit de gestelde vragen en behandelde onderwerpen 
van deze meting voort te komen. Verbeterplannen kunnen onderdeel zijn van een groter geheel aan 
bestaande beleidsacties. 
 
1.3 Vergelijking met vorig onderzoek  
 
In deze rapportage wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het onderzoek in 2014 In de 
vergelijking worden drie zaken aangegeven: 

1. Boven de grafiek: als een score geen aanleiding geeft tot een verbetervoorstel, maar in 2014 
volgens bovenstaande norm nog wel, dan wordt dit bij de grafiek aangegeven. 

2. Boven de grafiek en bij de verbetervoorstellen: als de score aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm ook, dan wordt aangegeven of de score 
voor- of achteruit gegaan is op dit punt. Ook als de score gelijk gebleven is, dan wordt dit 
aangegeven. Scores binnen een marge van 3% worden opgevat als gelijk gebleven. 

3. Boven de grafiek en bij de verbetervoorstellen: als de score nu aanleiding geeft tot een 
verbetervoorstel en in 2014 volgens bovenstaande norm niet, dan wordt aangegeven dat er 
sprake is van een nieuw verbetervoorstel. 

 
Als er niets wordt aangegeven, betekent dit dat de score in 2014 geen aanleiding gaf tot een 
verbeterpunt en in deze rapportage ook niet3.  
 
  

                                            
1 Er wordt gerekend met hele percentages. Scores vanaf 11% krijgen een verbetervoorstel. Als een vraag beantwoord is door 
minder dan 10 personen, wordt er geen verbetervoorstel geformuleerd. 
2 Het formuleren van verbetervoorstellen op deze wijze, heeft niets te maken met landelijke vergelijkingen. De uitkomsten daarvan 
kunnen anders zijn dan in dit rapport en kunnen voor de organisatie aanleiding zijn andere conclusies te trekken. De norm is 
opgesteld door Bureau De Bok in overleg met de organisatie. 
3 Bij de vergelijking dient opgemerkt te worden dat door eventuele veranderingen de vergeleken populaties wellicht niet gelijk aan 
elkaar zijn en dat hierdoor enige vertekening van resultaten kan optreden. 
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1.4 Opzet van deze rapportage 
 
De opzet van deze rapportage is als volgt. Eerst wordt een overzicht gegeven van de indicatorscores 
volgens het ‘Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis’ (LOC Zeggenschap in zorg, 
Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, augustus 2013) en de 
betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijsten van het Zorginstituut (te vinden op de website 
van het Zorginstituut). Verdere uitleg over de berekening van deze scores wordt gegeven in het 
betreffende hoofdstuk.  
 
Vervolgens wordt per hoofdstuk (onderwerp uit de vragenlijst) de uitkomst gegeven. De uitkomsten 
worden op vraagniveau gegeven. De gestelde vragen zijn boven de grafiek te vinden. Het aantal 
mensen dat de vraag heeft beantwoord, staat in de grafieken vermeld (N=). De grafieken bevatten 
gegevens voor de resultaten van de onderzoeken in 2014 en 2016. 
 
Het rapport eindigt met een aantal achtergrondkenmerken van de cliënten. 

 
Als er gebruik wordt gemaakt van tabellen, worden achtereenvolgens gegeven:  

• De frequentie van het antwoord (het aantal) 
• Het percentage 
• Het valide percentage  
• Het cumulatieve percentage (de percentages opgeteld).  
 

Het valide percentage is gelijk aan het percentage, behalve als er missende waarden zijn. Dit is het 
geval als een respondent een vraag niet heeft ingevuld. Dan is het valide percentage het percentage van 
het aantal valide (dus ingevulde) antwoorden.  
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2. Gemiddelde scores prestatie-indicatoren  
 
In dit hoofdstuk worden de ongecorrigeerde gemiddelde scores van de indicatoren (schalen) gegeven 
volgens de betreffende werkinstructies bij de gebruikte vragenlijst van het Zorginstituut (te vinden op de 
website van het Zorginstituut). Volgens de werkinstructies van het Zorginstituut moeten respondenten 
minstens de helft van de vragen uit de schaal beantwoord hebben om in aanmerking te komen voor 
analyse. Antwoordcategorieën als ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ mogen bij het berekenen van deze 
scores niet meegeteld worden (zij worden als missende waarden beschouwd). Voor landelijke analyse 
geldt dat een indicatorscore niet berekend wordt bij minder dan 10 cliënten4.  
 
Bij elke indicator worden de vraagnummers genoemd en is de maximaal te behalen score 4, met 
uitzondering van de score voor effectiviteit (maximale score = 3). Zo kan de organisatie een beeld krijgen 
hoe ver de behaalde gemiddelde score verwijderd is van de maximaal te behalen score. 
 

Indicatoren ervaringen van cliënten Hulp bij het Huishouden 

*Maximaal te behalen score: 3 
 
  

                                            
4 Bureau De Bok levert de data van dit onderzoek momenteel niet aan ten behoeve van een landelijke vergelijking. Voor 
verslagjaar 2016 bestaan hier geen landelijke eisen voor. Mocht dit in de toekomst nog wel aan de orde zijn, dan kunnen de 
uitkomsten van deze landelijke vergelijking anders zijn dan in dit rapport en kunnen zij voor de organisatie aanleiding zijn andere 
conclusies te trekken. Bij landelijke analyse wordt namelijk gebruik gemaakt van landelijke gegevens van alle instellingen die voor 
de betreffende verslagjaren gemeten hebben met de CQ-index. Bovendien worden landelijke statistische correcties toegepast. 
Beide factoren kunnen leiden tot andere scores op de prestatie-indicatoren. 

Indicator (schaal) 
 

Vragen uit CQ-
index 

Gemiddelde score 
 N (aantal) 

2016  
2016 

 
2014 

 
Afspraken over de huishoudelijke hulp 7, 9, 12, 13 3,67 3,40 18 
Bejegening door de hulp bij het 
huishouden 

22, 23, 24, 25, 28, 
29 3,80 3,84 32 

Betrouwbaarheid van de hulp bij het 
huishouden 

35, 36, 37, 39, 40, 
41 3,56 3,72 31 

Deskundigheid van de hulp bij het 
huishouden 43, 44, 46, 47 3,78 3,91 31 

Effectiviteit van de huishoudelijke hulp* 52, 53 2,55 2,71 30 
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3. Wachttijd 
 
4. Hoeveel tijd zat er tussen het moment waarop u wist dat u hulp bij het huishouden zou krijgen 
(na de toewijzingsbrief van de gemeente over de hulp die u krijgt) en het moment dat de hulp bij 
het huishouden is gestart? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide minder dan 2 weken 18 56,3 56,3 56,3 
2 weken tot 1 maand 8 25,0 25,0 81,3 
1 tot 3 maanden 2 6,3 6,3 87,5 
weet ik niet (meer) 4 12,5 12,5 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

 
 
Gelijk gebleven t.o.v. 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting verbetervoorstellen wachttijd 
 
Hier gaat het om de wachttijd en de manier waarop cliënten deze wachttijd ervaren. Het is hierbij 
van belang dat cliënten de wachttijden niet als te lang ervaren. 
 
Vanuit de 10-% norm komt het volgende verbetervoorstel naar voren: 
 

- Heb aandacht voor hoe de cliënten hun wachttijd ervaren. Informeer cliënten tijdig over 
eventuele veranderingen bij de verwachte wachttijd. Gelijk gebleven t.o.v. 2014. 
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4. Afspraken 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 

 
 
 

 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 
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Achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 
Vooruitgang t.o.v. 2014: geen verbetervoorstel meer 
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Samenvatting verbetervoorstellen afspraken 
 
Het gaat hier over de afspraken m.b.t. de hulpbehoefte en de wijze waarop de hulp verleend 
wordt, wanneer en hoe men afspraken nakomt en of de gemaakte afspraken aansluiten bij de 
behoefte van de cliënt. 
 
Vanuit de 10%-norm bij de vragen komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Maak altijd mondelinge en/of schriftelijke afspraken en/of zorg dat men weet dat deze 
afspraken gemaakt zijn. Informeer bij de cliënt of de gemaakte afspraken duidelijk zijn. 
       àVoor mondelingen afspraken geldt: Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
       àVoor schriftelijke afspraken geldt: Achteruitgang t.o.v. 2014. 

 
 

- Laat zien dat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de sleutel van de cliënt. 
Informeer bij de cliënt of de afspraken duidelijk zijn en documenteer de afspraken in het 
plan voor de werkzaamheden. Achteruitgang t.o.v. 2014. 
 

- Evalueer de afspraken met de cliënt en/of zorg dat cliënten weten dat er geëvalueerd 
wordt/is. Vooruitgang t.o.v. 2014. 
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5. Communicatie 
 
Vooruitgang t.o.v. 2014: geen verbetervoorstel meer 

 
 

 
 
Vooruitgang t.o.v. 2014 
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Gelijk gebleven t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen communicatie 
 
Hier gaat het om duidelijk en begrijpelijk communiceren met de cliënten. Cliënten worden op een 
voor hen begrijpelijke manier op de hoogte gesteld van de rechten en plichten die zij hebben bij 
de zorgverlener. Het is voor de cliënt duidelijk welke informatie is gegeven en bij wie deze 
informatie te verkrijgen is.  
 

- Bekijk of informatie over de rechten van de cliënt duidelijk genoeg is, op het juiste 
moment gegeven wordt en of er herhaling gewenst is. Neem deze informatie eventueel 
weer mee in periodieke evaluaties.  Zorg voor informatie op maat en naar behoefte. 
Vooruitgang t.o.v. 2014 
 

- Bekijk of informatie over de plichten van de cliënt duidelijk genoeg is, op het juiste 
moment gegeven wordt en of er herhaling gewenst is. Neem deze informatie eventueel 
weer mee in periodieke evaluaties. Gelijk gebleven t.o.v. 2014. 
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6. Bejegening en privacy 
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Samenvatting verbetervoorstellen bejegening en privacy 
 
Hier gaat het om de omgang van de hulp met de cliënt. De hulp laat zien dat er genoeg tijd is voor 
de cliënt en gaat respectvol met de cliënt en zijn/haar spullen om. Cliënten voelen zich op hun 
gemak in aanwezigheid van de huishoudelijke hulp. 
 
Vanuit de 10%-norm komen de volgende verbetervoorstellen naar voren: 
 

- Geen verbetervoorstellen. 
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7. Betrouwbaarheid 
 
 
Achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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Bij alle cliënten komt er in 1 maand 1 persoon over de vloer. Vraag 34 (‘Is het een probleem dat er in 1 
maand meerdere huishoudelijke hulpen bij u over de vloer komen? (in een normale situatie, buiten de 
vakantieperiode)’ is door geen van de cliënten in het huidige onderzoek beantwoord. 
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Achteruitgang t.o.v. 2014 

 
 

  

Samenvatting verbetervoorstellen betrouwbaarheid 
 
Hier gaat het er om dat de cliënt de hulp als betrouwbaar ervaren. De hulp maakt afspraken met 
de cliënt over de tijden van de uit te voeren huishoudelijke hulp en houdt zich aan deze afspraken. 
Als afspraken niet kunnen worden nagekomen is hier communicatie over. Cliënten weten dat zij 
kunnen meebeslissen over de huishoudelijke hulp die zij krijgen en worden actief betrokken bij 
overleg over de uit te voeren huishoudelijke hulp.   
 
Vanuit de 10%-norm komen de volgende zaken naar voren: 
 

- Zorg altijd voor een eerste kennismaking voorafgaand aan de hulp. Men kan elkaar 
voordat de hulp begint elkaar leren kennen en men kan een beeld krijgen van wat men 
van elkaar kan verwachten. Achteruitgang t.o.v. 2014 
 

- Cliënten weten dat zij kunnen meebeslissen over van wie zij huishoudelijke hulp krijgen. 
Laat cliënten zien wat de mogelijkheden hierbij zijn. Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
 

- Spreek met de hulp af dat hij/zij regelmatig vraagt of alles naar wens verloopt. Zaken die 
niet naar wens verlopen worden besproken en opgelost. Achteruitgang t.o.v. 2014. 
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8. Deskundigheid 
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Gelijk gebleven t.o.v. 2014 

 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen deskundigheid 
 
Hier gaat het om deskundig- en vakkundigheid van de hulp. De hulp laat zien het werk goed te 
beheersen en weet waar op gelet moet worden 
 
Vanuit de 10%-norm komen de volgende verbetervoorstellen naar voren: 
 

- Zorg dat er aandacht is voor de veiligheid van de cliënten en het voorkomen van 
ongelukken in en om het huis. Gelijk gebleven t.o.v. 2014. 
 

- Laat zien dat de hulp bereid is tot het doen van iets extra’s. Maak bij gebrek aan tijd 
afspraken over wanneer de extra werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Nieuw 
verbetervoorstel t.o.v. 2014. 
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9. Effectiviteit 
 

 
 

 
 
Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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Samenvatting verbetervoorstellen effectiviteit 
 
Hier gaat het om de effectiviteit van de hulp bij het huishouden. Het is belangrijk dat de 
huishoudelijke hulp bijdraagt aan een grotere zelfstandigheid van de cliënt en dat cliënten door 
de hulp die zij krijgen dingen kan doen waar zij anders geen tijd voor hebben. 
 
Vanuit de 10%-norm komen de volgende verbetervoorstellen naar voren: 
 

- Heb er aandacht voor dat niet iedereen, ondanks de huishoudelijke hulp, dingen kan doen 
die belangrijk worden gevonden. Heb aandacht voor wat cliënten belangrijk vinden om te 
doen en regel de hulp op zo’n manier dat cliënten de dingen kunnen doen die zij 
belangrijk vinden. Nieuw verbetervoorstel t.o.v. 2014 
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10. Algeheel oordeel 
 

 
 
Er is ook gevraagd naar welke ervaringen dit dan waren (meerdere antwoorden mogelijk). In mate van 
voorkomen zijn dit: 
 
Ervaring Aantal keer 

voorgekomen 
 

Een hulp met wie het niet 'klikte' 2 
Beschadiging van mijn persoonlijke bezittingen (servies, meubilair, enzovoorts) 2 
Ondeskundigheid van een hulp 1 
Een hulp die niet wilde werken 1 
 
Het cijfer 
 
56. Welk cijfer geeft u aan de aanbieder van de hulp bij het huishouden? Een 0 betekent: heel erg 
slecht. Een 10 betekent: uitstekend. Het gaat dus niet om de huishoudelijke hulp als persoon, 
maar om de hulp bij het huishouden van de aanbieder. 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide 2 1 3,1 3,1 3,1 
5 1 3,1 3,1 6,3 
6 1 3,1 3,1 9,4 
7 4 12,5 12,5 21,9 
8 7 21,9 21,9 43,8 
9 4 12,5 12,5 56,3 
10  uitstekende hulp bij het 
huishouden 

14 43,8 43,8 100,0 

Totaal 32 100,0 100,0  
 
Het gemiddelde cijfer dat de cliënten geven aan Schutse Zorg Tholen is: 8,5. (2014: 9,1) 
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11. Wat wil men veranderen? 
 
Tot slot is er door middel van een open vraag gevraagd wat men eventueel zou willen veranderen aan 
de hulp. Er is door 18 respondenten gebruik gemaakt van deze open ruimte. Alle opmerkingen worden 
hier weergegeven.  
 

1. Alles gaat naar wens. 
2. Dat de urenkorting ongedaan wordt gemaakt. 
3. Ga graag zo door! 
4. Geen problemen. 
5. Graag weer de volledige tijd, zoals in het begin (= 3 uur per week). 
6. Ik ben gekort op de huishoudelijke hulp, van 3 naar 2 uur per week. Dat is eigenlijk te weinig. 

Graag zou ik weer 3 uur hulp willen hebben, dat is noodzakelijk. Gelezen dat gemeenten geld 
overhouden aan de zorg, dus wordt het niet goed besteed. Wat doet men met de rest? 

7. Meer uren dan de huidige. 
8. Meer uren hulp. 
9. Meer uren. (2x) 
10. Niets hoeft te veranderen! 
11. Niets veranderen. 
12. Niets, alles gaat naar tevredenheid. 
13. Niets, ik ben heel blij met wat ik heb. 
14. Niets. 
15. Probleemoplossend meedenken. 
16. Sneller en schoner werken. 
17. Zeer tevreden over de hulp. 
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12. Kenmerken populatie  
 
De verdeling naar man en vrouw is: 
 
Bent u een man of een vrouw? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide man 4 12,5 12,5 12,5 
vrouw 28 87,5 87,5 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

 
De woonsituatie van de respondenten is: 
 
Wat is uw woonsituatie? 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide ik woon alleen 26 81,3 81,3 81,3 
ik woon samen met één of 
meer personen 

6 18,8 18,8 100,0 

Totaal 32 100,0 100,0  
 
De leeftijd van de respondenten is: 
 
Wat is uw leeftijd? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide 65 t/m 74 jaar 4 12,5 12,5 12,5 
75 t/m 84 jaar 22 68,8 68,8 81,3 
85 t/m 94 jaar 6 18,8 18,8 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

 
  



 

Rapport CQ-meting  
Hulp bij de Huishouding Schutse Zorg Tholen 

Bureau De Bok/29062016/JC/1.0 

30 

De verdeling van de respondenten naar (hoogst voltooide) opleiding is5: 
 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of voldoende 
getuigschrift) 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide geen opleiding  6 18,8 18,8 18,8 
lager onderwijs  14 43,8 43,8 62,5 
lager of voorbereidend 
beroepsonderwijs  

7 21,9 21,9 84,4 

middelbaar algemeen 
voortgezet onderwijs  

4 12,5 12,5 96,9 

middelbaar beroepsonderwijs 
en beroepsbegeleidend 
onderwijs  

1 3,1 3,1 100,0 

Totaal 32 100,0 100,0  
 
Het oordeel over de eigen gezondheid is: 
 
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide goed 7 21,9 21,9 21,9 
matig 23 71,9 71,9 93,8 
slecht 2 6,3 6,3 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

 
Tot slot is gevraagd naar de duur van de huishoudelijke hulp en het aantal uren hulp dat de 
respondenten ontvangen: 
 
Hoe lang krijgt u al hulp bij het huishouden van deze aanbieder? 

 Frequentie Percentage 
Valide 
Percentage 

Cumulatieve 
Percentage 

Valide minder dan een half jaar 3 9,4 9,4 9,4 
1 tot 2 jaar 5 15,6 15,6 25,0 
2 tot 5 jaar 17 53,1 53,1 78,1 
5 jaar of langer 7 21,9 21,9 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

 
Hoeveel uur per week ontvangt u gemiddeld hulp bij het huishouden? 

 Frequentie Percentage Valide Percentage 
Cumulatieve 
Percentage 

Valide minder dan 2 uur 4 12,5 12,5 12,5 
2 tot 4 uur 26 81,3 81,3 93,8 
4 tot 7 uur 2 6,3 6,3 100,0 
Totaal 32 100,0 100,0  

                                            
5 Opleidingsrichtingen behorend bij de verschillende niveaus zijn:  
Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt),  
Lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs),  
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO),  
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VBMO-t),  
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS),  
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS en MMS),  
Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs),  
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met Bureau De Bok 
Dijkstraat 5, 8801 LR Franeker 
tel: 0517-390038 
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