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Respondenten
Totaal aantal 802

Kind op het basisonderwijs 57%

Kind op het voortgezet onderwijs 26%

Kind op het mbo 9%

Kind op het so/sbo 4%

Kind op het vso 3%
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Een kind brengt gemiddeld flink wat tijd door 
op school en dus ook in het schoolgebouw. 
Daarom is het belangrijk dat het 
schoolgebouw in een goede staat is, veilig is en 
voldoende toegankelijk is. We zijn benieuwd 
hoe ouders over de huisvesting van de school 
van hun kind kijken. Is het schoolgebouw goed 
onderhouden? Hoe zit het met de ventilatie? En 
is het schoolgebouw wel voldoende 
toegankelijk?

Na onderzoek onder ouders zijn dit de 
resultaten op de vragen.

Inleiding
Doelstelling
Onderzoeken wat ouders vinden van de staat 
van het schoolgebouw op de school van hun 
kind(eren).

Doelgroep
Ouders met een kind op de basisschool of een 
kind op de middelbare school.

Uitvoering
Looptijd onderzoek: 18 juli t/m 15 augustus 2022.
De vragenlijst werd door 802 ouders ingevuld.

Representativiteit
De resultaten zijn representatief voor de 
doelgroep ouders op aantal, culturele 
achtergrond en opleidingsniveau.

Het onderzoek



Schoolgebouw
‘’Het is een mooi, groot gebouw dat gedeeld wordt met een andere school. Het ziet er 

netjes uit , maar ik mis wel wat functionaliteiten zoals bijvoorbeeld een lift en een goed 

ventilatiesysteem.’’

3%

10%

79%

5%

1%

1%

Veel te groot

Te groot

Prima

Te klein

Veel te klein

Weet ik niet

Wat vind je van de grootte van de school van je kind? 

Ruim driekwart van de ouders is tevreden over de grootte van het schoolgebouw.

Bij een groot deel van de ondervraagde ouders gaat het om een school met minder dan 200 leerlingen (22%) tot 

500 leerlingen (43%). Bij 25% van de ouders gaat het om een school met meer dan 500 leerlingen. Meer dan de 

helft van de ouders (52%) geeft aan dat de school van hun kind werkt met traditionele klassen (één klas in een 

afgesloten lokaal). 33% van de ouders geeft aan dat er een combinatie van klassen en open ruimtes is op de 

school van hun kind. Ouders zijn hier tevreden over (75%). 

Ouders waarvan hun kind op een school met minder dan 200 leerlingen zit, vinden de grootte van de school
prima (83%). Opvallend is dat er een dalende lijn in tevredenheid te zien is naarmate de grootte van de school
groter wordt. Bij ouders waarvan hun kind op een school met 200 500 leerlingen zit, zegt 77% tevreden te zijn, bij
een school van 1000-2000 is 66% tevreden en bij een school van meer dan 2000 leerlingen is 61% tevreden.

Bij bijna driekwart van de scholen is er kinderopvang 

aanwezig in hetzelfde schoolgebouw.

72% van de ouders geeft aan dat er buitenschoolse opvang 

(30%) of kinderopvang (10%) of dagopvang en bso (32%) 

aanwezig is in hetzelfde gebouw als de school van hun 

kind.  71% van de ouders geeft aan hier tevreden over te zijn. 

Een kwart van de ouders geeft aan dat er geen dagopvang 

of bso aanwezig is in het schoolgebouw. Meer dan de helft 

(54%) van deze ouders geeft aan dit ook niet te willen. 

30% 41% 19% 5%2%2%

Heeft de school van je kind kinderopvang in 
hetzelfde gebouw? Wat vind je daarvan? 

Heel goed Goed
Neutraal Slecht
Heel slecht Weet ik niet



Veiligheid en 
gezondheid

Meer dan de helft van de ouders zijn tevreden over de veiligheid en hygiëne van 

het schoolgebouw van hun kind.

Opvallend is dat 76% van de ouders aangeeft aan dat het schoolgebouw veilig is 

voor de kinderen

“Mijn kinderen durven niet naar de wc te gaan op school omdat ze stinken en vies zijn . 
Overal in de gangen/trappen ligt zand e.d. Zuurstof voorziening is waardeloos  waardoor 

kinderen hoofdpijn krijgen en misselijk worden.. Enige ventilatie is raampje open.’’

Scholen moeten prioriteit geven aan de veiligheid van het schoolgebouw.

Ouders vinden dat scholen de meeste aandacht moeten besteden aan de 

veiligheid (48%) van het schoolgebouw, de hygiëne, de schoonmaak van het 

gebouw (46%), frisse lucht en een prettige sfeer (40%). 

37% 46% 13% 2%1%1%

Mijn kind voelt zich thuis in het schoolgebouw 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

24% 52% 17% 5%1%2%

Het schoolgebouw is veilig voor kinderen 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

48%

46%

40%

40%
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Veiligheid

Hygiëne en schoonmaak

Frisse lucht

Een prettige sfeer

Een rustige werkplek voor kinderen

Temperatuur

Schoolplein

Klimaat neutrale gebouwen (bijvoorbeeld…

Investeren in renovatie of nieuwbouw

Toegankelijkheid

Onderhoud

Anders, namelijk

Waar moet volgens jou de meeste aandacht aan worden 
besteed als het gaat over het schoolgebouw?

23% 46% 19% 7% 2%3%

Het schoolgebouw wordt goed schoongehouden

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

83% van de kinderen voelt zich thuis in het schoolgebouw

69% van de ouders vindt het schoolgebouw goed schoongehouden.



Staat van het
schoolgebouw

Ruim driekwart van de ouders is tevreden over 

het schoolgebouw van hun kind.

27% van de ouders geven aan dat het schoolgebouw 

meer dan 30 jaar oud is en 26% geeft aan dat het 

schoolgebouw tussen de 15 en 30 jaar oud is. Bij 28% 

van de  ouders is de school 10 jaar of jonger. 

83% van de ouders zijn tevreden over het 

schoolgebouw.  Ouders zijn tevreden over het 

onderhoud van de school. 49% geeft hier een 8 of 

hoger voor, 38% een 6 of 7. 

26% van de ondervraagde ouders vinden het 

schoolgebouw energiezuinig, 23% van de ouders zijn 

het hier mee oneens. 

Sommige ouders geven in de opmerkingen aan niet 

tevreden te zijn over de indeling van de 

schoolpleinen, denk aan te weinig schaduwplekken 

en de wens voor meer groen op het schoolplein. 

‘’Ik ben tevreden over het schoolgebouw, behalve dat ze niet 

goed naar de klimaatbeheersing hebben gekeken.’’

Ouders worden onvoldoende geïnformeerd over

renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw. 

De meningen zijn verdeeld over het inzetten van 

renovatie of onderhoud aan de school. 35% van de 

ouders vindt dit een goed idee, tegenover 40% die dit 

geen goed idee vinden. Bij 71% van de ouders is het 

schoolgebouw van hun kind niet gerenoveerd of 

nieuw gebouwd in de periode dat hun kind daar 

onderwijs volgt. 

Bij de ouders waar dit wel het geval is (29%) geeft 

64% van de ouders aan alleen geïnformeerd te zijn 

geweest of helemaal niet betrokken te zijn geweest 

(27%).

74% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de 

manier waarop de renovatie of nieuwsbouw heeft 

uitgepakt. 

17%

39%

44%

Welk cijfer geef je het 
schoolgebouw van je kind?

Goed (8 of
hoger)

Voldoende (6
of 7)

Onvoldoende
(5 of lager)

27%

64%

5%4%

In hoeverre werd je 
betrokken bij de 

beslissingen die over deze 
renovatie of nieuwbouw 

werden genomen? 

Ik werd helemaal niet betrokken

Ik werd geïnformeerd

Ik werd actief betrokken bij de
plannen
Ik heb mee besloten over de
plannen



Ventilatie en 
binnenklimaat

Een derde van de ouders geeft de 

ventilatie op school een 

onvoldoende.

68% van de ouders geeft de ventilatie 

in het schoolgebouw een voldoende 

of een goed. 

Opvallend is wel dat ongeveer de 

helft van de ouders aangeeft 

tevreden te zijn over frisse lucht in de 

klas (55%) en over de temperatuur 

(48%) in de klas.

‘’Op de bovenverdieping is geen airco, terwijl het daar echt heel heet wordt. Er moet 

goed geventileerd worden, maar daardoor is het in de winter veel te koud, omdat de 

enige manier van ventileren is: ramen open zetten.’’

Meer dan de helft van de ouders weet niet of er een CO2 meter aanwezig is in 

de klas.

Opvallend is dat 63% van de ouders niet weet of er een CO2 meter aanwezig is in 

de klas van hun kind.  Slechts 17% van de ouders geeft aan dat er een CO2 meter 

aanwezig is in de klas. Wel vindt het overgrote deel van de ouders het een goed 

idee dat er in elke klas een CO2 meter komt te hangen. 

32%

38%

30%

Welk cijfer geef je de 
ventilatie op de school van je 

kind?

Goed (8 of
hoger)

Voldoende (6
of 7)

Onvoldoende
(5 of lager)

17%

20%
63%

Hangt er een CO2 meter in 
de klas van je kind? 

Ja

Nee

Weet ik niet

55%

19%

26%

Is er genoeg frisse 
lucht in de klas van je 

kind? 
Ja

Nee

Weet ik
niet

48%

30%

22%

Wat vind je van de 
temperatuur in de klas? 

Goed

Niet goed

Weet ik niet

Daarnaast geeft ongeveer een kwart van de ouders aan niet te weten of er 

voldoende frisse lucht is in de klas en/of dat de temperatuur in orde is in de 

klas van hun kind.

Sommige ouders geven bij de open antwoorden aan dat het 

binnenklimaat/ventilatie  niet helemaal in orde is op de school van hun 

kind, vooral bij warm weer zijn de klassen te heet en bij koud weer te koud. 

41% 40% 14% 1%1%3%

De overheid wil dat er in elk klaslokaal een CO2 meter komt te hangen. Wat 
vind je van dat idee? 

Heel goed Goed Neutraal Slecht Heel slecht Weet ik niet



Toegankelijkheid

Nog veel winst te behalen bij het toegankelijk maken van
schoolgebouwen.

Minder dan de helft van de ouders (42%) geeft aan dat de school een
rolstoeltoegankelijke ingang heeft. Slechts 35% van de ouders geeft
aan dat er een lift en drempelvrije toegang van alle ruimtes aanwezig
is in de school. Bijna driekwart van de ouders geeft aan dat er geen
invalidentoilet aanwezig is op de school van hun kind.

‘’Er is wel een lift , maar al leen toegankelijk met sleutel van personeel. Dus in 
nood, is dat een probleem.. Ook de rolstoelingang kan al leen met personeel. 

personeelstoilet is tevens invalidentoilet..’’

Meer dan de helft van de ouders is tevreden over de toegankelijkheid van het 

schoolgebouw. 

91% van de ouders geeft aan dat hun kind gemakkelijk zijn weg kan vinden in het 

schoolgebouw

42%

35%

32%

29%

27%

22%

18%

16%

16%

12%

10%

10%

7%

4%

3%

Rolstoeltoegankelijke ingang

Drempelvrije toegang van alle ruimtes

Invalidentoilet

Rustruimte

Aangepast toilet

Aangepast meubilair

Anders, namelijk

Ringleiding

Welke faciliteiten zijn er aanwezig in het schoolgebouw van jouw 
kind? 

43% 27% 17% 8% 1%4%

In hoeverre vind jij dat het schoolgebouw van je kind toegankelijk is 
voor alle kinderen en ouders?

Heel toegankelijk Een beetje toegankelijk Neutraal Niet echt toegankelijk Helemaal niet toegankelijk Weet ik niet

42% 49% 7% 1%0%1%

Mijn kind kan makkelijk zijn weg vinden in het schoolgebouw 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet

70% van de ouders geeft aan dat het schoolgebouw goed tot heel goed toegankelijk is 

voor leerlingen en ouders. 



Informatie en contact

Een initiatief van

De stem van ouders laten horen, dat is het doel van het Landelijk 
Ouderpanel. Ouders in het panel praten via online onderzoeken en 

peilingen mee over onderwerpen die te maken hebben met 
onderwijs én opvoeden. Deze inbreng neemt Ouders & Onderwijs 

vervolgens mee in gesprekken en contacten met professionals, 
overheid en politiek. Samen zorgen we dat de stem van ouders écht 

gehoord wordt. 

Lees meer op www.oudersenonderwijs.nl/landelijk-ouderpanel. 

Wil je meer informatie over dit onderzoek?

Neem dan contact op met:

Chantal Dreier Gligoor - Koelewijn

Ouders & Onderwijs

Chantal.dreier-gligoor@oudersenonderwijs.nl

088-6050101

http://www.oudersenonderwijs.nl/landelijk-ouderpanel
mailto:lotte.cats@oudersenonderwijs.nl

