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De gegevensverzameling van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) 

De OML brengt ten eerste gegevens bij elkaar die al geregistreerd zijn door de school zelf. Dit betreffen 

administratiegegevens uit het administratiesysteem en toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). 

Daarnaast verzamelt de OML aanvullende gegevens over de leerlingen en hun onderwijs via de afname van 

vragenlijsten voor leerlingen, hun leerkrachten en hun ouders/verzorgers. 

Om deze gegevens in onderlinge samenhang te kunnen analyseren worden de verschillende 

gegevensbronnen op leerlingniveau aan elkaar gekoppeld op basis van persoonsgegevens zoals naam en 

geboortedatum.  

De OML houdt zich daarbij strikt aan de eisen vanuit de privacywetgeving. De verzamelde gegevens 

worden versleuteld aangeleverd bij een gespecialiseerde dienstverlener van de Universiteit Maastricht. 

Deze verzorgt de koppeling tussen de verschillende gegevensbronnen en archiveert de persoonsgegevens 

separaat in een beveiligde omgeving. Vervolgens wordt een geanonimiseerd onderzoeksbestand ter 

beschikking gesteld van de betrokken onderzoekers. De betreffende onderzoekers hebben dus net als de 

deelnemende scholen nooit toegang tot gegevens die herleidbaar zijn tot leerlingen. Dit alles is vastgelegd 

in een privacyconvenant dat met het bevoegd gezag overeengekomen is.  

Als ouders/verzorgers niet willen dat gegevens van hun kind meegenomen worden binnen de OML, dan 

kunnen zij dit aankruisen aan het begin van de ouder-vragenlijst. De verzamelde gegevens van hun kind 

worden dan verwijderd uit het onderzoeksbestand van de OML. 

Hieronder volgt een overzicht van wat er van de scholen wordt verwacht voor de gegevensverzameling 

van de OML. 

De vragenlijsten van de OML: wat vragen wij van de scholen? 

1. Leerling-vragenlijst groep 8

 Wij vragen de leerkrachten van de groepen 8 om de leerling-vragenlijst digitaal af te nemen bij
de leerlingen in hun klas. De contactpersoon van de school ontvangt hiervoor van ons per klas

een postpakket met een papieren instructieposter. Ook ontvangt de contactpersoon een e-
mail met als bijlage een lijst met inlogcodes per klas.

2. Ouder-vragenlijst groep 2 en 8

 Wij vragen de contactpersoon van de school om de ouders/verzorgers van de groepen 2 en 8

minimaal een week voor de start van de afname, via het communicatiesysteem van de school
een vooraankondiging te sturen met informatie over de aankomende afnameronde van de

OML en de ouder-vragenlijst. De contactpersoon ontvangt hiervoor een e-mail van ons met als
bijlage een voorbeeldtekst voor de vooraankondiging.

 Wij vragen de contactpersoon van de school om de ouders/verzorgers van de groepen 2 en 8
via het communicatiesysteem van de school een uitnodiging te sturen voor het digitaal
invullen van de ouder-vragenlijst. De contactpersoon ontvangt hiervoor van ons een e-mail

met als bijlage een tekst met hyperlink waar de ouders op kunnen klikken om de vragenlijst in
te vullen.

 We vragen de leerkrachten van de groepen 2 en 8 om een papieren, gepersonaliseerde
uitnodiging voor het digitaal invullen van de ouder-vragenlijst aan de leerlingen uit te delen

om thuis af te geven. Deze uitnodiging bevat een hyperlink en een QR-Code om de vragenlijst



te bereiken. De contactpersoon van de school ontvangt hiervoor van ons per klas een 
postpakket met de uitnodigingen.  

 We vragen de contactpersoon van de school om de ouders/verzorgers van de groepen 2 en 8

via het communicatiesysteem van de school een herinnering te sturen voor het digitaal
invullen van de ouder-vragenlijst. De contactpersoon ontvangt hiervoor van ons enkele weken
na de start van de afname een e-mail met als bijlage een tekst met hyperlink waar de ouders

op kunnen klikken om de vragenlijst in te vullen.

 Ouders die de vragenlijst na deze herinnering nog niet hebben ingevuld, ontvangen thuis een

papieren vragenlijst met retourenvelop. Hiervoor hoeft de school niets te doen.

3. Leerkracht-vragenlijst groep 2 en 8

 Wij vragen de leerkrachten van de groepen 2 en 8 om de digitale leerkracht-vragenlijst in te
vullen. De contactpersoon van de school ontvangt hiervoor van ons voor iedere klas per e-mail
een uitnodiging met hyperlink waar de leerkracht op kan klikken om de vragenlijst in te vullen.

De contactpersoon stuurt deze e-mail door aan de betreffende leerkracht.

Informatie uit de schoolsystemen voor de OML: wat vragen wij van de scholen/besturen? 

Sommige besturen leveren de gegevens centraal aan voor al hun scholen. Als dit niet mogelijk is dan 
leveren de scholen de gegevens zelf aan. Scholen/besturen ontvangen van ons driemaal per schooljaar een 

e-mail waarin wordt verzocht om de betreffende gegevens aan te gaan leveren. In dit bericht worden ook 
instructies gegeven over hoe de gegevens uit het betreffende systeem geëxporteerd kunnen worden en 
hoe deze via een beveiligde verbinding versleuteld verstuurd kunnen worden naar de Universiteit 
Maastricht.

 In de loop van oktober worden de administratiegegevens verzameld.

 Na de laatste afname (half mei) worden de eindtoetsgegevens verzameld.
 Na de laatste afname (juni/juli) worden de toetsgegevens LVS verzameld.



    

WAT? WANNEER? 

 gegevens uit leerlingadministratie jaarlijks  begin schooljaar 

 LVS toets- en ontwikkelingsgegevens jaarlijks  einde schooljaar 

  Basisonderwijs 

  Groep 1 t/m 8 

WAT? WANNEER?  

 Eindtoets en vo advies jaarlijks  einde schooljaar 

 vragenlijsten ouders, leerkracht

en leerlingen:

►cognitieve aspecten tweejaarlijks  voorjaar 

►sociaal-emotionele aspecten en oneven jaren  

achtergrondgegevens

  Basisonderwijs 

 Groep 8 

Voortgezet 

onderwijs 
Leerjaar 3 

WAT? WANNEER? 

 gegevens uit leerlingadministratie jaarlijks  begin schooljaar 

 vragenlijsten leerlingen:

►cognitieve aspecten tweejaarlijks  voorjaar 

►sociaal-emotionele aspecten en even jaren 

achtergrondgegevens

4 VMBO 

5 HAVO 

6 VWO 

WAT? WANNEER? 

 eindexamenresultaten jaarlijks  einde schooljaar 

schoolloopbaan geslaagden

   OnderwijsMonitor Limburg 

  Basisonderwijs 

  Groep 2 

WAT? WANNEER? 

 vragenlijsten ouders en leerkracht: tweejaarlijks > voorjaar 

►sociaal-emotionele aspecten oneven jaren      

►achtergrondgegevens
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