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De Onderwijsspiegel:
uw online enquêtetool
De Onderwijsspiegel is een internetapplicatie, speciaal ontwikkeld voor kwaliteitszorg in het
onderwijs. Met deze tool kan een onderwijsinstelling heel eenvoudig enquêtes uitzetten onder
kleine en grote groepen respondenten, zoals leerlingen, schoolverlaters, ouders, personeel en
stagebedrijven. Hierbij kan men gebruikmaken van een groot bestand aan beproefde vragen en
onderzoeken. Tijdens het onderzoek is de respons online te volgen. Na afname van een enquête
kan direct een rapport gegenereerd worden met een grafische weergave van de resultaten.
De resultaten kunnen ook worden geëxporteerd naar Excel en SPSS voor extra analyse- en
rapportagedoeleinden. Er bestaan verschillende varianten van de Onderwijsspiegel gerelateerd
aan het type onderwijs, zoals de POspiegel, VOspiegel, AOCspiegel, ROCspiegel, HBOspiegel en
WOspiegel.
Kenmerken van onze enquêtetool
• Eigen beheer. Online enquête-instrument waarmee u
zelfstandig en makkelijk enquêtes kunt organiseren
• Samenstellen van uw enquête. U kunt gebruikmaken van
ons archief met kant-en-klare enquêtes, maar u kunt
ook uw eigen enquête samenstellen en naar wens vragen
gebruiken uit onze database of zelf vragen opstellen
• Onbeperkt enquêteren. Met een licentie kunt u zoveel
enquêtes uitzetten als u zelf wilt. U betaalt jaarlijks een
vast bedrag. Binnen een onderwijsinstelling kunt u een
onbeperkt aantal gebruikersaccounts toevoegen en de
gebruikers op verschillende niveaus rechten toekennen
• Onbeperkt archief. Alle resultaten worden online
opgeslagen en blijven toegankelijk voor later gebruik
• Koppeling naar andere databestanden. We bieden
een directe koppeling met applicaties voor externe
verantwoording, zoals de Vensters voor Verantwoording
in het primair en voortgezet onderwijs. We kunnen ook
een directe koppeling realiseren met andere applicaties en
gegevensbestanden, bijvoorbeeld met uw eigen applicatie
als een leerlingvolgsysteem en elektronische leeromgeving
• Hoogwaardige helpdesk. Als u vragen heeft wordt u snel
geholpen door onze professionele helpdesk. Verder is er

een up-to-date online handleiding beschikbaar en bieden
we workshops aan voor gerichte training
• Werkt altijd. De Onderwijsspiegel heeft zich in de
afgelopen 10 jaar bewezen als een heel betrouwbaar
instrument

De voordelen voor u op een rij
•
•
•
•
•

Op elk gewenst moment te gebruiken
Gebruiksvriendelijk
Benutten van aanwezige vragenlijsten en vragen
Alle gegevens blijven beschikbaar
Enquêtegegevens zijn makkelijk te combineren met
andere data
• Betaalbaar en glashelder, met jaarlijks één nota, dus geen
verrassingen
• Betrouwbaar

Wat levert het u op?
Gemak, zekerheid en vrijheid!

Interesse?
Neem contact op met onze helpdesk (040-2906078) of
helpdesk@onderwijsspiegel.nl

Heel veel mogelijkheden

Voor vele doeleinden

‘We maken pas sinds dit schooljaar gebruik van de
Spiegel. We hebben zelf al een aantal enquêtes
opgesteld en afgenomen. De tool is overzichtelijk en
het is fijn dat je er zo gemakkelijk zelf mee aan de
slag kunt. Daarnaast leverde Onderwijsspiegel ook
maatwerk rondom de docentevaluaties. Daar zijn
we erg tevreden over. We wilden namelijk graag dat
uit iedere klas enkele leerlingen de docentevaluatie
voor een bepaalde docent invulden. Het voordeel
is dat de docent input vanuit verschillende klassen
krijgt en de leerlingen niet van iedere docent een
enquête in hoeven te vullen. Bij het organiseren van
het maatwerk is door Onderwijsspiegel steeds af
gestemd op onze wensen. Ook de uitvoering verliep
soepel. De rapporten waren overzichtelijk. Leuk om
te merken dat ook de docenten tevreden waren
met het resultaat.
Al met al een aan te bevelen programma: het is
overzichtelijk, biedt veel mogelijkheden en de resultaten zijn gemakkelijk af te lezen.’

‘De spiegel wordt bij ons vrij intensief gebruikt. De
VOspiegel is zeer flexibel en voor vele doeleinden
in te zetten. Een groot voordeel van de spiegel is
het gebruiksgemak. Er zitten veel standaard vragen
in en je kunt zelf vragen toevoegen. Mailadressen
zijn met één druk op de knop in te laden, zodat een
enquête razendsnel bij ouders of leerlingen is. Ook
de archieffunctie is fijn: je kunt gemakkelijk oude
enquêtes terughalen om nog eens wat na te kijken.’

Miriam Verhees
medewerker kwaliteitszorg en docente geschiedenis
Jan van Brabant College, Helmond

Meine Luimstra
stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
CSG Comenius, Leeuwarden

Onderwijskwaliteit
verbeteren
‘De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks w
 orden meerdere evaluaties uitgezet. Het
programma werkt prettig en het is gebruiksvriendelijk. Ik ben tevreden over de lay-out van de rapporten en de analyses; ze hebben dezelfde stijl en zien
er netjes uit. Het is bovendien prettig dat je kunt kiezen tussen het maken van totaalrapporten met alle
informatie, uitgebreide analyses of deelrapporten,
bijvoorbeeld per docent. En bij vragen kan ik altijd
een beroep doen op de dames van de helpdesk.’
Sybille van Haarlem
secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties
voor de masteropleidingen van de HAN (HMP)
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