
 
 
 
 
 
 
 

Heerlen, 13 april 2022 
 
 

Betreft: Herinnering OnderwijsMonitor Limburg 
 
 

Geachte ouder/verzorger, 
  
Graag herinneren wij u aan onze uitnodiging om de 
oudervragenlijst van de OnderwijsMonitor Limburg (OML) in te 
vullen. U krijgt toegang tot deze vragenlijst door op onderstaande 
link te klikken. Mocht u de vragenlijst al hebben ingevuld via de 
flyer die u in de week van 21 maart per post heeft ontvangen of 
via een link die onze school eerder heeft verzonden, dan kunt u 
deze herinnering negeren. 
  
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3IU5rDt
uaNJz1RQ?Source=email  
 
Wij werken samen met de Universiteit Maastricht aan de 
OnderwijsMonitor Limburg (OML). Binnen de OML worden 
gegevens bij elkaar gebracht om de kwaliteit van het onderwijs in 
beeld te brengen. Kwaliteit gaat hierbij over méér dan alleen de 
vraag of leerlingen op school veel leren. Het gaat ook over het 
ontwikkelen van vaardigheden die passen bij hun talenten en die 
waardevol zijn voor maatschappij en arbeidsmarkt.  
 
De informatie uit de OML wordt gebruikt om het onderwijs verder 
te verbeteren. Inzicht in bijvoorbeeld drempels en knelpunten bij 
doorstroming, kansenongelijkheid in het onderwijs en de rol van 
de achtergrond van leerlingen helpt scholen en besturen bij het 
aanpassen van hun beleid met als doel de leerlingen zo goed 
mogelijk te bedienen. Ook onderzoekt de OML de gevolgen van 
de Corona-crisis voor leerlingen zoals bijvoorbeeld de invloed op 
het emotioneel welbevinden en de invloed van 
afstandsonderwijs.  
 
De gegevens van de oudervragenlijst zijn belangrijk om een 
compleet beeld te krijgen. Hoe meer ouders/verzorgers de 
vragenlijst invullen, hoe preciezer de situatie in beeld gebracht 
kan worden.  
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Privacy 
 
De OML verzamelt persoonlijke informatie maar houdt zicht 
daarbij strikt aan de eisen vanuit de privacywetgeving. De 
ingevulde gegevens worden direct aangeleverd bij een 
gespecialiseerde dienstverlener van de Universiteit Maastricht. 
Zodoende hebben de betrokken onderzoekers en de 
deelnemende scholen nooit toegang tot persoonsgegevens. Als 
u niet wilt dat de gegevens uit de klassikaal ingevulde vragenlijst 
van uw kind meegenomen worden binnen de OML, dan kunt u dit 
aankruisen aan het begin van de ouder-vragenlijst. De 
verzamelde gegevens van uw kind worden dan verwijderd uit het 
onderzoeksbestand van de OML. 
 
Wilt u meer weten over de OnderwijsMonitor Limburg, kijk dan 
eens op de website:  
 
https://www.educatieveagendalimburg.nl/onderwijsmonitor         
  
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team kwaliteit 
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