
BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek bv, Groningen (T) 050 5491223
 

RETOURFORMULIER LTP   invullen door BvPO  

    ontv  

 Indien van toepassing: 
 
Per locatie de vragenlijsten bundelen en 
voorzien van een volledig ingevuld 
retourformulier gescheiden in de doos of 
envelop stoppen 
 

  nrsp.    

  archiv.  

   

   

Naam van de school: 

Locatie: Brin:

Adres en Postcode:  

Contactpersoon: Telefoonnummer:

Totaal aantal leerlingen op de school: Leerlinggewicht:

… x 1.2 
… x 0.3 
… x 0.0 (geen)

Datum retourzending: Aantal lijsten uitgedeeld: 

E-mailadres contactpersoon:   
 

   U kunt de vragenlijsten na afname retourneren naar: 
 
Bureau voor praktijkgericht onderzoek bv 
Postbus 9505 
9703 LM Groningen 
 

  



BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek bv, Groningen (T) 050 5491223
 

NIEUW: OPMAAK POSTERS MET DE RESULTATEN VAN HET 
ONDERZOEK PER GROEP OF COMBINATIE VAN GROEPEN 

U kunt de posters op posterformaat laten afdrukken (A0-formaat, tegen meerkosten) of de afbeelding 
zelf in delen uitprinten en weer samenstellen tot een formaat van 118cm x 164cm.  
(Zie HANDLEIDING voor Knip- en Plakwerk van de Poster) http://www.bvpo.nl/posters 
 
Indien u gebruik maakt van een generiek vragenformulier dat niet op maat voor uw school ontwikkeld 
is kunt u in onderstaande tabel de gewenste groepsindeling aangeven. 

1. Bepaal van tevoren van welke groepen/ combinaties u een poster wilt aanmaken (max. 15) 
2. Geef aan deze groepen een nummer van 1 tot en met 15 
3. Schrijf de omschrijving van de groepen achter de nummers in de tabel hieronder 
4. Laat alle leerlingen voordat zij aan de vragenlijst beginnen het hokje boven dit nummer 

invullen in het P-blok rechtsboven of vul dit hokje zelf in voor alle formulieren van de groep.  
 

 
P: OMSCHRIJVING (max 15 tekens): OPMERKINGEN: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 VOORBEELDEN:  

1 Groep 6a  

2 Combinatie 5/6  

3 Groep juf Gerda  
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AANDACHTSPUNTEN VOOR VERSPREIDING VAN DE 
VRAGENLIJSTEN 

 
 

 
De vragenlijst wordt afgenomen vanaf groep 5. 
 

 Vul de eerste vijf vragen met de klas gezamenlijk in 
 

 Attendeer de leerlingen er op: 
 dat de antwoordhokjes rechts van de volgstreep staan en 
 dat de hokjes voor de antwoordmogelijkheden staan. 

 

 De vragen in blok 3: ‘De juf of meester’, hebben betrekking op de juf of 
meester van wie de leerlingen het meest les krijgen. 
Schrijf de naam van deze juf of meester zo nodig op het bord, zodat daar 
geen twijfel over bestaat. 
 

  

 Vul eventueel de tabel met groepsindeling voor de posters in. 
 

 

Een uitgebreid overzicht van tips en aandachtspunten vindt u op 
onze website.  

   Antwoorden op veel gestelde vragen en handige tips en aandachtspunten bij de 
voorbereiding van het onderzoek vindt u op onze website: 
 

www.bvpo.nl/faqs (allemaal kleine letters) 
 

 

 

 


