
��over onderwijs

De openbare Archipelscholen op Walcheren hebben al jaren-
lang te maken met een gestaag dalend marktaandeel, ver-
telt voorzitter van de Raad van Bestuur Cor Kuyvenhoven in 
het ondersteuningskantoor in Vlissingen. Het leerlingaantal 
neemt elk jaar met 1 tot � procent af, ten gunste van de bij-
zondere scholen voor primair onderwijs. In een poging het 
marktaandeel van het openbaar onderwijs niet nog verder 
te laten afnemen, besloot Kuyvenhoven dat er een objectief 
onderzoek moest komen naar de kwaliteit en het imago van 
de Archipelscholen. Hij schakelde hiervoor een onderzoeks-
bureau in dat gebruikmaakt van mystery guests. In dienst 
van dit bureau doen onderzoekers zich voor als klant. Aan 
de hand van een vragenlijst bekijken zij het bedrijf en doen 
verslag.
Het idee om dergelijke onderzoekers in te schakelen, kwam 
van communicatiedeskundige Karen Kroese. Zij was vroeger 
zelf mystery guest in platenwinkels. Er waren binnen de 
Archipelscholen al wel onderzoeken geweest onder de eigen 
ouders en die van de protestants-christelijke scholen, waarbij 
hun werd gevraagd waarom ze voor een bepaalde school 
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hadden gekozen. Het was echter voor het eerst dat de scho-
len door externe deskundigen zouden worden beoordeeld. 
Gekozen werd voor bureau Mystery Guest, omdat dit eerder 
onderzoek uitvoerde in de aan het onderwijs verwante kin-
deropvangsector.

Klantvriendelijk
Voor de zomer van �005 besprak Kuyvenhoven het plan bin-
nen het bestuur. Op de personeelsdag van de Archipelscholen 
in september vorig jaar verwerkte hij het in zijn speech en 
stelde hij het aan de orde in het algemeen directeurenover-
leg. “Ik vertelde dat we onszelf een spiegel moesten voor-
houden. Dat vond iedereen een goed idee. Vervolgens ver-
dween het uit hun kortetermijngeheugen. Pas een halfjaar 
daarna zijn de �� locaties van onze 17 scholen door mystery 
guests bezocht.” De opdracht aan deze - voor directies en 
personeel onbekende -  personen was dat zij moesten doen 
alsof ze een school voor hun kind zochten. Daarbij moesten 
ze letten op klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van de 
school, de service en de algehele uitstraling. Belangrijke pun-
ten daarbij waren de staat van onderhoud van de school, de 
frisheid van de toiletten en de hoeveelheid rommel rond het 
gebouw. Om ervoor te zorgen dat de mystery guests niet al 
te veel zouden opvallen, moesten het ouders zijn, het liefst 
met een aankomende kleuter en een kind in de basisschool-
leeftijd. Ze moesten alleen, dus zonder hun kinderen, de 
school bezoeken. Anders zou het risico te groot zijn dat de 
kinderen tijdens het bezoek hun mond voorbij zouden pra-
ten, waardoor het onderzoek zou mislukken. 

Verzorgde uitstraling
Directeur Rinus Sinke van openbare basisschool De 
Leeuwenburch in Middelburg en zijn collega Gert de Keizer 
van ’t Vierschip in Arnemuiden vertellen dat zij het niet door-
hadden toen de mystery guest bij hen op bezoek kwam. “Pas 
naderhand, toen bekend werd dat het onderzoek had plaats-
gehad, kon ik in mijn herinnering wel terughalen wie het 
geweest was”, vertelt De Keizer. “Die persoon stelde name-
lijk veel meer vragen dan normaal, maar op het moment 
suprème wist ik het echt niet.” Uit het onderzoek kwamen 

plus- en minpunten naar 
voren, waar de directeuren 
hun voordeel mee konden 
doen. Bij Sinke waren de 
pluspunten dat hij tijdens 
het bezoek zeer vriendelijk 
overkwam, in tegenstelling 
tot het eerste telefonische 
contact, dat als te zake-
lijk werd beoordeeld. De 
mystery guest die naar ’t 
Vierschip in Arnemuiden 

ging, was erg positief over de verzorgde uitstraling van direc-
teur De Keizer. Een kritiekpunt was echter dat de rondleiding 

door de school teveel op de automatische piloot ging. Ook 
hadden de mystery guests graag een kijkje willen nemen in 
een volle klas waar les werd gegeven in plaats van in een 
leeg lokaal. Sinke en De Keizer zien in dat ouders dat graag 
willen, maar zij benadrukken dat een bezoekje aan een volle 
klas erg storend voor 
de leerkracht en de 
leerlingen kan zijn. 
Toch moeten zij vol-
gens Kuyvenhoven 
hier hun eigen 
voorkeuren opzij-
schuiven. “Want wij 
móeten de ouders en 
de kinderen gewoon 
binnenhalen.” 

Spanning
Elke school kreeg 
een rapportage van het bezoek van de mystery guest. Deze 
rapportages werden afgelopen mei in het voltallig directeu-
renoverleg gepresenteerd. Sinke en De Keizer zeggen dat 
er toen sprake was van ‘een zekere zweethandenspanning’. 
Groot compliment voor de onderzochte scholen was, vertelt 
Kuyvenhoven, dat ze beter scoorden dan hij en de onderzoe-
kers hadden verwacht. 
Het is de bedoeling, zo vervolgt de voorzitter van de Raad 
van Bestuur, dat de Archipelscholen in de komende jaren 
vaker mysterieuze bezoekjes krijgen. “Anders kun je niet 
benchmarken. We hebben nu nog maar één keer onderzoek 
gedaan. De resultaten daarvan vinden we heel bemoedigend, 
maar je kunt pas een trend zien, als je ermee doorgaat.” Hij 
erkent dat sommige leerkrachten van de Archipelscholen 
het onderzoek weggegooid geld vinden, maar daar zijn 
Kuyvenhoven en de directeuren het absoluut niet mee eens. 
“Het onderzoek op alle �� locaties kostte in totaal 4500 euro. 
Dat is inclusief de intake, de rapportage en de presentatie 
van de resultaten in aanwezigheid van alle directeuren. Dat 
vind ik niet duur, vooral omdat je er een heel waardevol 
instrument mee in handen krijgt”, aldus Kuyvenhoven.
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Mystery Guest

Het bureau Mystery Guest in Den Bosch is een van de vele 
bureaus die onderzoek doen naar klanttevredenheid. Het 
bedrijf richt zich op organisaties die hun onderscheidende 
positie in de markt willen versterken. Tot de klanten van 
Mystery Guest behoren horecabedrijven, financiële instel-
lingen, de kinderopvangsector en nu dus ook het onder-
wijs.
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Cor Kuyvenhoven, Karen Kroese, Rinus Sinke en Gert de Keizer.


