
                                                   
 
Resultaten bevraging participatieorganen Barnum – VISO                januari - februari 2019 

Toelichting bij tabel: 

Scenario 0: geen enkele samenwerking (2 aparte scholen) 

Scenario 1: enkel infrastructurele samenwerking 

Scenario 2: pedagogische samenwerking voor de eerste graad 

Scenario 3: pedagogische samenwerking over alle graden heen 

Personeel 

Vraag 1: wel of geen samenwerking Keuze van Barnum Keuze van VISO 

 Geen samenwerking 

 Wel samenwerking 

5/68 personen (7,4%)   

63/68 personen (92,6%) 

1/82 personen (1,2%) 

81/82 personen (98,8%) 

 

1 blanco stem wordt niet meegerekend 

Vraag 2: vorm van samenwerking Keuze van Barnum Keuze van VISO 

Eerste keuze / personeelsleden die stemden voor  samenwerking (sc.1, 2 of 3)  

Infrastructureel (sc. 1) 22/63 personen (34,9%) 6/81 personen (7,4%) 

Pedagogisch (sc. 2+ sc. 3) 41/63 personen (65,1%) 75/81 personen (92,6%) 

      waarvan 

      Scenario 2 (1ste graad) 11/41 personen (26,8%) 4/75 personen (5,3%) 

      Scenario 3 (alle graden) 30/41 personen (73,2%) 71/75 personen (94,7%) 

 

 

Participatieorganen 

 advies van Barnum advies van VISO 

LOC Scenario 2 Scenario 3 

oudercomité  Geen samenwerking: 3/11 personen (27,2%) 

 Samenwerking: 8/11 personen (72,8%) 

Bij samenwerking: 

Infrastructurele samenwerking (sc. 1): 3/8 personen (37,5%) 

Pedagogische samenwerking (sc. 3): 5/8 personen (62,5%) 

 

scenario 1 of scenario 3, beiden met voorwaarden 

Scenario 3 

leerlingenraad  Geen samenwerking: 9/18 personen (50%) 

 Samenwerking: 50% 9/18 personen (50%) 

 

Bij samenwerking: 

Infrastructurele samenwerking: 9/9 personen (100%) 

Scenario 3 

Pedagogische raad/ 

campusraad 

Scenario 3 Scenario 3 

schoolraad Scenario 1 of scenario 3, beiden met voorwaarden Scenario 3 

 



Elk personeelslid dat koos voor samenwerking, kreeg de mogelijkheid om aan elk scenario van 

samenwerking punten toe te kennen. Dit om de belangrijkheid van elk scenario na te gaan.  

Er konden 1, 2 en/of 3 punten worden gegeven. 

Aan het scenario van grootste voorkeur: 3 punten; tweede keuze: 2 punten; derde keuze: 1 punt 

In Barnum koos voor elk scenario telkens één personeelslid voor 2 punten als hoogste score. Vandaar het 

verschil met de tabel op de voorzijde. 

De personen die kozen voor geen samenwerking ( vraag 1 ) kregen een bijkomende vraag. Hierin werd 
gepeild naar hun voorkeur-scenario, indien de meerderheid van de personeelsleden zouden gekozen 
hebben voor een samenwerking. Alle personen (5 in Barnum en 1 in VISO) die opteerden voor geen 
samenwerking, duidden scenario 1 ( infrastructurele samenwerking ) aan.  

 

 

BARNUM 

 Scenario 1: 

infrastructuur 

Scenario 2: 

gemeenschappelijke 

eerste graad 

Scenario 3: 

volledige samenwerking 

Score 3 punten 

Score 2 punten 

Score 1 punt 

21 personen 

3 personen 

6 personen 

10 personen 

10 personen 

6 personen 

29 personen 

3 personen 

3 personen 

 

 

VISO 

 Scenario 1: 

infrastructuur 

Scenario 2: 

gemeenschappelijke 

eerste graad 

Scenario 3: 

volledige samenwerking 

Score 3 punten 

Score 2 punten 

Score 1 punt 

 6 personen 

7 personen 

14 personen 

 4 personen 

24 personen 

8 personen 

71  personen 

3 personen 

1 persoon 

 

 

 
 


