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Aanmeldingsformulier Quickscan Medewerkersonderzoek  
 
Let op: met het zetten van de handtekening geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de kosten van dit 
onderzoek (€ 755,-- per locatie, exclusief btw) en de voor- en nadelen van de optie die u kiest. (Zie Bijlage) 

 
    Maak een keuze uit: 

 

Mét persoonsgegevens: wij tekenen een 
verwerkersovereenkomst 

 

Zonder persoonsgegevens (zie uitleg)  

 
 

  Vul hieronder uw gegevens in:  
 
Naam school:  

Contactpersoon:                                                                                                                                                               (M/V) 

Functie:  

E-mailadres:  

E-mailadres facturatie:  

Adres:  

  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

Aantal locaties:  

Welke locaties:   

  

  

  

Datum:  

 
 
Handtekening: 
  

 
 

 Verzend dit formulier naar info@kwaliteitscholen.nl (let op: geen tussen-s!!) 

 Voor onze Algemene Voorwaarden klik hier 

 

 
 
 

mailto:info@kwaliteitscholen.nl
https://www.kwaliteitscholen.net/algemene-voorwaarden
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Toelichting aanmelding Quickscan 
 

U meldt zich aan, Kwaliteitscholen activeert de locatie(s) en het onderzoek. U kunt bij de aanmelding 

kiezen en of u mét of zonder persoonsgegevens werkt: 

 

Met persoonsgegevens heeft voordelen, omdat u dan inzicht krijgt in filters als geslacht, FTE, leeftijd 

en teams en u kunt de medewerkers per e-mail uitnodigen en herinneren. U dient dan wel een 

verwerkersovereenkomst te ondertekenen i.v.m. de privacywet (AVG). Niet dat dat een grote hobbel 

is: Kwaliteitscholen is aangesloten bij het privacy convenant (zie www.privacyconvenant.nl). 

 

Als u zonder persoonsgegevens wilt werken hoeft er geen verwerkersovereenkomst te worden 

getekend. U geeft dan het aantal deelnemers op; Kwaliteitscholen verstrekt u een lijst met 

inlogcodes en wachtwoorden waarmee ingelogd kan worden. Er kan niet per e-mail een uitnodiging 

of herinnering verstuurd worden en u kunt niet filteren op persoonskenmerken als leeftijd, teams 

etc.  

 

Kosten  
De kosten van dit onderzoek zijn per locatie. Bij meer dan 2 locaties is er een kortingsregeling van 

toepassing. Deze regeling is exclusief en alleen van toepassing voor het “Quickscan 

Medewerkersonderzoek”.  

Scholen met een licentie bij Kwaliteitscholen betalen niets extra’s voor dit onderzoek.                         

http://www.privacyconvenant.nl/

