ONDERZOEKSRESULTATEN NA ANDERHALF JAAR LEERLING 2020
Hoe digitaal is jouw school? En kun jij leren zoals jij het wilt?

MET DE LEERLABS

In het kader van Leerling 2020 gaven 523 leerlingen hun mening
over het onderwijs op hun school. Dit onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met Scholieren.com.
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