
Leerling enquête VSO 2019-2020 
 
Voor praktijkgerichtonderwijs is een leerling enquête van Q-school en bij diplomagerichtonderwijs is 
Vensters PO afgenomen. De enquêtes bestonden uit verschillende vragen, de vragen zijn in de 
categorieën Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid verdeeld waardoor de uitslag 
van de enquête bij het PGO en de DG afdeling naast elkaar gezet kan worden.  
 

 PGO  DG  
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Respondenten 47= 100 % 40 = 98 % 22 = 69 % 32 = 84 % 
Schoolklimaat 87,5 % 85 % 76 % 75 % 
Onderwijsleerproces 90 % 88 % 74 % 80 % 
Sociale veiligheid 85 % 83 % 84 % 94 % 
Rapportcijfer     7,2 

 
Analyse 
De scores zijn voornamelijk voor de DG afdeling omhoog gegaan. Een verbeterpunt van vorig jaar 
was het aantal respondenten, deze is met 15% omhoog gegaan. De leerkrachten hebben de enquête 
meer onder de aandacht gebracht wat naar verwachting heeft bijgedragen aan het aantal 
respondenten. De scores voor de PGO afdeling zijn net als vorig schooljaar hoog en allemaal 
voldoende. De scores voor de DG afdeling zijn over het algemeen allemaal omhoog gegaan. De 
enquête voor de DG afdeling bestond dit jaar uit enkele nieuwe vragen. 
 

Wat viel op?  
PGO DG 

- Leerlingen hebben het naar hun zin op 
school 

- Enkele vragen worden negatief gesteld 
in de enquête, er wordt nagegaan of de 
vraagstelling anders kan.  

- Het onderwerp sociale veiligheid scoort 
het minst hoog t.o.v. de andere 2 
onderwerpen.  

- Aanbod lesstof scoort niet hoog.  
- Sociale contacten / omgang met 

leerlingen scoort laag.  
- Score veiligheid scoort hoog, 

kanttekening hierbij is hoe scoren 
leerlingen op dit punt buiten school. 
Voelen zij zich dan ook veilig?  

Waar wordt op ingezet?  
- Onderdeel veiligheid monitoren door in 

de klas regelmatig na te vragen hoe 
veilig leerlingen zich voelen op school. 

- Nagaan of negatieve vraagstelling 
aangepast kan worden.  

- Aanbod lesstof 
- Contacten leerlingen onderling; welke 

mogelijkheden zijn er om de contacten 
voor leerlingen buiten schooltijd te 
bevorderen.  

 
Conclusie:  
VSO School Lyndensteyn is tevreden wanneer score minimaal 80% is. Het onderdeel schoolklimaat bij 
de DG afdeling scoort 75% en daarmee zijn wij niet tevreden. Kijken wij naar de overige onderdelen 
bij de PGO en de DG afdeling dan zijn wij zeer tevreden over de uitkomst.  
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