
 
  

 
 
Leerling enquête schooljaar 2020-2021 
 
De leerling enquête is afgenomen in periode november 2020, hieraan hebben de volgende klassen meegedaan:  

- Praktijkgericht onderwijs: OB-MB-A, OB-B, MB-B, BB-A en BB-B.  
- VMBO: klas 1, 2, 3 en 4.  

 
Bij 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 VMBO 
afdeling (redelijk) naast elkaar gezet kan worden.  Er kon gescoord worden van 1-4.  

 PGO  VMBO 
 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 
Respondenten 40 = 98 % 36 = 92% 32 = 84 % 25 = 89% 
Schoolklimaat 85 % (3,4) 3,4 75 % (3,0) 3,1 
Onderwijsleerproces 88 % (3,5) 3,6 80 % (3,2) 3,1 
Sociale veiligheid 83 % (3,3) 3,3 94 % (3,8) 3,6 
Rapportcijfer    7,2 7,0 

 
Bespreking met leerlingenraad:  
Met de leerlingenraad is gesproken over de inrichting van het gebouw en in hoeverre leerlingen betrokken worden 
bij het schoolklimaat. Vanuit de leerlingenraad kwam naar voren dat zij in basis tevreden zijn met de inrichting van 
het schoolgebouw, de MFR vinden zij saai. Verder geeft de leerlingenraad aan dat zij goed betrokken worden bij de 
sfeer binnen hun klas / school, dit wordt regelmatig besproken.  
 

Wat viel op?  
PGO VMBO 

- Scores wederom ruim voldoende.  
-  

- De vraag: Hoe vind je het op school: 
deze scoort 2,6. Vorig schooljaar was dit 
een 2,9. 

- Mensen vinden het fijn dat je er bent; 
deze scoort 2,9. Vorig schooljaar was dit 
2,5. 

- De VMBO afdeling ziet bovengenoemde 
scores liever boven de 3.0.  

Waar wordt / is op ingezet?  
- Omtrent onderwerp veiligheid vragen 

mentoren in klas over hoe veilig 
leerlingen zich voelen dit om een 
compleet te krijgen.    

- Vorig schooljaar en dit schooljaar is 
meer ingezet op samenwerken tussen 
de leerlingen d.m.v. een projectweken.  

- De teamleden zitten ’s ochtends 
voordat de lessen beginnen, in de gang 
en verwelkomen daar de leerlingen.  

 

Conclusie:  
VSO School Lyndensteyn is tevreden wanneer score minimaal 3,0 is. De uitslagen op de hoofdonderwerpen 
(schoolklimaat, onderwijsleerproces, veiligheid) hebben dit allemaal behaald en  daar zijn wij tevreden over.  
  

 


