Tevredenheidsmeting leerlingen vso De Ark – juli 2021
Instrument:

Qschool (V)SO+

Voorwoord:
Om tevredenheid in het onderwijs te meten worden vragenlijsten gebruikt. Voor sommige
leerlingen in het (v)so is het niet mogelijk om reguliere vragenlijsten in te vullen. Dit kan
komen door struikelblokken op het gebied van tekstbegrip en/of abstractievermogen.
Leerlingen die hiermee te maken krijgen zijn bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende leerlingen
[ZML- leerlingen].
De reguliere vragenlijsten zijn voor deze leerlingen simpelweg niet toereikend en niet
werkbaar. Wel is het belangrijk dat ZML-leerlingen deelnemen aan kwaliteitsonderzoeken in
het onderwijs. Speciaal voor ZML- leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar
heeft B&T een vragenlijst beschikbaar, genaamd Qschool (V)SO+. In deze verkorte vragenlijst
wordt gebruik gemaakt van onder andere spraakondersteuning, pictogrammen, smileys en is
er slechts één vraag per pagina zichtbaar. De vragenlijsten van Qschool (V)SO+ bestaan uit
18 vragen, gebaseerd op Vensters PO vragenlijsten. Voor zowel so als vso zijn verschillende
varianten beschikbaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen.
SO & VSO De Ark is vanaf de pilotfase betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit
instrument.
Ieder jaar nemen we deze vragenlijsten af en de resultaten delen we, via de site van
Qschool, met de inspectie. Met het gebruik van Qschool (V)SO+ voldoet de school aan de
monitoringsplicht van sociale veiligheid onder leerlingen. We maken aldus gebruik van de
mogelijkheid om de gegevens die zijn opgehaald met Qschool (V)SO+ automatisch te delen
met de onderwijsinspectie.
Resultaten:
ZMLK School De Ark VSO, Gouda, aantal respondenten: 21
ZMLK School De Ark VSO, Gouda Leerlingen VSO variant 2 (3) (2020-2021)
Variant 2
Vind je het leuk om televisie te kijken?

Schoolklimaat

3,6
3,6

Vind je het leuk op school?
Voel jij je fijn op school?
Vind je de regels op school duidelijk?
Heb je het naar je zin in de klas?
Heb je vrienden op school?
Is je mentor aardig?
Helpt jouw mentor bij het oplossen van ruzies?

Onderwijsleerproces

3,4
3,6
3,7
3,5
3,8
3,7
3,8
3,8

Ben je blij met wat je leert op deze school?
Ben je blij met de uitleg van je mentor?
Vertelt de mentor duidelijk dat je iets goed hebt gedaan?
Helpt de mentor jou goed als je iets vraagt?

Sociale veiligheid

3,7
3,8
3,9
3,7
3,1

Nu wordt het een beetje anders. De smileys zijn weg en de vraag is een zin geworden. We gaan even
oefenen.
Ik krijg vaak straf op school.
Ik word gepest door andere leerlingen op school.
Ik ben via internet gepest door andere leerlingen van school.
Andere leerlingen op deze school doen mij expres pijn.
Ik ben bang voor andere leerlingen op school.
Andere leerlingen doen expres gemeen tegen mij.

3,0
2,8
3,1
3,2
3,2
3,2

ZMLK School De Ark VSO, Gouda, aantal respondenten: 13
ZMLK School De Ark VSO, Gouda Leerlingen VSO variant 4 (2020-2021)
Variant 4
Vind je het leuk om televisie te kijken?

3,3

Sfeer op school
Sfeer

3,3
Hoe graag ga je naar school?

2,8

Hoe veilig voel je je op school?

3,4

Hoe duidelijk vind je de regels op school?

3,1

Heb je het naar je zin in de groep?

3,1

Heb je vrienden op school?

3,8

Is je mentor aardig?

3,6

Helpt jouw mentor bij het oplossen van ruzies?

3,2

Lessen op school
Lessen

3,2
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?

2,9

Hoe tevreden ben je over de uitleg van je mentor?

3,2

Hoe duidelijk vertelt je mentor wat je goed of fout doet?

3,4

Hoe goed helpt je mentor je als dat nodig is?

3,2

De veiligheid op
school
Veiligheid

3,7
Nu wordt het iets anders. De vraag is een zin geworden. Er komt eerst een voorbeeld vraag:<br />Ik krijg
vaak straf op school.

3,7

Ik word op school gepest door andere leerlingen.

3,6

Ik word online gepest door andere leerlingen.

3,7

Andere leerlingen doen mij expres pijn.

3,8

Ik ben bang voor andere leerlingen.

3,7

Andere leerlingen doen expres gemeen tegen mij.

3,7

VSO totaal (4 puntschaal), 4=maximale score):
Geclusterd Variant 2 & 4
Schoolklimaat/sfeer

3,5

Onderwijsleerproces/lessen

3,5

Sociale veiligheid/veiligheid

3,4

