
1 
 

Tevredenheidsonderzoek Vensters brugklas en 3e klas voor leerlingen 2020 

 

Afname onderzoek 

Het onderzoek zou plaatsvinden onder begeleiding van de mentor. Het onderzoek is eind februari 

van start gegegaan, het einde stond gepland voor begin april. Bij de sluiting van de school op 16 

maart vanwege de Coronacrisis, had ongeveer de helft van de klassen het onderzoek ingevuld. Na 16 

maart zijn alle leerlingen die het onderzoek nog niet hadden ingevuld benaderd via mail om het 

alsnog in te vullen. Dat is in beperkte mate gebeurd. 

Vorig jaar namen in totaal 541 leerlingen deel aan het onderzoek. Dit jaar 363 leerlingen, waarvan 

204 brugklassers en 159 derde klassers. 

 

Tevredenheidsonderzoek brugklas 

 

 

Evaluatie resultaat brugklas 

De resultaten verschillen licht van de benchmark. Vraag 1, 2, 3 en 6 zijn net als vorig jaar beter dan 

de benchmark. Vraag 4, 5 en 7 komen lager uit. Brugklasleerlingen melden, net als vorig jaar, dat 

leerlingen uit hogere klassen niet altijd aardig tegen ze zijn (vraag 7). 

Vergeleken met onze eigen scores van vorig jaar zijn de resultaten gelijk gebleven of licht verbeterd.  
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Evaluatie resultaat brugklas 

De resultaten bij ‘Schoolklimaat en Veiligheid’ zijn vrijwel gelijk of beter dan van de benchmark. Het 

grootste verschil is, net als vorig jaar, dat hulp bij persoonlijke problemen (vraag 6) positief wordt 

beoordeeld door onze leerlingen. 

Vergeleken met onze eigen scores van vorig jaar zijn de resultaten van vraag 6, 8 en 11 zijn iets 

verbeterd. De scores bij de overige vragen zijn licht gedaald. 
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Evaluatie resultaat brugklas 

De resultaten zijn iets beter dan van de benchmark. Een positief verschil zien we bij vraag 5 (ICT doet 

het bij mij op school). Vraag 11 (mijn leraren leggen goed uit) wordt ook beter beoordeeld door onze 

leerlingen. 

Vergeleken met onze eigen scores van vorig jaar zijn de resultaten vrijwel gelijk gebleven. Vraag 3, 4, 

5, 6, 7, 13, 14, 15 en 16 zijn iets verbeterd. 
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Tevredenheidsonderzoek 3e klas voor leerlingen 

 

 

Evaluatie resultaat derde klas 

De scores zijn over het geheel beter dan de benchmark.  

Vergeleken met onze eigen scores van vorig jaar is het resultaat vrijwel gelijk gebleven of iets 

verbeterd. Vraag 3 (ik ga met plezier naar school) en vraag 6 (tevredenheid over persoonlijke hulp bij 

problemen) worden positiever beoordeeld dan vorig jaar. 
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Evaluatie resultaat derde klas 

De meeste scores zijn gelijk aan of iets beter dan de benchmark. 

De eigen scores van vorig jaar zijn dit jaar ook gelijk of iets verbeterd. 


