
Tevredenheidmetingen 2017 – 2018  

 
procedure 

De tevredenheidmetingen  maken deel uit van het kwaliteitsbeleid. We vergelijken de uitkomsten met die van de voorgaande jaren. Verder 
leggen we de uitkomsten van de verschillende groepen naast elkaar. Uitkomsten worden besproken in het managementteam en 

teamvergadering. Vervolgens krijgen bestuur en MR inzage in de uitkomsten en gemaakte verslagen. Ook de feedback van deze geledingen 

wordt gebruikt.  
De informatie gebruiken we om eventuele acties te formuleren, die voornamelijk in het volgende jaarplan worden opgenomen. Uitkomsten 

die directe actie vragen, worden op kortere termijn aangepakt. 

 

opbouw meting 

Aan de hand van de hieronder genoemde domeinen worden vragen gesteld. De domeinen zijn onderverdeeld in subgroepen. Vragen kunnen 

worden beantwoord op een 4 puntsschaal. De scores worden daarna omgerekend naar een 10-puntsschaal voor de leesbaarheid.  

 

Uitkomsten leerlingtevredenheidspeiling: 

 

Domein Subgroep 2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

Onderwijsleerproces leefklimaat in de 

groep 
7,8 7,8 8.3 

leerklimaat in de 

groep 
7,5 7,8 7.8 

instructie 7,5 7,5 7.8 

afstemming 7,5 8 8 

leerstofaanbod 7 7 7.3 

Schoolcultuur leefklimaat op 

school 
7,3 7,5 7.8 

aanvaarding 8,3 8,5 8.8 

Organisatiemanagement huisvesting en 

voorzieningen 
7 7,8 7.5 

Imago presentatie 8,8 9 8.8 

resultaten onderwijs 8,8 9 9 

 

 

Uitkomsten oudertevredenheidspeiling: 

 

Domein Subgroep 2014-

2015 

2015-

2016 

2016 - 

2017 

Onderwijsleerproces leefklimaat in de 

groep 
9,3 8,8 9,3 

leerklimaat in de 

groep 
9 8,8 9 

onderwijstijd 9,5 9,3 9,3 

afstemming 9,3 8,8 9 

leerstofaanbod 9 8,8 9 

Planmatige 

ondersteuning 

leerlingondersteuning 9 8,5 8,8 

Schoolcultuur leefklimaat op school 8,5 8,3 8,5 

Samenwerking met 

ouders 

cultuur 9,3 9,0 9 

informeren 9,3 8,8 8,8 

Organisatiemanagement personeel 9,5 9 9,3 

huisvesting en 

voorzieningen 
8,8 8,5 8,8 



Imago Presentatie 9,5 8,8 9,0 

Resultaten onderwijs 9,3 8,8 9,0 
 

  



 

 

 

 



Onderstaande tabel geeft de domeinen aan waarbinnen de verschillende doelgroepen vergeleken kunnen worden: 

 

 

 

  medewerkers 

 

 verzorgers  leerlingen  

domein subgroep 2012  

2013* 

2013 

2014 
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2012  

2013 

2013 

2014 
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2012  

2013 

2013 

2014 
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Onderwijsleerproces leefklimaat in de 

groep 

       3,7 3,5 3.6   3,1 3,1 3.3 

 leerklimaat in de 

groep 

       3,7 3,5 3.6   3,0 3,1 3.1 

 onderwijstijd      3,7 3,7 3,8 3,7 3.7      

 afstemming        3,7 3,5 3.6   3,0 3,2 3.2 

 leerstofaanbod      3,6 3,6 3,6 3,5 3.6 3,1 2,8 

 
2,8 2,8 2.6 

 instructie             3,0 3,0 3.1 

Planmatige 

ondersteuning 

leerlingondersteuning        3,6 3,4 3.5      

 organisatie en 

ondersteuning 

  3,4 3,2 3.1           

Schoolcultuur leefklimaat op school   3,3 3,2 3.2 3,4 3,6 3,4 3,3 3.4  3,1 

 
2,9 3,0 3.1 

 aanvaarding             3,3 3,4 3.5 

 werkklimaat op 

school 

  

 
3,0 3,0 2.9           

 interne communicatie  3,2 3,2 3,0 3.0           

 visiegericht   3,2 3,2 3.2           

 Persoonlijke 

betrokkenheid 

  3,7 3,7 3.6           

Samenwerking met 

ouders 

cultuur   3,4 3,5 3.5   3,7 3,6 3.6      



 informeren        3,7 3,5 3.5      

Organisatiemanagement personeel   3,8 3,6 3.1   3,8 3,6 3.7      

 huisvesting en 

voorzieningen 
  3,5 3,4 2.6   3,5 3,4 3.5  3,0 2,8 3,1 3.0 

Imago Presentatie   3,6 3,6 3.6   3,8 3,5 3.6   3,5 3,6 3.5 

 Resultaten onderwijs   3,4 3,3 3.3   3,7 3,5 3.6   3,5 3,6 3.6 
*  de medewerkers vulden in 2012 een basisvragenlijst in. Het bevatte dezelfde items, maar de uitkomsten kunnen niet naast de uitkomsten van de tevredenheidmeting worden gelegd. 

**  Vanaf 2014-2015 is de vragenlijst inhoudelijk op een aantal gebieden gewijzigd t.o.v. de jaren daarvoor. Hierdoor is een op een vergelijken vanuit Integraal niet mogelijk. Om de domeinen toch enigszins 

te kunnen vergelijken zijn de resultaten van de vragen van voorgaande jaren handmatig geanalyseerd en berekend. 



 

Conclusies 
algemeen 

1) Bij de leerlingen is sprake van een toenemende mate van tevredenheid op alle 

domeinen.  

2) De tevredenheid onder ouders is de laatste 12 maanden op alle domeinen afgenomen. 

3) De mate van tevredenheid onder werknemers op het gebied van “werkklimaat, visie, 

betrokkenheid, cultuur, personeelsbeleid en presentatie” is gelijk gebleven of 

toegenomen. 

4) De mate van tevredenheid onder werknemers op het gebied van “organisatie, 

leefklimaat, interne communicatie, huisvesting & voorzieningen en resultaten” is 

afgenomen. 

 

 
Ouders 

Borgen (hoge tevredenheid) twijfel Aanpakken (lage 

tevredenheid) 
Kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep. 
 
Kinderen voelen zich gewaardeerd door de 
leerkracht. 
 
De leerkracht geeft kinderen zelfvertrouwen. 
 
De leerkracht houdt rekening met wat het 
kind kan. 
 
De school besteedt voldoende aandacht aan 
lezen, taal en rekenen. 
 
Onderwijstijd 
 
Kinderen voelen zich veilig op school. 
 
samenwerking met ouders 
 
Ouders zijn tevreden over de voorzieningen 
voor voor- en naschoolse opvang. 
 

De school organiseert 
activiteiten die mij inzicht 
geven in het onderwijs op 
school. 
 
leefklimaat op school  
 
 
 
 

(flinke) daling t.o.v. vorig 
schooljaar: 

Ouders zijn tevreden over hoe de 
school hen informeert over de 
vorderingen van hun kinderen. (3,7 
3,4) 
 
Ouders zijn tevreden over hoe de 
leerkracht hen informeert over de 
aanpak in de groep. (3,5  3,2) 
 
Ouders zijn tevreden over de 
deskundigheid van de intern 
begeleiders en de zorgspecialisten 
van de school (3,7  3,4) 
 

Score <3,2: 

Ouders zijn tevreden over de netheid 
en hygiëne van de school. 
 
Ouders zijn tevreden over de 
inrichting van het schoolplein. 

 

 
medewerkers 

Borgen (hoge tevredenheid) twijfel Aanpakken (lage 

tevredenheid) 
Personeelsleden voelen zich veilig op 
school. 
 
Personeelsleden zijn tevreden over de 
waardering die zij krijgen van collega’s. 
 
Personeelsleden hebben vertrouwen in 
elkaar. 
 
Personeelsleden zijn tevreden over de 
manier waarop de school wordt geleid. 
 
  
Medewerkers voelen zich persoonlijk 
betrokken bij de school. 

De werkbelasting is 
acceptabel. (wel met 0,2 
gestegen) 
 
De sfeer en inrichting van 
het gebouw 
 
Doorvoeren van 
veranderingen. 
 
Voorkomen van 
pestgedrag bij kinderen. 
 
Rust en orde binnen de 
school. 

(flinke) daling t.o.v. vorig 
schooljaar: 

Leerkrachten zijn tevreden over de 
manier waarop zij ondersteund 
worden om kinderen goed te 
begeleiden. (3,5  3,0) 
 
Gevoel van saamhorigheid (3,2  
2,9) 

Score <2,7: 
Personeelsleden zijn tevreden over 



 
Ouders worden serieus genomen en 
betrokken bij de ondersteuning van hun 
kind. 
 
Aansturing rondom persoonlijke 
ontwikkeling, scholing en professionalisering 

 
Kwaliteit van 
overlegmomenten. 

het toezicht dat er is op de kinderen 
buiten de groep. 

Er wordt doelgericht gebruik 
gemaakt van elkaars kennis en 
kwaliteiten. (wel met 0,2 gestegen) 
 
Personeelsleden zijn tevreden over 
hoe het hen lukt om in gang gezette 
veranderingen vol te houden 
 
Tijdens overleg spreken vrijwel alle 
personeelsleden hun mening uit.(2,6 
 2,2) 
 
Personeelsleden zijn tevreden over 
hoe de netheid en hygiëne van de 
school is. 
 
Inrichting schoolplein. 

 

 
leerlingen 

Borgen (hoge tevredenheid) 

 3,5 

Twijfel 

2,5 – 3,0 

Aanpakken (lage 

tevredenheid)     <2,5 
Kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep. 
 
De leerkracht geeft extra uitleg als een kind 
iets nog niet goed snapt. 
 
Wanneer een kind klaar is, is er genoeg 
extra werk. 
 
Kinderen voelen zich veilig op school. 
 
Kinderen hebben voldoende vrienden en 
vriendinnen op school. 
 
Kinderen vinden hun lokaal gezellig. 
 
Kinderen vinden het fijn dat ze op deze 
school zitten. 
 
Kinderen vinden dat ze veel leren op school. 

Er gebeuren weinig 
vervelende dingen in hun 
groep. 
 
De leerkracht praat met 
kinderen over hoe ze hun 
werk nog beter kunnen 
doen. 
 
De leerkracht legt bijna 
altijd uit waarom de 
kinderen iets moeten 
leren. 
 
Wanneer kinderen nieuwe 
dingen oefenen, vertelt de 
leerkracht snel of ze het 
goed doen. 
 
De leerkracht laat 
kinderen vertellen wat ze 
geleerd hebben. 
 
Kinderen hoeven niet lang 
te wachten als ze hulp 
nodig hebben. 
 
Kinderen krijgen vaak 
werk dat ze leuk vinden. 
 
Kinderen krijgen op school 
veel lessen die ze leuk 
vinden. 
 
Leerkrachten hebben snel 
in de gaten als iemand 
gepest wordt. 

Organisatiebeleid: de leerlingen 
vinden de gangen en de wc’s niet 
schoon genoeg 
2012: 2,5         2014: 2,1    2016: 2,5 
 
De kinderen ervaren dat de 
pleinwachten te weinig optreden 
tegen ongewenst gedrag 
2012: 2,1     2014: 2,4      2016: 2,4  
 
Kinderen vinden rekenen leuk. 
 
Kinderen vinden taal leuk. 
 
 
 

 

 

 

 



 

acties 
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