
Algemeen tevredenheidsonderzoek 

Ieder jaar doet het Valuascollege mee aan een landelijke online enquête waarbij alle ouders 
worden gevraagd naar hun tevredenheid over onze school. De ouders van 
brugklasleerlingen hebben al eerder dit schooljaar de kans gehad om hun mening te geven. 
In de periode januari / februari hebben de ouders van al onze andere leerjaren de 
mogelijkheid gehad om te reageren. 28% van de ouders hebben gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid 

 

Verantwoording 
De rapportcijfers van onze school liggen op een gemiddeld niveau. Positieve uitschieters 
zijn er te zien binnen het vmbo basisberoeps en op het vmbo kaderberoeps. Het contact met 
de mentor, leerlingbegeleiding en het inhalen van achterstanden scoren zeer positief.  

Het onderzoek laat ook aandachtspunten zien.  
De hoeveelheid lesuitval, communicatie met ouders, ongunstige roosters scoren niet goed. 
Als school nemen we deze signalen zeer serieus. Zo worden de resultaten besproken met 
de ouderraad en ook binnen de medezeggenschapsraad  wordt aandacht geschonken aan 
de resultaten.  

Acties 
De teamleiders van onze school bespreken de resultaten in hun teams en ondernemen actie 
om tegemoet te komen aan de wensen van de ouders.  

De hoeveelheid lesuitval is ook  door ons opgemerkt. Het grootste struikelblok hierin was 
een groot ziekteverzuim onder docenten. In het najaar was dit verzuim erg hoog. Door 
gericht beleid zien we nu dat het verzuim terug loopt. Dit heeft minder lesuitval als positief 
gevolg. 

Vanaf  8 mei 2017 zijn er nieuwe roosters. In deze nieuwe roosters  wordt het aantal 
tussenuren fors teruggebracht. In het huidige rooster zijn er in totaal 5135 tussenuren. In 
het nieuwe rooster worden dit er 2246. Het aantal 9e uren daalt van 394 naar 100 uur. Als 
laatste zullen met name de 2e klassen meer in de ochtenduren lessen kunnen volgen.  

We blijven ons inzetten om de tevredenheid verder te vergroten. De terugkoppeling en 
publicatie van de resultaten blijft hier een vast onderdeel van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultaten 

 

 

 

Uitleg tabel  

- Per domein worden vragen gesteld. De gehele vragenlijst is hieronder toegevoegd.  

- afkortingen en betekenissen:  

● Res = resultaat, dit is een soort rapportcijfer.  

● BM = benchmark. Dit het rapportcijfer van alle scholen samen die hetzelfde onderzoek 
hebben ingevuld (207/385 scholen)  

● R-B= Het resultaat van het Valuascollege in vergelijking met alle andere scholen.  

● Rang= op welke plek staan we met onze resultaat in vergelijking met de 207/385 scholen.  

 

 

 

  



Vragen per domein 

Scholen op de kaart 

● De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind. 
● Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

(bijvoorbeeld: Sportief, muzikaal, creatief of talent voor bepaalde vakken) 
● De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen. 
● De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof. 
● Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school. (bijvoorbeeld: computers, laptops, 

tablets, smartboards) 
● De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt. 
● Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen. 
● De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen. 
● De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen. 
● Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind. 
● Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil. 
● Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen. 
● Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind. 
● Mijn kind gaat met plezier naar school. 
● Pesten wordt op school goed aangepakt. 

 

Aanbod 

● De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 
● De school besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
● De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 
● De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (niveau, leerweg, sector, 

profiel). 
● Hier kunt u een opmerking maken over hoe de school inhoud geeft aan het bevorderen van 

actief burgerschap en sociale integratie. 

 

Zicht op ontwikkeling 1 

● Als de ontwikkeling van mijn kind achterblijft, krijgt mijn kind begeleiding om die 
achterstanden weg te werken. 

● Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 
● Ik heb een goed contact met de mentor van mijn kind. 
● Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind. 
● De leerlingbegeleiding vind ik goed. 
● Hier kunt u een opmerking maken over hoe de school uw kind begeleidt. 

 

Zicht op ontwikkeling 2 

● De school houdt rekening met de specifieke talenten van mijn kind. 
● Ik heb een goed beeld van de studievorderingen van mijn kind. 
● Ik heb voldoende gesprekken over de onderwijsvorderingen van mijn kind. 
● Er is persoonlijke aandacht voor mijn kind. 
● Mijn kind wordt goed geholpen als hij of zij onderpresteert. 
● Als de ontwikkeling van mijn kind achterblijft, zoekt de school naar de oorzaak. 
● Hier kunt u een opmerking maken over hoe de school u informeert over de ontwikkeling van 

uw kind. 

 

 

 

 



Veiligheid 

● Mijn kind voelt zich veilig op school. 
● De omgeving van de school is aangenaam en veilig. 
● Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school bedreigd. 
● Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gepest. 
● Mijn kind is dit schooljaar digitaal gepest door leerlingen van de school. 
● Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gediscrimineerd. 
● Mijn kind is dit schooljaar op school bestolen. 
● Er wordt veel vernield in en rond de school. 
● Hier kunt u een toelichting geven over een veiligheidsaspect (over pesten, discriminatie, 

diefstal, vernielingen) 

 

Verantwoording en dialoog 

● De mening van ouders telt mee op deze school. 
● Er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder je mening te geven. 
● De school neemt mijn klachten serieus. 
● Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt worden. 
● Hier kunt u toelichten welke zaken volgens u niet of juist wel waargemaakt worden. 
● Ik ben tevreden over de inzet van de ouderraad. 
● Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. 
● Hier kunt u een opmerking maken over hoe de school de dialoog aangaat met de ouders en 

zich verantwoordt naar de ouders toe. 

 

 

 


