
Brugklastevredenheidsonderzoek. 
Ieder jaar doet het Valuascollege mee aan een landelijke online enquête waarbij alle 
brugklassers worden gevraagd naar hun tevredenheid op onze school. De resultaten van dit 
onderzoek geven onze school veel informatie waardoor wij onze school voortdurend kunnen 
verbeteren.  
 
Resultaten 
De resultaten van het onderzoek onder onze brugklassers van 2016/2017 zijn binnen. Zoals 
bekend nemen we dit onderzoek elk jaar af. Dit jaar is de opzet van het onderzoek gewijzigd. Het 
thema Veiligheid speelt een nog prominentere rol. Onze score op dit onderdeel is goed! 
 
Resultaten leerlingen 
10.945 leerlingen van 101 scholen hebben inmiddels hetzelfde onderzoek ingevuld. In 
vergelijking met deze scholen scoren we op alle onderdelen goed tot uitstekend. Bekijk hiervoor 
de tabel en overtuig uzelf.  
 
Link naar de vergelijkingstabel van het Valuascollege met alle andere scholen. 
  
Enkele van de positieve opmerkingen van onze leerlingen: 
“Ik voel me zeer veilig op deze school.” 
“Ik vind de school heel goed en dat er eigenlijk niks hoeft te veranderen. Hetzelfde geldt voor de 
klas.” 
“Ik vind dat de school (de leerkrachten) goed met de leerlingen om kunnen gaan." 
  
Er zijn ook schoolzaken die verbeterd kunnen worden.  
 
Enkele van de opmerkingen van leerlingen daar over: 
“Ik vind dat er te weinig mensen rondlopen tijdens de pauzes”.  
“Soms duwen 2e jaars 1e jaars weg zoals bijvoorbeeld bij tafels, drank- en eetautomaten.” 
“Ik word best vaak buitengesloten van de groep, maar op school is het nog best leuk” 
  
Uiteraard hebben deze zaken onze aandacht. De resultaten zijn gedeeld met de teamleiders die 
op hun beurt deze resultaten in hun team bespreken en daar vervolgens actie op ondernemen. 
  
Resultaten ouders 
Ook ouders hebben een onderzoek ingevuld.  
Hierin konden zij aangeven in hoeverre zij tevreden zijn met onze school. Er zijn specifieke 
vragen opgenomen over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 37% van 
de ouders heeft gereageerd.  
 
Ondanks dat er tot nu toe slechts 5 andere scholen zijn die hetzelfde onderzoek hebben gedaan, 
willen we toch de resultaten delen. 
 
 
 
 
  
Via deze link kunt u zien op welke punten we volgens ouders goed scoren.  

http://www.valuascollege.nl/media/documents/resultatentevredenheidbrugklassers.pdf
http://www.valuascollege.nl/media/documents/Resultatentevredenheidoudersvanonzebrugklassers%20(1).pdf


  
De rapportcijfers van onze school zijn goed. In vergelijking met de andere 5 scholen doen we het 
goed op het gebied van veiligheid en pesten. Aandachtspunten liggen in 'de verantwoording' en 
'de dialoog'. Onze verantwoording naar ouders en de manier waarop we dit doen kan beter.  
  
Enkele opmerkingen van ouders over 'verantwoording en dialoog': 
“Mijn zoon zit sinds dit schooljaar op het Valuas. Het gaat moeizaam om in contact te komen met 
degene waar ik de vraag aan wil stellen. Vraag aan ouders is om de vraag dan ook via de mail te 
stellen. Soms krijg ik geen antwoord op mijn vraag.”  
  
“Achterstand wordt gesignaleerd, als het kind het zelf aangeeft, wordt er snel en adequaat een 
oplossing gezocht. Voor aanvang school goed gesprek gehad met zorgcoördinator. Deze 
coördinator heeft gezorgd voor gezamenlijk gesprek met verschillende betrokkenen waar mijn 
zoon begeleiding van krijgt zodat er op 1 lijn wordt begeleid. Erg prettig hierin serieus te worden 
genomen.” 
 
De teamleiders van onze school bespreken ook deze resultaten in hun teams en samen nemen 
we actie om tegemoet te komen aan de wensen van de ouders.  
In de verantwoording over de tevredenheidsonderzoeken hebben we al een stap gemaakt. 
Ouders en leerlingen van alle leerjaren worden bevraagd en de resultaten zullen steeds 
gepubliceerd worden. 
  
  
  
  
  
  
  
  


