Leerlingenenquête
2019-2020

Inleiding
Van 9-27 maart 2020 Is de tevredenheidspeiling bij de leerlingen afgenomen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren hebben niet alle leerlingen de peiling ingevuld. De reden hiervoor is dat de scholen
de deuren hebben moeten sluiten op 16 maart 2020 i.v.m. de coronamaatregelen terwijl de enquête
nog open stond.

ProZO! Schoolrapportage
School:
Praktijkschool Apeldoorn
Brincode: 26KV00
Doelgroep:2a. Leerlingen - totaal (incl. sociale veiligheid)
Normwaarde onder 3 oranje, tussen 3 en 3.5 geel, vanaf 3.5 groen

Samenvatting tevredenheidspeiling 2019-2020: zeer positief resultaat
We kunnen de scores vergelijken van onze school (Apeldoorn) met alle andere praktijkscholen in
Nederland (landelijk). En de scores van het schooljaar 2018-2019 met de scores van het schooljaar
2019-2020.
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In bovenstaande grafiek zijn de deelgebieden samengevat weergegeven van 2018-2019 en 20192020. Het betreft hier een 4 puntsschaal. Dat er geen gegevens in staan van voorgaande jaren heeft
te maken met dat er in 2018-2019 een nieuwe vragenlijst is opgesteld.
De algemene normen die ProZO! hanteert zijn:
Normwaarde onder de 3.0
Normwaarde tussen 3.0 en 3.5
Normwaarde meer dan 3.5
Daarbij interpreteren we oranje als onder de norm, geel als voldoende en groen als ruim voldoende
tot een goed.

Samenvattend zijn de scores van de Praktijkschool Apeldoorn hoog, zeker in
vergelijking met de andere praktijkscholen.
 Alle samenvattende items zijn minimaal geel (boven de 3.0).
 We scoren t.o.v. voorgaande jaren even hoog of hoger op de 11 onderdelen.
Onze gemiddelde score blijft exact gelijk, 3,46 in beide afnamejaren. We hebben
vergelijkingsmateriaal met één jaar met exact dezelfde peiling. De peilingen daarvoor hebben een
andere samenstelling waardoor vergelijken niet helemaal opgaat. Echter, die peilingen geven ook
een stabiel beeld met hoge scores.
 In de benchmark scoren we op alle samenvattende onderdelen boven het Nederlandse
gemiddelde.
Op het gevaar af dat we zelfgenoegzaam overkomen, kunnen we de conclusie wel trekken dat we
overal hoge scores hebben, die al meerdere jaren stabiel zijn. We werken al jaren met het
programma van de Vreedzame school en doen veel aan preventie. Natuurlijk gaat er ook op onze
school wel eens wat mis, maar dan zorgen we ervoor dat het de volgende keer beter gaat. En dat
dat lukt blijkt uit de onderstaande cijfers.

Per onderdeel

1. Passend aanbod
Landelijke score
De leraren houden rekening met wat
ik kan.
De leraren vertellen mij wat ik goed
doe en wat ik beter moet doen.
De leraren helpen mij als ik dat nodig
heb
Gemiddelde score

3.16

Praktijkschool
Apeldoorn
3.55

3.22

3.48

3.28

3.64

3.22

3.55

2

2. Zelfstandigheid
Landelijke score
Ik leer op school hoe ik opdrachten
helemaal zelf kan doen.
Ik mag ook zelf bepalen wat ik wil
leren op school.
Ik mag mijn werk ook zelf beoordelen.
Gemiddelde score:

3.08

Praktijkschool
Apeldoorn
3.42

2.62

3.40

2.75
2.82

3.46
3.42

Landelijke score
3.06
3.12

Praktijkschool
Apeldoorn
3.32
3.40

2.85

3.27

3.05

3.43

3.02

3.35

Landelijke score
2.95

Praktijkschool
Apeldoorn
3.23

2.94

3.23

2.83

3.29

3.12
2.96

3.48
3.30

3. Motivatie

De leraren zeggen dat ik veel kan.
De leraren motiveren mij om mijn
best te doen op school
De leraren maken het voor mij leuk
om te leren.
De leraren leren mij om uit mijzelf iets
te gaan doen.
Gemiddelde score
4. Begeleiding

De leraren leren mij met kritiek om te
gaan.
De leraren weten goed hoe het met
mij gaat.
De leraren praten regelmatig met mij
over hoe het met mij gaat.
De leraren begeleiden mij goed,
Gemiddelde score

5. Deze vraag is uit de enquête gehaald vanaf 2018.
6. Stage
Landelijke score
De leraren leren mij met kritiek om te
gaan.
De leraren weten goed hoe het met
mij gaat.
De leraren praten regelmatig met mij
over hoe het met mij gaat.
De leraren begeleiden mij goed,
Gemiddelde score

2.95

Praktijkschool
Apeldoorn
3.23

2.94

3.23

2.83

3.29

3.12
2.96

3.48
3.30
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7. OPP/Portfolio
Landelijke score
Mijn ouders weten wat er in mijn
IOP/OPP staat.
Ik bespreek mijn IOP/OPP met mijn
mentor.
Ik verzamel bewijzen van wat ik
geleerd heb in mijn portfolio.
Ik heb mijn uitstroombestemming
samen met mijn ouders en leraren
besproken.
Gemiddelde score

3.15

Praktijkschool
Apeldoorn
3.38

3.12

3.36

3.01

3.33

3.07

3.36

3.08

3.35

Landelijke score
2.75

Praktijkschool
Apeldoorn
3.33

3.11

3.62

2.54

3.23

2.72

3.11

2.79

3.32

Landelijke score
3.22
3.25

Praktijkschool
Apeldoorn
3,58
3.49

3.27

3.53

2.97

3.42

3.17

3.49

8. Leervaardigheden op school

Op school leer ik hoe ik zelf kan
wonen.
De school bereidt mij goed voor op
het werken.
Op school leer ik wat ik kan doen in
mijn vrije tijd.
Op school leer ik hoe ik mij moet
gedragen buiten de school.
Gemiddelde score

9. Veiligheidsgevoel

Ik voel me veilig op school
Als ik problemen heb, weet ik bij wie
ik moet zijn op school.
Ik kan altijd bij mijn mentor/leraar
terecht.
Ik ben tevreden over hoe we met
elkaar omgaan op school
Gemiddelde score
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10. Veiligheid
Landelijke score
Andere leerlingen pesten mij op
school.
Medeleerlingen pesten mij via
internet, telefoon.
Andere leerlingen discrimineren mij
op school.
Gemiddelde score

3.82

Praktijkschool
Apeldoorn
3.96

3.90

4.00

3.86

3.93

3.86
3.85

3.93
3.97

Landelijke score
2.54
3.08
3.13

Praktijkschool
Apeldoorn
3.27
3.36
3.55

3.09

3.43

3.05

3.41

Landelijke score
3.06
3.05

Praktijkschool
Apeldoorn
3.48
3.35

3.00

3.28

3.17

3.50

3.06

3.39

11. Welbevinden

Ik ga met plezier naar school.
Ik voel me fijn op school.
Ik mag op school mijn eigen mening
geven.
Ik krijg op school informatie over
dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
Gemiddelde score
12. Leraar betrokkenheid.

De leraren zijn geïnteresseerd in mij
De leraren helpen mij meer
zelfvertrouwen te krijgen.
De leraren helpen mij met anderen
om te gaan.
De leraren doen er wat aan als ik
gepest wordt.
Gemiddelde score
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