Qschool (V)SO+ Factsheet november 2018
Qschool is dé tool voor kwaliteitsonderzoeken in het
onderwijs. Maar voor leerlingen in het (voortgezet)

Leerlingen in het regulier en het
(voortgezet) speciaal onderwijs zijn
positief over het schoolklimaat.

13%

speciaal onderwijs zijn de vragenlijsten in Qschool soms
niet geschikt. Voor deze doelgroep is er Qschool
(V)SO+. Dé oplossing voor onderzoek onder leerlingen
met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar. Sinds

3,1
Leerlingen gaan graag
naarschool.

van alle leerlingen in het
(V)SO heeft tot nu toe de
vragenlijst van Qchool
(V)SO+ ingevuld.

de lancering van Qschool (V)SO+ in oktober 2017
zijn 8.776 leerlingen in het (voortgezet) speciaal
onderwijs bevraagd over hun tevredenheid en sociale
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Leerlingen voelen zich veilig
opschool.
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veiligheidsbeleving. Deze factsheet geeft een beeld van

3,4

De school heeft duidelijke regels.

3,3

de opbrengsten.

3,5

Bijna 1 op de 5 schoolvestigingen in het
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
gebruikt Qschool (V)SO+.

Leerlingen PO
leerlingen SO

Leerlingen hebben het naar hun
zin in de groep.

Leerlingen zijn tevreden over de
omgang met hun medeleerlingen.

leerlingen VSO
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Leerlingen in het speciaal onderwijs
maken zich meer zorgen over de sociale
veiligheid.

Het aantal schoolvestigingen dat
Qschool (V)SO+ gebruikt,
blijft groeien

Het contact tussen leerlingen en
leerkrachten verloopt goed.
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79

1,3

63

Leerlingen worden op school gepest
door andere leerlingen

112

3,0

66

Leraren helpen bij het oplossen
van ruzies tussen leerlingen.

1,9
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42

1,8

Vragenlijst met vierpuntsschaal, minimale score 1 en maximale score 4.
Leerlingen worden online gepest
door andere leerlingen

1,1

17

1,4

3

9

3,5

Leerlingen leren voldoende
op deze school.

november 18

oktober 18

september 18

juli 18

juni 18

mei 18

april 18

maart 18

februari 18

augustus 18

1,3
leerlingen doen expres gemeen
tegen elkaar

januari 18

1,7

december 17

1,8

Leerlingen doen elkaar expres pijn

november 17

1,3

oktober 17
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Leerkrachten leggen goed uit.
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Leerlingen zijn bang voor elkaar

1,6
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De stellingen over sociale veiligheid zijn negatief geformuleerd. In deze grafiek staat een
lage score dus voor een hoge mate van sociale veiligheid (met een minimum van 1,0 en
een maximum van 4,0).
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Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
zijn kritischer over wat zij op school leren dan
leerlingen in het primair en speciaal onderwijs.


Leerkrachten vertellen leerlingen
duidelijk wat ze goed of fout doen.

3,5

Leerkrachten helpen leerlingen goed
als dat nodig is.
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Vragenlijst met vierpuntsschaal, minimale score 1 en maximale score 4.
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