
LEERLINGEN - HA3 - Beknopt - 2018-2019 
(inclusief Vensters / Schoolklimaat en 
Veiligheid)

Opgevraagd: 6 april 2019

Dit rapport biedt u een overzicht van de voornaamste filterresultaten van Tevredenheid Leerlingen - Andere 
Leerjaren HV (inclusief Vensters / Schoolklimaat en Veiligheid). Dit gebeurt zowel op basis van domeinen als van 
stellingen. Dit rapport geeft feedback van de eigen resultaten in vergelijking met relevante benchmarks.

Toegepaste filters
Naam onderzoek Tevredenheid Leerlingen - Andere Leerjaren HV (inclusief Vensters 

/ Schoolklimaat en Veiligheid)
Domeinen Aantasting veiligheid KWS, Aantasting veiligheid Vensters, Ervaren 

veiligheid KWS, Ervaren veiligheid Vensters, OP1. Aanbod, OP2. 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding, OP3. Didactisch handelen, 
OP3. Didactisch handelen extra, Open vraag Tevredenheid 
Leerlingen, Pestindicator volgens leerlingen, Pestindicator volgens 
ouders, Rapportcijfer isk, Rapportcijfer Tevredenheid, 
Scholenopdekaart: Schoolklimaat en Veiligheid, Scholenopdekaart: 
Tevredenheid, SK1. Veiligheid (KWS), Vensters VO Leerlingen, 
Welbevinden KWS, Welbevinden Vensters

Periode Van 1 augustus 2018 t/m 5 april 2019
Filter eigen resultaten op
- School Sondervick College
- Klas (respondent / klassentabel) ha3a, ha3b, ha3c, th3d

Respondentgroepen (aantallen en percentages)

Respondenttype Aantal Percentage

Leerling 91 100,0 %

91

Schooltype Aantal Percentage

havo 91 100,0 %

91

Leerjaren Aantal Percentage

Leerjaar 3 91 100,0 %

91
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Toelichting

Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen is er te constateren dat onze havo 3 
leerlingen behoefte hebben aan meer duidelijkheid en structuur. 

Ons anti-pestprotocol en de daarin genomen stappen hebben een positief effect gehad en dat is consequent 
terug te vinden in de uitslagen. Met het invoeren van leerlingcoördinatoren en leerling- coaches samen met 
de anti-pestcoördinatoren zijn we goed in staat om incidenten aan te pakken en op te lossen. 

Waar te verbeteren valt is op het niveau van het welbevinden en ‘gezien worden’ op school. Op pedagogisch 
en didactisch niveau zijn we begonnen met een professionaliseringstraject. Docenten krijgen training via 
observatie en opleiding op het gebied van didactiek met als doel de betrokkenheid van de havoleerling te 
vergroten. Hier nemen we ook de pedagogische elementen in mee om het leerklimaat, de interactie tussen 
docent en leerlingen en leerlingen onder elkaar, te verbeteren.

De havo leerling is gebaat bij een open, eerlijke en duidelijke communicatie stijl. Ze moeten weten wat van 
hun verwacht wordt en wat ze van ons als school kunnen verwachten. Eind vorig schooljaar zijn we als school 
van een 45 minuten flexrooster afgestapt wat voor veel ruis en onduidelijkheid zorgde. We hebben in de loop 
van de laatste maanden stappen gezet in het verbeteren van onze communicatie. De schoolregels, 
werkafspraken en communicatielijnen zijn helder gemaakt. Hierdoor creëren we een veiligere schoolsfeer.  

We hebben ook aandacht voor nauwkeuriger determinatie richting de bovenbouw. Een uitdaging voor 
leerlingen van havo 3 is de stap zetten naar de vaardigheden voor de bovenbouw. We hebben geconstateerd 
dat we extra toelichting hierover moeten geven, omdat het voor de leerlingen niet duidelijk is, wat onnodig 
onzekerheid veroorzaakt en wat hen een ontevreden gevoel geeft. 
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Overzicht domeinen Score BM

Aantasting veiligheid KWS 9,50 9,28

Aantasting veiligheid Vensters 9,47 9,09

Ervaren veiligheid KWS 5,76 6,84

Ervaren veiligheid Vensters 6,17 7,32

OP1. Aanbod 5,19 6,50

OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding 5,49 7,13

OP3. Didactisch handelen 5,27 6,78

OP3. Didactisch handelen extra 4,67 5,87

Pestindicator volgens leerlingen 9,56 9,31

Pestindicator volgens ouders 9,51 8,99

Scholenopdekaart: Schoolklimaat en Veiligheid 7,27 7,94

Scholenopdekaart: Tevredenheid 5,45 6,73

SK1. Veiligheid (KWS) 7,62 8,08

Vensters VO Leerlingen 6,19 7,22

Welbevinden KWS 7,03 7,85

Welbevinden Vensters 5,72 7,16

Overzicht domeinen

Verdieping domein Aantasting veiligheid KWS

Stellingen Aantasting veiligheid KWS Score BM

1 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

2 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

3 Leerlingen van deze school hebben mij de afgelopen maanden expres 
lichamelijk pijn gedaan.*

9,33 9,02

4 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

5 Ik ben de afgelopen maanden gepest door klasgenoten.* 9,60 9,48

6 Ik ben de afgelopen maanden gepest door leerlingen uit andere klassen.* 9,65 9,60

7 Ik ben de afgelopen maanden op school bedreigd. * 9,58 9,34

8 Ik ben de afgelopen maanden op school bestolen. * 9,53 9,17

9 De afgelopen maanden zijn er spullen van mij vernield door leerlingen van 
de school.*

9,28 9,06

Verdieping domein Aantasting veiligheid Vensters

Stellingen Aantasting veiligheid Vensters Score BM

1 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

2 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

3 Leerlingen van deze school hebben mij de afgelopen maanden expres 
lichamelijk pijn gedaan.*

9,33 9,02

4 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04
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Verdieping domein Ervaren veiligheid KWS

Stellingen Ervaren veiligheid KWS Score BM

1 Ik ben tevreden over de sfeer op school.* 5,90 7,58

2 Ik ga met plezier naar school.* 5,20 6,57

3 Ik voel me veilig op school.* 7,43 8,14

4 Ik ben tevreden over wat school doet tegen pesten.* 5,50 6,65

5 Ik kan op school zeggen wat ik wil. * 5,77 6,92

6 Mijn klasgenoten zijn voorzichtig met de spullen van een ander.* 5,86 6,25

7 Mijn klasgenoten zorgen ervoor dat de klas en de school netjes blijven. * 5,85 5,86

8 De schoolregels worden eerlijk toegepast.* 4,66 6,47

Verdieping domein Ervaren veiligheid Vensters

Stellingen Ervaren veiligheid Vensters Score BM

1 Ik voel me veilig op school.* 7,43 8,14

2 De regels op school zijn duidelijk.* 5,67 7,24

3 Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg als ik een persoonlijk probleem 
heb.*

5,82 7,14

4 Ik ben tevreden over wat school doet tegen pesten.* 5,50 6,65

Verdieping domein OP1. Aanbod

Stellingen OP1. Aanbod Score BM

1 Als ik een klacht heb, dan wordt daar serieus naar geluisterd. * 5,12 6,77

2 De school maakt de dingen waar die zij belooft.* 4,77 6,40

3 Iedereen op deze school kan zichzelf zijn, wat betreft geloof, ras, uiterlijk, 
seksuele geaardheid, land van herkomst.

6,37 7,82

4 De school besteedt aandacht aan dingen die gebeuren in Nederland en de 
wereld.

5,01 6,07

5 Ik leer op school om over mijn sterke en zwakke punten te praten. 4,63 5,72

Verdieping domein OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Stellingen OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding Score BM

1 Als mijn resultaten achterblijven, bespreekt mijn mentor met mij hoe ik 
dat kan verbeteren.

5,55 7,57

2 Als mijn resultaten achterblijven, bespreekt de vakleerkracht met mij hoe 
ik dat kan verbeteren.

4,96 6,57

3 Als mijn resultaten achterblijven, krijg ik extra steun van de vakleerkracht. 4,78 6,25

4 Ik heb genoeg contact met mijn mentor.* 6,09 7,51

5 Ik word goed begeleid door mijn mentor. 5,60 7,60

6 Ik word goed begeleid door de vakleerkrachten. 5,81 6,98

Verdieping domein OP3. Didactisch handelen

Stellingen OP3. Didactisch handelen Score BM

1 Leraren dagen mij uit om mijn best te doen op school. 5,90 6,96
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Stellingen OP3. Didactisch handelen Score BM

2 Leraren motiveren mij. 4,93 6,46

3 Leraren houden rekening met mijn sterke en zwakke punten. 5,20 6,39

4 Leraren geven afwisselend les met luisteren naar uitleg, zelfstandig 
werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren en dergelijke.

5,05 7,07

5 Leraren gebruiken digitaal lesmateriaal tijdens de lessen. 4,86 7,39

6 Leraren leggen goed uit. 5,75 6,72

7 Leraren leggen mij uit wat ik goed en fout doe. 5,20 6,45

Verdieping domein OP3. Didactisch handelen extra

Stellingen OP3. Didactisch handelen extra Score BM

1 Als ik iets niet snap, dan kan ik bij mijn leraren terecht met mijn vragen. 6,91 7,84

2 De leraren houden er rekening mee, dat leerlingen niet allemaal op 
dezelfde manier leren. Daarom leggen ze de lesstof op meerdere manieren 
uit.

4,14 5,46

3 De leraren houden er rekening mee, dat leerlingen niet allemaal op 
dezelfde manier leren. Daarom geven ze de ene groep leerlingen andere 
opdrachten dan de andere groep.

3,18 4,52

4 De leraren geven interessante lessen. 4,44 5,59

Verdieping domein Open vraag Tevredenheid Leerlingen

Verdieping domein Pestindicator volgens leerlingen

Stellingen Pestindicator volgens leerlingen Score BM

1 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

2 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

3 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

4 Ik ben de afgelopen maanden gepest door klasgenoten.* 9,60 9,48

5 Ik ben de afgelopen maanden gepest door leerlingen uit andere klassen.* 9,65 9,60

Verdieping domein Pestindicator volgens ouders

Stellingen Pestindicator volgens ouders Score BM

1 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

2 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

3 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

Verdieping domein Rapportcijfer isk

Stellingen Rapportcijfer isk Score BM

1 Welk "rapportcijfer" zou je de school willen geven? * 5,74 7,11

Verdieping domein Rapportcijfer Tevredenheid
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Stellingen Rapportcijfer Tevredenheid Score BM

1 Welk "rapportcijfer" zou je de school willen geven? * 5,74 7,11

Verdieping domein Scholenopdekaart: Schoolklimaat en Veiligheid

Stellingen Scholenopdekaart: Schoolklimaat en Veiligheid Score BM

1 Ik ben tevreden over de sfeer op school.* 5,90 7,58

2 Ik ben tevreden over de omgang met leerlingen van deze school.* 6,07 7,34

3 Ik ga met plezier naar school.* 5,20 6,57

4 Ik voel me veilig op school.* 7,43 8,14

5 De regels op school zijn duidelijk.* 5,67 7,24

6 Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg als ik een persoonlijk probleem 
heb.*

5,82 7,14

7 Ik ben tevreden over wat school doet tegen pesten.* 5,50 6,65

8 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

9 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

10 Leerlingen van deze school hebben mij de afgelopen maanden expres 
lichamelijk pijn gedaan.*

9,33 9,02

11 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

Verdieping domein Scholenopdekaart: Tevredenheid

Stellingen Scholenopdekaart: Tevredenheid Score BM

1 Leraren dagen mij uit om mijn best te doen op school. 5,90 6,96

2 Leraren motiveren mij. 4,93 6,46

3 Leraren houden rekening met mijn sterke en zwakke punten. 5,20 6,39

4 Leraren geven afwisselend les met luisteren naar uitleg, zelfstandig 
werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren en dergelijke.

5,05 7,07

5 ICT doet het op mijn school. 6,12 6,79

6 Leraren gebruiken digitaal lesmateriaal tijdens de lessen. 4,86 7,39

7 De lessen sluiten aan bij gebeurtenissen uit het nieuws. 4,16 4,73

8 Ik ben tevreden over buitenschoolse activiteiten. 5,14 6,15

9 Ik ben tevreden over de begeleiding richting een vervolgstudie. 6,38 6,64

10 Leraren behandelen mij met respect. 6,56 7,77

11 Leraren leggen goed uit. 5,75 6,72

12 Ik ben tevreden over mijn mentor. 6,49 8,05

13 Ik krijg extra hulp als ik problemen heb met leren. 5,50 6,72

14 Leraren leggen mij uit wat ik goed en fout doe. 5,20 6,45

15 De school informeert mij over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk 
zijn.

5,52 6,80

16 De mening van leerlingen telt mee op school. 4,49 6,27

Verdieping domein SK1. Veiligheid (KWS)
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Stellingen SK1. Veiligheid (KWS) Score BM

1 Ik ben tevreden over de sfeer op school.* 5,90 7,58

2 Ik ga met plezier naar school.* 5,20 6,57

3 Ik voel me veilig op school.* 7,43 8,14

4 Ik ben tevreden over wat school doet tegen pesten.* 5,50 6,65

5 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

6 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

7 Leerlingen van deze school hebben mij de afgelopen maanden expres 
lichamelijk pijn gedaan.*

9,33 9,02

8 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

9 Ik kan goed opschieten met mijn klasgenoten.* 7,73 8,07

10 Ik kan op school zeggen wat ik wil. * 5,77 6,92

11 Ik voel mij prettig op school.* 6,56 7,76

12 Ik kan mijzelf zijn op school.* 6,81 7,88

13 Ik heb het naar mijn zin in de klas.* 7,01 7,68

14 Mijn klasgenoten zijn voorzichtig met de spullen van een ander.* 5,86 6,25

15 Mijn klasgenoten zorgen ervoor dat de klas en de school netjes blijven. * 5,85 5,86

16 De schoolregels worden eerlijk toegepast.* 4,66 6,47

17 Ik ben de afgelopen maanden gepest door klasgenoten.* 9,60 9,48

18 Ik ben de afgelopen maanden gepest door leerlingen uit andere klassen.* 9,65 9,60

19 Ik ben de afgelopen maanden op school bedreigd. * 9,58 9,34

20 Ik ben de afgelopen maanden op school bestolen. * 9,53 9,17

21 De afgelopen maanden zijn er spullen van mij vernield door leerlingen van 
de school.*

9,28 9,06

Verdieping domein Vensters VO Leerlingen

Stellingen Vensters VO Leerlingen Score BM

1 Leraren dagen mij uit om mijn best te doen op school. 5,90 6,96

2 Leraren motiveren mij. 4,93 6,46

3 Leraren houden rekening met mijn sterke en zwakke punten. 5,20 6,39

4 Leraren geven afwisselend les met luisteren naar uitleg, zelfstandig 
werken, samenwerken, gebruik van ict, presenteren en dergelijke.

5,05 7,07

5 ICT doet het op mijn school. 6,12 6,79

6 Leraren gebruiken digitaal lesmateriaal tijdens de lessen. 4,86 7,39

7 De lessen sluiten aan bij gebeurtenissen uit het nieuws. 4,16 4,73

8 Ik ben tevreden over buitenschoolse activiteiten. 5,14 6,15

9 Ik ben tevreden over de begeleiding richting een vervolgstudie. 6,38 6,64

10 Leraren behandelen mij met respect. 6,56 7,77

11 Leraren leggen goed uit. 5,75 6,72

12 Ik ben tevreden over mijn mentor. 6,49 8,05

13 Ik krijg extra hulp als ik problemen heb met leren. 5,50 6,72

14 Leraren leggen mij uit wat ik goed en fout doe. 5,20 6,45
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Stellingen Vensters VO Leerlingen Score BM

15 De school informeert mij over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk 
zijn.

5,52 6,80

16 De mening van leerlingen telt mee op school. 4,49 6,27

17 Ik ben tevreden over de sfeer op school.* 5,90 7,58

18 Ik ben tevreden over de omgang met leerlingen van deze school.* 6,07 7,34

19 Ik ga met plezier naar school.* 5,20 6,57

20 Ik voel me veilig op school.* 7,43 8,14

21 De regels op school zijn duidelijk.* 5,67 7,24

22 Ik ben tevreden over de hulp die ik krijg als ik een persoonlijk probleem 
heb.*

5,82 7,14

23 Ik ben tevreden over wat school doet tegen pesten.* 5,50 6,65

24 Ik ben de afgelopen maanden op school gepest.* 9,43 8,86

25 Ik ben de afgelopen maanden via social media gepest door leerlingen van 
deze school.*

9,63 9,08

26 Leerlingen van deze school hebben mij de afgelopen maanden expres 
lichamelijk pijn gedaan.*

9,33 9,02

27 Ik ben de afgelopen maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze 
school.*

9,48 9,04

Verdieping domein Welbevinden KWS

Stellingen Welbevinden KWS Score BM

1 Ik kan goed opschieten met mijn klasgenoten.* 7,73 8,07

2 Ik voel mij prettig op school.* 6,56 7,76

3 Ik kan mijzelf zijn op school.* 6,81 7,88

4 Ik heb het naar mijn zin in de klas.* 7,01 7,68

Verdieping domein Welbevinden Vensters

Stellingen Welbevinden Vensters Score BM

1 Ik ben tevreden over de sfeer op school.* 5,90 7,58

2 Ik ben tevreden over de omgang met leerlingen van deze school.* 6,07 7,34

3 Ik ga met plezier naar school.* 5,20 6,57
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