Vensters VO Ouders
Opgevraagd: 16 mei 2022
Dit rapport biedt u een overzicht van de voornaamste filterresultaten van Vensters VO Ouders. 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

Vensters VO Ouders

Domeinen

Vensters VO Ouders

Periode

Van 1 augustus 2021 t/m 16 mei 2022

Weergegeven onderdelen

Domeinen - overzicht domeinscores, Stellingen - overzicht
stellingen, Respondentinformatie - uitsplitsing op schooltype,
Representativiteit - per respondenttype

Vraagweergave

Standaard [Nederlands]

Benchmark

Bestuur

Aantal decimalen

2

Grafische weergave

Zonnetje/wolkje

Risico

Weergeven

Filter eigen resultaten op
- Locatie

Dominicus College

- Klas (respondent / klassentabel)

1A1, 1G1, 1H1, 1HV1

Filter alle resultaten op
- Persoontype (respondent)

Ouder/Verzorger

- Leerjaar (respondent)

Leerjaar 1

Overzicht domeinen
Overzicht domeinen

Score

BM

Risico

Vensters VO Ouders

8,38

8,31

3,00 %

Inzicht domein Vensters VO Ouders
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Stellingen Vensters VO Ouders

Score

BM

1 De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.

9,11

8,98

2 Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te
ontwikkelen.
(bijvoorbeeld: Sportief, muzikaal, creatief of talent voor bepaalde vakken)

7,93

8,12

3 De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.

8,28

8,26

4 De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.

7,75

7,37

5 Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school.
(bijvoorbeeld: computers, laptops, tablets, smartboards)

9,07

8,88

6 De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de
samenleving tegenkomt.

8,43

7,74

7 Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.

8,65

8,41

8 De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.

8,38

8,20

9 De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

8,38

8,39

10 Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn
kind.

7,97

7,97

11 Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.

8,60

8,65

12 Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

8,19

8,53

13 Ik ben tevreden over de mentor/coach van mijn kind.

8,53

8,85

14 Mijn kind gaat met plezier naar school.

8,45

8,25

15 Pesten wordt op school goed aangepakt.

7,53

7,67

Respondenten en representativiteit
Respondentgroepen (aantallen en percentages)
Schooltype

Aantal

Percentage

atheneum

34

55,74 %

gymnasium in scholengemeenschap

12

19,67 %

havo

15

24,59 %

61

Representativiteit
Representativiteit per persoontype
Persoontype

Schooltype

Leerjaar

[alle persoontypes]

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

1749

128

316

61

Leerling

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

799

118

260

0

Docent

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

97

58

78

0

OOP

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

45

35

41

0

Kader

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

2

2

2

0

Ouder/Verzorger

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

799

118

260

61

Stagiair

[alle schooltypes]

[alle leerjaren]

7

7

7

0
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Populatie

Minimaal

Wenselijk

Werkelijk
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Legenda rapportage
Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal onderdelen van een rapportage. Als u meer wilt weten over
het opvragen van resultaten, ga dan naar Help / Resultaten.
Berekening domeinscore: de scores van elke stelling worden omgerekend naar een 10-puntschaal. Vervolgens
wordt van elke stelling het gemiddelde berekend. Daarna wordt van deze kengetallen het ongewogen
gemiddelde berekend van de geselecteerde respondenten.
Representativiteit: voor het berekenen van de representativiteit worden gangbare statistische formules
gebruikt. De aantallen worden wekelijks bijgewerkt met de meest recente data uit het leerlingvolgsysteem.
Zie voor uitleg: Berekeningen – Representativiteit
Grafische weergave: of een score een zonnetje of wolkje (blokjes of klavertjes) krijgt, wordt per domein/stelling
bepaald. Daarvoor wordt gekeken naar het aantal deelnemende scholen of geëvalueerden. Er zijn 5 categorieën
met elk een bereik van 20% van de scores. De totale hoeveelheid scholen dan wel geëvalueerden bepaalt de
aantallen per categorie.
Zie voor uitleg: Berekeningen – Algemeen.
Risicogetal: een risicogetal van een domein wordt berekend als 25% van de stellingen van dat domein een
negatief antwoord krijgt van een respondent. Als van 50 respondenten 10 respondenten bij 2 stellingen een
negatief antwoord geven op een domein van 5 stellingen, dan is het risicogetal 20%.
Zie voor de berekening: Berekeningen - Risicogetal.
Uitsplitsingen: een uitsplitsing geeft de scores uitgesplitst weer van de eigen selectie. Zie voor de indelingsopties
de handleiding Vrije Rapportage, Uitsplitsing naar groepen.
CW Docent door leerling: voor het opvragen van resultaten van dit onderzoek is een aparte uitleg geschreven
met voorbeelden.
Zie voor uitleg: CW Docent door leerling - rapport opvragen (enkele voorbeelden).
Andere informatiebronnen: zie de vraagtekens rechtsboven op de pagina’s waar u resultaten opvraagt. Verder:
Help / Resultaten: allerlei handleidingen en uitleg over het opvragen van resultaten.
Help / Veelgestelde vragen: categorie Resultaten
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