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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Tevredenheidspeiling Medewerkers 2019 van Egbertusschool. De gebruikte vragenlijst is
afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Algemeen 2 vragen

Boeiend Onderwijs 22 vragen

Pedagogisch Tact 5 vragen

Samen 16 vragen

Opmerkingen 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 46 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Egbertusschool

Adres Achterstraat 30

Postcode + Plaats 4132VE VIANEN UT

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 4 maart 2019 tot 30 mei 2019.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 13

Aantal afgerond 12

Responspercentage 92%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

4

Egbertusschool



1 -- (0,0%)

2 - (4,2%)

3 + (50,0%)

4 ++ (45,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Algemeen: 
Gemiddelde score 3,42

95,8% scoort 3 of 4

Algemeen

GSES GSOS +/- DEV

3,42 3,29 +0,13 0,57

De school heeft een duidelijk merkbare identiteit 3,08 3,23 -0,15 0,49

Ik ondersteun de identiteit van de school 3,75 3,34 +0,41 0,43

Sterke punten

Ik ondersteun de identiteit van de school

Men is het eens over

Ik ondersteun de identiteit van de school

De school heeft een duidelijk merkbare identiteit

Analyse

Ook al is de score m.b.t. de duidelijk merkbare identiteit wat aan de lage kant, toch wordt deze in hoge mate door de medewerkers ondersteund.
Mogelijk nóg meer de nadruk leggen op 'waar we mee bezig zijn'.
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Boeiend Onderwijs

GSES GSOS +/- DEV

3,35 3,23 +0,12 0,58

Ik besteed aandacht aan actuele maatschappelijke thema's 3,20 2,97 +0,23 0,40

Ik bied boeiend onderwijs aan de leerlingen 3,40 3,20 +0,20 0,49

Ik besteed aandacht aan talentontwikkeling van de kinderen 3,00 2,94 +0,06 0,45

Ik besteed aandacht aan leren leren 3,50 3,31 +0,19 0,50

Ik houd in mijn lessen rekening met verschillen tussen leerlingen 3,80 3,71 +0,09 0,40

Ik ben tevreden over de betrokkenheid van de leerlingen bij mijn lessen 3,40 3,06 +0,34 0,49

Ik ben tevreden over mijn aanbod aan leerlingen die meer willen of kunnen 3,30 3,06 +0,24 0,64

Ik ben tevreden over mijn begeleiding van leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften op gebied van leren 3,20 3,14 +0,06 0,60

Ik ben tevreden over mijn begeleiding van leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften op gebied van gedrag 3,20 3,06 +0,14 0,60

Ik besteed aandacht aan persoonsvorming van leerlingen 3,40 3,43 -0,03 0,49

Ik besteed aandacht aan sociale segregatie en burgerschap 2,70 2,89 -0,19 0,64

Ik leer leerlingen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere
leven 3,90 3,55 +0,35 0,30

Ik bied leerlingen een uitdagende leeromgeving 3,30 3,06 +0,24 0,46

Ik kan activiteiten betekenisvol maken voor de leerlingen 3,50 3,35 +0,15 0,50

De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen 3,50 3,33 +0,17 0,50

Ik geef leerlingen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun
leerproces 3,22 3,18 +0,05 0,42

Ik geef leerlingen de ruimte om zeggenschap te ervaren in hun eigen leerproces 3,11 3,09 +0,02 0,57

Ik werk vakoverstijgend 3,10 3,11 -0,01 0,70

Ik geef leerlingen persoonlijke aandacht 3,70 3,86 -0,16 0,46

Ik sluit in mijn onderwijs aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,60 3,41 +0,19 0,49

Ik ben tevreden over de resultaten die ik bereik met de leerlingen 3,20 3,00 +0,20 0,40

Ik besteed voldoende aandacht aan het leren leren 3,40 3,24 +0,16 0,66
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1 -- (0,0%)

2 - (4,5%)

3 + (44,7%)

4 ++ (33,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (17,4%)

Boeiend Onderwijs: 
Gemiddelde score 3,35

78,0% scoort 3 of 4

Sterke punten

Ik leer leerlingen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven

Ik houd in mijn lessen rekening met verschillen tussen leerlingen

Ik geef leerlingen persoonlijke aandacht

Mogelijke verbeterpunten

Ik besteed aandacht aan sociale segregatie en burgerschap

Men is het eens over

Ik leer leerlingen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven

Ik besteed aandacht aan actuele maatschappelijke thema's

Ik houd in mijn lessen rekening met verschillen tussen leerlingen

Bespreekpunten

Ik werk vakoverstijgend

Ik besteed voldoende aandacht aan het leren leren

Ik ben tevreden over mijn aanbod aan leerlingen die meer willen of kunnen

Analyse

In zijn algemeenheid een mooie score met als absolute topper: 
* Ik leer leerlingen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven (3,90)

Ook hier valt de aandacht voor de talentontwikkeling van de kinderen op door de lagere score (3,00). Ook het geven van ruimte aan de leerlingen om
zeggenschap te ervaren in hun eigen leerproces scoort verhoudingsgewijze laag (3,11). Dit is geen verrassing, want de leerlingen gaven in de
Tevredenheidspeiling Leerlingen 2019 met andere woorden hetzelfde aan! Hier mogen we dus nog meer de nadruk op gaan leggen dan we nu al
doen. We zijn met schoolontwikkeling bezig met de gedragslijn 'Leren leren'. We plukken daar de eerste vruchten van, maar het kan geen kwaad om
dit traject met volle energie te vervolgen. Ook mogen we nóg meer vakoverstijgend gaan werken. We doen dit al wel met de schoolbrede projecten,
maar het mag 'doordeweeks' ook vorm en inhoud krijgen.

Waar we iets mee mogen is: 
* Ik besteed aandacht aan sociale segregatie en burgerschap (2,70) 
We hebben keurig op papier staan wat we hieraan doen, maar dit wordt kennelijk niet als zodanig door de medewerkers (h)erkend. Mogelijk kunnen
we bij scholen die op dit onderdeel hoog scoren ons voordeel op doen.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (21,7%)

4 ++ (78,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Pedagogisch Tact: 
Gemiddelde score 3,78

100,0% scoort 3 of 4

Pedagogisch Tact

GSES GSOS +/- DEV

3,78 3,35 +0,43 0,41

Ik ben tevreden over de sfeer op school 3,67 3,21 +0,46 0,47

Ik ga met plezier naar mijn werk 3,83 3,51 +0,32 0,37

Ik voel me veilig binnen de school 3,92 3,56 +0,35 0,28

De schoolleiding besteed voldoende aandacht aan de sociale veiligheid van de
medewerkers 3,67 3,20 +0,47 0,47

Het lukt mij om 'het goede te doen op het juiste moment' ook in de ogen van
kinderen 3,83 3,26 +0,58 0,37

Sterke punten

Ik voel me veilig binnen de school

Ik ga met plezier naar mijn werk

Het lukt mij om 'het goede te doen op het juiste moment' ook in de ogen van kinderen

Men is het eens over

Ik voel me veilig binnen de school

Ik ga met plezier naar mijn werk

Het lukt mij om 'het goede te doen op het juiste moment' ook in de ogen van kinderen

Analyse

Een ongelofelijk hoge score, waar we alleen maar heel trots op mogen zijn! Ook hier scoort de veiligheidsbeleving super hoog! Dat is mooi wanneer
het ook onze missie is: Samen leven en leren in een veilige omgeving!
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1 -- (0,0%)

2 - (10,9%)

3 + (38,5%)

4 ++ (31,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (19,3%)

Samen: 
Gemiddelde score 3,25

69,8% scoort 3 of 4

Samen

GSES GSOS +/- DEV

3,25 2,91 +0,35 0,68

Ik ben bekend met de principes van de lerende organisatie 3,30 3,19 +0,11 0,64

Ik ben bekend met de kernwaarden en kernthema's van Trinamiek 3,27 3,10 +0,17 0,45

Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernthema's van Trinamiek (boeiend
onderwijs, pedagogisch tact, samen) 3,55 3,00 +0,55 0,50

Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernwaarden van Trinamiek
(vertrouwen, vakmanschap, verbinding) 3,58 3,03 +0,55 0,49

Ik baseer mijn handelen op de missie en visie van mijn school 3,40 3,08 +0,32 0,49

De schoolleiding stuurt de zorg voor kwaliteit in voldoende mate aan 3,09 3,08 +0,01 0,51

Ik ben bekend met de werking van mentale modellen 2,50 2,71 -0,21 0,50

Binnen mijn school is er sprake van teamleren, waarbij we gericht werken aan
kwaliteitsverbetering 3,64 3,08 +0,55 0,64

Binnen mijn school maken we gebruik van elkaars talenten 3,33 2,89 +0,44 0,62

Ik ben bekend met de systemtools, zoals causale lussen en
gedragspatroongrafieken 2,00 2,32 -0,32 0,00

Ik pas de systemtools toe in mijn groep 2,00 1,95 +0,05 0,00

Ik ben bekend met de consentmethode 3,27 3,03 +0,24 0,75

Op mijn school wordt in overleggen de consentmethode toegepast 3,20 2,71 +0,49 0,60

Ik ben tevreden over de manier waarop besluiten genomen worden op mijn school 3,27 2,94 +0,33 0,62

Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen 3,55 2,89 +0,66 0,50

Ik maak jaarlijks gebruik van de Trinamiek Academie 3,10 2,72 +0,38 0,70

Sterke punten

Binnen mijn school is er sprake van teamleren, waarbij we gericht werken aan kwaliteitsverbetering

Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernwaarden van Trinamiek (vertrouwen, vakmanschap, verbinding)

Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernthema's van Trinamiek (boeiend onderwijs, pedagogisch tact, samen)
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Mogelijke verbeterpunten

Ik ben bekend met de systemtools, zoals causale lussen en gedragspatroongrafieken

Ik pas de systemtools toe in mijn groep

Ik ben bekend met de werking van mentale modellen

Men is het eens over

Ik ben bekend met de systemtools, zoals causale lussen en gedragspatroongrafieken

Ik pas de systemtools toe in mijn groep

Ik ben bekend met de kernwaarden en kernthema's van Trinamiek

Bespreekpunten

Ik ben bekend met de consentmethode

Ik maak jaarlijks gebruik van de Trinamiek Academie

Binnen mijn school is er sprake van teamleren, waarbij we gericht werken aan kwaliteitsverbetering

Analyse

Ook hier een mooie score met toppers als: 
* Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernthema's van Trinamiek (boeiend onderwijs, pedagogisch tact, samen) (3,55) 
* Keuzes binnen mijn school zijn in lijn met de kernwaarden van Trinamiek (vertrouwen, vakmanschap, verbinding) (3,58) 
* Binnen mijn school is er sprake van teamleren, waarbij we gericht werken aan kwaliteitsverbetering (3,64) 
* Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen (3,55)

Een meevaller is de bekendheid met de consentmethode (3,27) en de toepassing daarvan in overleggen (3,20). Dit had ik persoonlijk lager ingeschat.

Benieuwd ben ik naar: 
* De schoolleiding stuurt de zorg voor kwaliteit in voldoende mate aan (3,09). Dit had ik persoonlijk hoger ingeschat.

Het gebruik van de Trinamiek Academy valt me niet tegen. Het deelnamepercentage lag dit schooljaar op verklaarbare wijze lager dan normaal
gesproken. Ik heb over de leergierigheid van mijn medewerkers echter niet te klagen.

Geen verrassing was de lage score voor: 
* Ik ben bekend met de werking van mentale modellen (2,50) 
* Ik ben bekend met de systemtools, zoals causale lussen en gedragspatroongrafieken (2,00) 
* Ik ben bekend met de systemtools, zoals causale lussen en gedragspatroongrafieken (2,00)

Wordt de consentmethodiek in teamvergaderingen toegepast, dan is dit voor de systemtools en de mentale modellen zeker niet het geval. 
Deze constatering is in het kader van de stand van zaken m.b.t. ons Koersplan ook al gedaan. We zullen daar dus iets mee moeten, al gebiedt de
eerlijkheid mij te zeggen, dat het i.h.k.v. schoolontwikkeling niet de hóógste prioriteit heeft...

10

Egbertusschool



Opmerkingen

Hieronder kunnen aanvullende opmerkingen genoteerd worden

1. Ik ben administratief medewerkster, de meeste vragen zijn gebaseerd op leerkrachten
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Algemeen 3,42 3,29 +0,13 0,57

Boeiend Onderwijs 3,35 3,23 +0,12 0,58

Pedagogisch Tact 3,78 3,35 +0,43 0,41

Samen 3,25 2,91 +0,35 0,68
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Slotconclusies

Egbertusschool scoort als school een 3,38. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 92%: 12 van de 13 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Van de drie Tevredenheidsonderzoeken scoort die van de Medewerkers verhoudingsgewijs het hoogst. Daar mogen we tevreden over zijn: 91 %
scoort Voldoende tot Uitstekend, 9 % scoort Onvoldoende tot Matig. Natuurlijk is dat 9 % te veel, maar ernstig zorgen maken we ons niet. Het is wel
interessant om met en van elkaar te leren. Wat doen (of laten) scholen met een hogere score? Welke items scoren stichtingsbreed hoog (of laag). Wat
kunnen (of moeten) we stichtingsbreed gaan oppakken?

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 2 4,3%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 2 4,3%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 12 26,1%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 12 26,1%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 11 23,9%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 6 13,0%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES

Algemeen

Ik ondersteun de identiteit van de school 3,75

De school heeft een duidelijk merkbare identiteit 3,08

Boeiend Onderwijs

Ik leer leerlingen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven 3,90

Ik besteed aandacht aan sociale segregatie en burgerschap 2,70

Pedagogisch Tact

Ik voel me veilig binnen de school 3,92

De schoolleiding besteed voldoende aandacht aan de sociale veiligheid van de medewerkers 3,67

Samen

Binnen mijn school is er sprake van teamleren, waarbij we gericht werken aan kwaliteitsverbetering 3,64

Ik pas de systemtools toe in mijn groep 2,00
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