NOTITIE
Titel : Vavo studentenenquête 2021
Datum : juni 2021
Status : definitief

Ieder jaar vragen we onze studenten hoe tevreden ze zijn over het ROC en over hun onderwijs. Dit
doen we door middel van een enquête.
In de periode maart-april 2021 hebben we de 59 vavo-studenten die toen bij ons een vmbo-, havo- of
vwo-opleiding volgden gevraagd de enquête in te vullen. 36 studenten hebben dat gedaan, dat
betekent een respons van 61%.
Graag laten we de resultaten van de enquête op hoofdlijnen zien en vergelijken we deze met de
vorige twee enquêtes. We kunnen constateren dat vavo-studenten al drie jaar achtereen tevreden
zijn over hun onderwijs en ondanks de coronatijd zijn de scores in 2021 zelfs nog iets hoger dan in
de jaren daarvoor.
Rubriek
(iedere rubriek bevat in de enquête een aantal vragen)

Vavo
2019

2020

2021

Aantal respondenten

65

52

36

OP1 Onderwijsprogramma

3,8

3,8

3,8

OP2 Ontwikkeling en begeleiding

3,7

3,7

3,7

OP3 Didactisch handelen

3,8

3,7

3,9

SK1 Veiligheid

4,3

4,2

4,3

SK2 Leerklimaat

3,8

3,9

4,0

T

Toetsing en examinering

4,0

4,0

4,0

KA3 Verantwoording en dialoog

3,5

3,4

3,5

Overig (faciliteiten)

4,0

4,0

4,1

Gemiddelde rubrieken

3,9

3,8

3,9

Rapportcijfer ROC

7,2

7,2

7,5

De kleuren in de tabel staan voor:
Normering

rubrieken

rapportcijfers

(5-puntschaal)

(10-puntschaal)

3,5 of hoger

7,0 of hoger

Voldoende

3,0 tot 3,5

6,0 tot 7,0

Onvoldoende

1,0 tot 3,0

1,0 tot 6,00

Ruim voldoende / goed
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Uitleg van de rubrieken:
• Onderwijsprogramma gaat over de opbouw van de opleiding: hoe ziet het lesprogramma eruit,
het lesrooster, lesuitval enzovoort.
• Ontwikkeling en begeleiding gaat over de informatievoorziening, de intake, de begeleiding door
de coach en de steun die je krijgt tijdens je opleiding.
• Didactisch handelen geeft antwoord op de vraag of docenten goed les geven en of er voldoende
afwisseling is in de werkvormen tijdens de lessen.
• Veiligheid betreft de veiligheid in en om het schoolgebouw en in de klas.
• Leerklimaat gaat over de manier waarop men op school met elkaar omgaat en over de sfeer.
• Toetsing gaat over de afname van toetsen en examens.
• Verantwoording en dialoog betreft de inspraak die je hebt via de studentenraad en of er naar je
geluisterd wordt als je iets belangrijks over school hebt te vertellen.
• In de rubriek ‘overig’ zitten vragen over de faciliteiten (uitrusting van lokalen e.d.).
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