
 

PO-Raad 

Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk bij Kennisnet  
via support@kennisnet.nl of 0800 3212 233. 

 

Hoe en wat? 
Medewerkertevredenheid & 
vragenlijst 
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Medewerkertevredenheid in het ManagementVenster 
 
Eén van de rapportages in het ManagementVenster gaat over de tevredenheid van het 
personeel. Het rapport is gebaseerd op de medewerkertevredenheidsenquête van uw 
school. Voor een gevuld rapport moet u eerst de respons van uw personeel ophalen. In deze 
‘hoe en wat’ leggen we uit hoe dat werkt. 
 
Inhoud van dit rapport 
In het rapport wordt de tevredenheid van het personeel getoond aan de hand van de 
gemiddelde scores op veertien vragen. De vragen gaan over het schoolklimaat, het 
onderwijsleerproces (alleen voor leerkrachten), de communicatie en de 
arbeidsomstandigheden. Ook geeft de medewerker een rapportcijfer aan de school.  
De definitieve vragenlijsten kunt u inzien op vensters.nl/tevredenheidsmeting-po.  
 
De tevredenheidsvragen voor Vensters zijn vastgesteld in samenwerking met schoolleiders, 
bestuurders en onderzoeksbureau Oberon. Een uitgebreider onderzoek afnemen kan 
natuurlijk nog steeds: u kunt de vragen afnemen als onderdeel van een groter onderzoek. 
 
U beheert de vragenlijst op de beheerpagina van het ManagementVenster. Hier komt u 
door rechts in het scherm op ‘Beheer’ te klikken. 
 
Hoe haal ik respons op? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de respons op te halen. Via een onderzoeks- of 
adviesbureau of eenvoudig en gratis via Vensters. Medewerkers zijn in alle gevallen in een 
paar minuten klaar met het invullen van de vragenlijsten. 
 
Via Vensters 
Staat er dit jaar geen uitgebreid tevredenheidsonderzoek gepland of neemt u altijd zelf het 
onderzoek af? Via Vensters maakt u gratis gebruik van de enquête-tool. Hiermee neemt u 
zelf de tevredenheidsvragen af onder uw medewerkers. Kies hiervoor de optie Enquête-tool 
Vensters bij de afnamekeuze. 
Klik op ‘starten’ en de link naar uw unieke enquête wordt gegenereerd. De link kunt u 
verspreiden onder de medewerkers van de school. Wanneer u voldoende respons heeft, 
klikt u op ‘stoppen en verwerken’.  
 
Via een onderzoeksbureau 
Neemt u het tevredenheidsonderzoek af via een onderzoeks- of adviesbureau? Vraag hen of 
ze de tevredenheidsvragen van Vensters in het onderzoek kunnen opnemen. Bij de meeste 
aanbieders is dit mogelijk. Wanneer u daar toestemming voor geeft, sturen zij de respons 
door naar Vensters. Deze verwerken wij voor u in het rapport. 
 
Wanneer plan ik dit in? 
Volg hierin uw eigen planning. Was u al van plan om nog een vragenlijst af te nemen dit 
jaar? Neem dan ook de tevredenheidsvragen van Vensters af. Staat volgend schooljaar of 
het schooljaar erna een tevredenheidsonderzoek op de planning? Kijk dan op welke manier 
de tevredenheidsvragen voor Vensters hierin opgenomen kunnen worden.  
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Vragenlijst voor medewerkers 

 

Nr Vraag   

1 Wat is uw functie? 
Leerkracht  
Onderwijsondersteunend 
medewerker  

2 Hoe tevreden bent u over de sfeer op school?  

3 Hoe veilig voelt u zich op school?  

4 
Hoe tevreden bent u over de onderlinge samenwerking 
met uw collega’s?  

 

5 Hoe tevreden bent u over uw contacten met leerlingen?  

6 Hoe tevreden bent u over uw contacten met ouders?  

7 
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich 
maximaal te ontwikkelen? 

Alleen voor leerkrachten 

8 
Hoe tevreden bent u over de methodes en methodieken 
op school? 

Alleen voor leerkrachten 

9 
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het 
onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer 
begaafde’ leerlingen? 

Alleen voor leerkrachten 

10 
Hoe tevreden bent u over de afstemming van het 
onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘zwakkere’ 
leerlingen? 

Alleen voor leerkrachten 

11 
Hoe tevreden bent u over de communicatie binnen de 
school? 

 

12 
Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot 
persoonlijke ontwikkeling en scholing? 

 

13 Hoe tevreden bent u over de taakverdeling?  

14 Welke rapportcijfer geeft u de school?  

 

 

 


