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Resultaten versie maart 2020 

Behaalde ontwikkelingsperspectieven 

In de periode 2016/2017 t/m 2018/2019 zijn jaarlijks gemiddeld 10 leerlingen doorgestroomd  vanuit 

het SO uit naar het VSO met een van de volgende ontwikkelingsperspectieven: 

 VSO-A 

 VSO-B 

 VSO-C 

 VSO-D 

In de periode 2016/2017 t/m 2018/2019 zijn in totaal 22 leerlingen, jaarlijks gemiddeld ongeveer 7 

leerlingen, uitgestroomd van het VSO naar een van de volgende vormen van dagbesteding: 

 Arbeidsmatige dagbesteding:    5 leerlingen 

 Activiteitgerichte dagbesteding: 12 leerlingen 

 Belevingsgerichte dagbesteding:   5 leerlingen 

Voor 95% van deze VSO leerlingen geldt dat ze uitgestroomd zijn op het beoogde uitstroomniveau. 

Vanwege het relatief geringe aantal uitstromende leerlingen per jaar, nemen we in dit overzicht de 

uitstroom over drie jaar samen. Dit geeft een betrouwbaarder beeld omdat de gegevens per jaar 

behoorlijk kunnen fluctueren. We passen een voortschrijdend driejarig gemiddelde toe. Om tot het 

meest recente driejarig gemiddelde te komen van de behaalde uitstroomniveaus, is gestart met een 

inventarisatie van de gegevens van 2016-2017, tot en met de uitstroomgegevens van 2018-2019. 

De wettelijke norm voor zowel het SO als het VSO bedraagt 75%. Voor het SO stellen we onszelf die 

norm. Het behaalde percentage bedraagt bij het SO 87%. We voldoen dus ruimschoots aan de 

wettelijke norm en zijn daar tevreden mee. 

Voor het VSO hanteren we voor ons zelf een norm van 90%. Met een score van 97% hebben we ook 

die norm ruimschoots behaald en we zijn daar tevreden mee. 
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Duiding ontwikkelingsperspectieven: 

 Omdat een jaar na 2016-2017 de formats van de ontwikkelingsperspectieven zijn aangepast, 

dragen de gegevens van 2016-2017 niet optimaal bij aan een eenduidige opbouw van de 

data. 

 In 2017-2018 is bij ambitieniveau/uitstroomniveau VSO-B de bestemming in 75% van de 

gevallen naar beneden bijgesteld. In dat jaar zijn de formats van de 

ontwikkelingsperspectieven opnieuw geformuleerd en het is niet duidelijk of deze 

herformulering hierop effect heeft gehad. 

 In 2019 hebben we het aantal uitstroomniveaus van het VSO teruggebracht en aangepast 

aan de wettelijke indeling: AD, ACD, BD.  

 Voor zowel het SO (87%) als het VSO (90%) voldoen we wat betreft het behalen van de 

ontwikkelingsperspectieven ruimschoots aan de wettelijke en ook aan onze eigen normen 

van respectievelijk 75% (SO) en 90% (VSO). We zijn daar tevreden mee. 

Doen ontwikkelingsperspectieven: 

 Met de kennis van nu zouden we de vraag hebben gesteld of de hoge behaalde percentages 

in het schooljaar 2016-2017 aanleiding geven om met IB en leerkrachten het gesprek te 

voeren over het bepalen van de ambitieniveaus. 

 In 2018-2019 is het gesprek gevoerd met de betreffende leerkracht(en) over de juistheid van 

het vaststellen van de ambitieniveaus/uitstroomniveaus en we hebben geconcludeerd dat de 

leerkracht(en) hier vaardig genoeg in zijn. Tot die conclusie komen we omdat de wijze van 

formuleren (SMART) van doelstellingen aantoonbaar leidt tot het bereiken van die doelen.  

De vaardigheid van onze IB’ers om middels de reflectieve dialoog het gesprek hierover te 

voeren, maakt dat ze een correct beeld krijgen van de keuzes die de leerkracht maakt voor 

het betreffende uitstroomprofiel. 

 Tijdens de studiedag van juni 2019 ter voorbereiding op het schooljaar 2019-2020 is het 

nieuwe format OPP naar analogie van het doelgroepenmodel geïntroduceerd en toegelicht 

daar waar het gaat om de formulering en werkwijze van het omgaan met: 

o het instroomprofiel,  

o de bevorderende en belemmerende factoren 

o het integratief beeld 

o de uitstroombestemming en het uitstroomniveau 

o de eindtermen van het OPP 

o de ondersteuningsbehoeften 

o het handelingsdeel 

o de jaarlijkse evaluatie van het OPP 

o de eindevaluatie van het OPP 

 Jaarlijks wordt tijdens de persoonlijk plan bespreking vastgesteld of onze leerlingen zich 

ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief zoals dat voor hen is opgesteld. Zo nodig 

vindt bijstelling plaats en dat is in enkele situatie inderdaad gebeurd. 
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Bestendiging: 
 

Nadat leerlingen onze school verlaten hebben, informeren we bij de desbetreffende organisatie voor 

dagbesteding of bij de ouders, of de leerlingen nog steeds functioneren op het uitstroomniveau dat 

we als school bepaald hadden. Dat doen we voor iedere leerling 2 jaar na het verlaten van de school. 

Ons kwaliteitsbeleid bepaalt dat we, conform onze wettelijke opdracht, deze informatie opvragen. 

We willen immers weten of de adviezen die we hebben geformuleerd toen de leerling de school ging 

verlaten, van goede kwaliteit zijn geweest. 

We kunnen vaststellen dat voor bijna 100% van onze leerlingen geldt dat er 2 jaar na het 

schoolverlaten sprake is van deze bestendiging. Daar zijn we tevreden mee. 

 

Soms is er sprake van een situatie waarin blijkt dat de leerling en/of de ouders kiezen voor een 

andersoortige vorm van dagbesteding dan de Emiliusschool heeft geadviseerd. De ouders en/of de 

leerling wijken dan eenzijdig af van het uitstroomadvies waarover we het gezamenlijk eens waren. 

De reden hiervoor is altijd gelegen in het, meestal na een (lange) wachtlijstperiode, beschikbaar 

komen van een plaats voor dagbesteding bij een zorginstelling. Het hebben van die plaats is voor 

ouders daarbij van groter belang dan de aard van de dagbesteding. 

Dit vinden we spijtig, maar we hebben begrip voor de situatie van deze ouders. 

Duiding bestendigingsgegevens: 
 

 De bestendigingsgegevens komen volledig overeen met onze eigen verwachtingen en de realiteit 

van de EMB-leerling. 

Doen bestendigingsgegevens: 

 Twee jaar na het schoolverlaten blijven we de gegevens bestendigingsgegevens opvragen. 

 Waar mogelijk bespreken we met de aanbieders van de dagbesteding het dilemma van de ouders 
wat betreft de beschikbaarheid van een bij het uitstroomprofiel passende vorm van 
dagbesteding. De realiteit is dat onze invloedsfeer hierbij niet ver reikt. 
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Behaalde onderwijsdoelen 

Om twee redenen brengt de Emiliusschool in beeld of het aantal en/of de percentages van het aantal 

behaalde doelen op de vastgestelde ambitieniveaus wordt behaald. De opgehaalde gegevens worden 

vervolgens geanalyseerd. Enerzijds richt deze analyse zich op de vaardigheid van onze leerkrachten 

om doelstellingen concreet SMART en op het juiste niveau te formuleren. Anderzijds richt deze 

analyse zich op het feitelijk bereiken van de doelen om daarmee zicht te krijgen op de kwaliteit van 

het didactisch handelen. 

Wat betreft de vaardigheid in het formuleren van concrete en toetsbare doelstellingen: 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de intern begeleiders gestart met het voeren van het gesprek over 

opbrengsten. Dit gesprek tussen de intern begeleider en de leerkracht(en) wordt gevoerd aan de 

hand van het aantal behaalde onderwijsdoelen per leerling. Middels de reflectieve dialoog worden 

opbrengsten voor iedere leerling in kaart gebracht en kunnen deze gegevens geaggregeerd worden 

naar het niveau van een klas, een stroom en de hele school. 

In 2018-2019 is dit uitgevoerd voor één leerling per klas en in het schooljaar 2019-2020 is dit 

toegepast op alle leerlingen. Daartoe is het aantal leerlingbesprekingen uitgebreid naar twee per 

klas, per jaar. Per leerling is in kaart gebracht hoeveel (procent) van de gestelde onderwijsdoelen 

(tussendoelen in de richting van de einddoelen in het OPP) daadwerkelijk behaald wordt. 

Onderstaand een tabel die de gegevens voor SO en VSO in beeld brengt. 

Bij aanvang heeft de school de ambitie (start)norm voor het aantal te behalen doelen op 60% 

gesteld. 
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Duiding vaardigheid: 

 De norm voor het aantal gerealiseerde doelen is behaald. Als zodanig zijn we tevreden met de 

resultaten en we leiden daaruit af dat onze leerkrachten vaardig zijn wat betreft het stellen van 

concrete en toetsbare doelen, op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

 In 2018-2019 en in 2019-2020 is het gesprek gevoerd met de betreffende leerkracht(en) over de 

kwaliteit van de geformuleerde doelen en we hebben geconcludeerd dat de leerkracht(en) hier 

vaardig genoeg in zijn. Tot die conclusie komen we omdat de wijze van formuleren (SMART) van 

doelstellingen aantoonbaar leidt tot het bereiken van die doelen. De vaardigheid van onze IB’ers 

om middels de reflectieve dialoog het gesprek hierover te voeren, maakt dat ze een correct 

beeld krijgen van de vaardigheid in het stellen van concrete en passende doelen door de 

leerkrachten. 

Doen vaardigheid: 

 Deze analyse maakt onderdeel uit van de integrale managementanalyse en jaarlijks bekijken we 

of bijsturing nodig is op het gebied van de leerkrachtvaardigheden.  

 De reflectieve dialoog als gesprekstechniek vindt hiermee ook een doelgerichte toepassing 

binnen de school. Deze gesprekstechniek zal in toenemende mate ook bij andere gesprekken 

gebruikt gaan worden. 

 Op basis van meerjaren data zullen we bekijken of we de norm van 60% kunnen verhogen. 

Wat betreft behaalde onderwijsdoelen in relatie tot de kwaliteit van pedagogisch en 

didactisch handelen: 

Wat dit onderwerp betreft hebben we in 2019-2020 een start gemaakt met een analyse van de 
behaalde doelen op alle leergebieden. Wat de D-stroom betreft zijn dit de 4 domeinen.  
Per leerling is in kaart gebracht hoeveel (procent) van de gestelde onderwijsdoelen (tussendoelen in 

de richting van de einddoelen in het OPP) daadwerkelijk behaald wordt. 
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Als startnorm/ambitieniveau is gesteld dat voor ieder leergebied tenminste 1 doel wordt gesteld en 
voor het behalen van doelen is 60% als uitgangspunt vastgesteld. 
Geanalyseerd is of: 

 op alle gebieden doelen zijn gesteld;  

 hoeveel doelen er zijn gesteld; 

 hoeveel (%?) er daarvan zijn behaald.  
 
Wat betreft de leergebieden in het SO: 
 

leergebieden aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 71 50 70% 

sociale en emotionele ontwikkeling 72 49 68% 

leren leren 88 62 70% 

Nederlandse taal en communicatie 89 49 55% 

rekenen 98 50 51% 

oriëntatie op maatschappij en wereld 77 54 70% 

kunstzinnige oriëntatie 54 41 76% 

bewegen en sport 105 72 69% 

 
Wat betreft de leergebieden in het VSO: 
 

leergebieden aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 57 35 61% 

leren taken uitvoeren 29 24 83% 

leren functioneren in sociale situaties 42 29 69% 

Nederlandse taal en communicatie 67 46 69% 

rekenen/wiskunde 71 41 58% 

mens, natuur & techniek 34 28 82% 

mens & maatschappij 61 43 70% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 50 40 80% 

bewegen & sport 62 48 77% 

culturele oriëntatie en creatieve expressie 49 46 94% 

 
Wat betreft de domeinen in de D-stroom in SO en VSO: 

Domeinen SO Aantal doelen behaald % behaald 

sociaal emotionele ontwikkeling en spel 22 13 59% 

communicatie 20 12 60 

sensomotoriek 26 17 65 

zelfredzaamheid 21 9 43% 

    

Domeinen VSO Aantal doelen behaald % behaald 

    

sociaal emotionele ontwikkeling en spel 33 22 67% 

communicatie 38 19 50% 

sensomotoriek 49 32 65% 

zelfredzaamheid 34 18 53% 

 
Duiding in relatie tot de kwaliteit van didactisch en pedagogisch handelen: 
 

 bij het SO is op 6 van de 8 leergebieden de norm van 60% behaald, op 2 van de 8 niet; 

 bij het VSO is op 9 van de 10 leergebieden de norm van 60% behaald, op 1 van de 10 niet; 
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 bij de D-stroom is zowel in het SO als in het VSO op de helft van de domeinen de 60% ambitie 
behaald; 

 in SO, VSO en D-stroom geldt dat voor bijna alle leerlingen op alle leergebieden tenminste 1 doel 
werd gesteld. Een uitzondering geldt hier voor enkele leerlingen die bijna van SO naar VSO 
doorstromen. Voor die leerlingen geldt dat, omdat in het VSO zintuigelijke & motorische 
ontwikkeling geen leergebied meer is, daarvoor geen doelen meer zijn gesteld. Ook betreft het 
hier enkele leerlingen die nog erg jong zijn om al doelen voor ‘leren leren’ (schoolrijpheid) te 
stellen. 

 In het SO wordt de ambitie bij ‘Nederlandse taal en communicatie’ (55%) en bij ‘rekenen’ (51%) 
niet behaald. Enerzijds is dat te verklaren doordat communicatie en taal voor al onze leerlingen 
verreweg de belangrijkste opgave van het naar school gaan is. De ernstige verstandelijke 
beperking speelt hierbij een grote rol. Anderzijds, als dat zo is, moet de Emiliusschool met name 
op dit leergebied de leerlingen ondersteunen. Wat onze eigen ambitie betreft lijkt dat dus net 
niet gelukt. Wat rekenen betreft denken we dat ook hierbij de verstandelijke beperking een grote 
rol speelt. 

 In het VSO wordt de ambitie (60%) bij bijna alle leergebieden behaald, een minimale 
uitzondering is het leergebied rekenen/wiskunde (58%). Vanwege de ernstige verstandelijke 
beperking is ‘rekenen/wiskunde’ en in zekere mate ook ‘leren leren’ en de daarbij gevraagde 
abstractie van grote invloed op het leerresultaat. 

 In de D-stroom valt in SO en VSO op dat bij ‘zelfredzaamheid’ en ‘communicatie’ de ambitie niet 
behaald wordt. Bij zelfredzaamheid is dat te verklaren vanuit het feit dat veel EMB leerlingen in 
meer of mindere mate ‘opgesloten in hun eigen lichaam zitten’. De fysieke beperking belemmert 
het ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Wat betreft het domein ‘communicatie’ geldt ook in 
hoge mate dat de ernstige verstandelijke beperking in combinatie met het ontbreken van 
mogelijkheden om te communiceren, sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van leerlingen op 
de betreffende domeinen. Tegelijkertijd kan ook gesteld worden dat om dezelfde redenen de 
communicatie en de zelfredzaamheid de allerbelangrijkste opdracht aan de school zijn. 

 Wat betreft het onderwerp communicatie roepen de uitkomsten op deze leergebieden bij ons 
vragen op hoe wij de leerlingen nog beter kunnen begeleiden, hoe kan ons arsenaal aan  
pedagogisch/didactische vaardigheden verder geoptimaliseerd worden? Te denken valt hierbij in 
ieder geval aan de vaardigheden van onze medewerkers op het gebied van ondersteunende 
communicatie, zoals NmG. 

 In 2019-2020 is deze analyse voor de eerste maal uitgevoerd. We zullen dit in 2020-2021 
herhalen. Of we tevreden zijn wat betreft de vooraf geformuleerde ambities en de bereikte 
resultaten wordt onderwerp van gesprek bij de integrale managementanalyse van 2020. 
 

Doen in relatie tot de kwaliteit van didactisch en pedagogisch handelen: 
 

 Integrale managementanalyse: de inventarisatie geeft ons veel inzicht in de opbrengsten van ons 

onderwijs; we kunnen inzoomen op de individuele leerling maar ook uitzoomen op diverse 

aggregatieniveaus: de klas, de stroom (AB/BC/CD), de afdeling (SO/VSO) en de hele school. Uit 

het MT-IB overleg vloeien eventuele acties voort, bijvoorbeeld ten aanzien van het pedagogisch 

en didactisch handelen, klassenmanagement en de wijze van het opstellen van de 

onderwijsdoelen. 

 Voortvloeiend uit de resultaten bij Nederlandse Taal en Communicatie zijn we gestart met de 

ontwikkeling die we zijn gaan noemen ‘de doorgaande lijn’ in ons leesonderwijs. Naar aanleiding 

van de discussie over de bereikte doelen is de conclusie getrokken dat dit gewenst is. In het 

volgende schooljaar gaan we daarmee door. Externe begeleiding is hiervoor ingeschakeld. 
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 Voortvloeiend uit het resultaat bij communicatie zijn we gestart met het project CRDL: de CRDL is 

een hulpmiddel op het gebied van communicatie. Er wordt studie gedaan bij welke leerlijnen de 

CRDL is in te zetten en er wordt een eigen leerlijn voor het gebruik van de CRDL ontwikkeld. 

 We zullen onderzoeken of de gestelde doelen voor de leergebieden ‘rekenen’ en ‘Nederlandse 

Taal en Communicatie’ passend zijn bij het ontwikkelingsniveau van de betreffende kinderen. 

 De duiding van de resultaten op de domeinen in de D-stroom moeten we niet beperken tot de 

domeinen als zodanig. Naar aanleiding van de discussie over de bereikte doelen bij de domeinen 

is ook het gesprek gevoerd over de huidige organisatie van ons onderwijsaanbod. Gestart is 

daarom de ontwikkeling die we zijn gaan noemen ‘de doorontwikkeling van de CD-stroom’. 

Daarbij gaat het voor het betreffende gedeelte van onze leerlingen om onderzoeksvragen over 

groeperingsvormen, didactische vaardigheden, didactiek, overdracht van kennis aan elkaar en 

het gebruik van de ruimte. In het volgende schooljaar gaan we daarmee door. 

 Het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG) is opgenomen in de ontwikkelkalender van 

2020 en latere jaren. 

 We gaan onderzoeken of het zinvol blijft om een gelijke norm voor alle leergebieden/domeinen 

te stellen. Moeten sommige leergebieden/domeinen (bijv. communicatie en zelfredzaamheid) 

meer nadruk krijgen dan andere? 

 Ook hierbij zullen de opbrengstgegevens over meerdere jaren ons inzicht verruimen, we zullen 

deze vorm van inventariseren van kengetallen voortzetten en ons beraden op interventies indien 

de meerjaren gegevens daar reden toe geven. 

 We zijn tevreden met de eerste serie kengetallen. We zijn daardoor beter dan in het verleden in 

staat om het gesprek hierover met elkaar te voeren en we denken dat op basis daarvan 

belangrijke ontwikkelacties zijn ingezet. We verwachten dat de kwaliteit van het pedagogisch en 

didactisch handelen daarmee toe zal nemen. 
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Veiligheid en sociale veiligheid: 
 
Behalve tijdens de 4-jaarlijkse oudertevredenheid meting, vragen wij ook jaarlijks naar de mening van 
ouders wat betreft veiligheid en sociale veiligheid. Voor de EMB-leerlingen is geen ‘landelijke’ 
vragenlijst beschikbaar en het is niet mogelijk om onze EMB leerlingen zelf te vragen naar de 
veiligheidsbeleving op school. Om die reden vragen we de ‘experts bij uitstek’, de ouders, om een 
vragenlijst over dit onderwerp in te vullen in het kader van de Persoonlijk Plan Procedure. 
 
Onze ambitie/streefnorm is dat 70% van de ouders de vragenlijst retourneert en we streven naar een 
waardering van 80% of hoger.  
In 2019 zijn 102 vragenlijsten verspreid en slechts 45 ouders/respondenten hebben de lijst 
geretourneerd (45%). 
Ouders scoren de vragen door een cijfer te geven van 1 tot 5, waarbij 1 laag en 5 hoog is. 
 

 Vragen  Gemiddelde 
score 

Percentage 

1 Voelt de leerling zich volgens u veilig op school? 4,4 88% 

 
2 

Behandelen alle betrokkenen op school de leerling volgens u met 
respect? 

 
4,6 

 
92% 

 
 
3 

Is de leerling de afgelopen drie maanden volgens u gepest of 
uitgescholden door andere leerlingen of door personeel of andere 
betrokkenen bij de school? 

 
 

4,7 

 
 

94% 

 
4 

Hebben leerlingen of andere betrokkenen volgens u de leerling expres 
lichamelijk pijn gedaan (denk aan schoppen, slaan, knijpen, enz.) 

 
4,5 

 
90% 

 
 
 
5 

Is er bij de verzorging van de leerling volgens u wel eens sprake van 
grensoverschrijdend gedrag? (denk aan te hardhandig vastpakken, 
ongewenste aanrakingen, te grote inbreuk op de privacy of 
zelfbeschikking, enz.)  

 
 
 

4,6 

 
 
 

92% 

 
 
6 

Is de leerling de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door andere 
leerlingen of andere betrokkenen? (bijv. op basis van de handicap, 
geslacht, huidskleur, enz.) 

 
 

4,6 

 
 

92% 

 
7 

Denkt u dat de leerling bang is voor andere leerlingen of andere 
betrokkenen bij de school? 

 
4,3 

 
86% 

8 Gaat de leerling volgens u met plezier naar school? 4,6 92% 

9 Voelt de leerling zich volgens u thuis in de groep op school? 4,5 90% 

 
10 

Bent u van mening dat de school de leerling steunt of helpt wanneer de 
leerling te maken heeft gehad met onveiligheid? 

 
4,4 

 
88% 

 
11 

Bent u tevreden over wat de school doet tegen pesten en sociale 
onveiligheid? 

 
4,0 

 
80% 

 
Duiding veiligheid en sociale veiligheid: 

 De resultaten komen in hoge mate overeen met de resultaten van de 4-jaarlijkse meting. 

 Op alle vragen en op het totaal wordt het streefniveau bereikt. Het gemiddelde over het totaal 
van de 11 vragen bedraagt 89,5%.  

 De deelnemende ouders zijn zeer tevreden en wij ook. 

 Het bereikt resultaten wat betreft de deelname van ouders (45%)  is ronduit teleurstellend. 
 
Doen veiligheid en sociale veiligheid: 

 In 2020 zullen we nagaan of een andere manier van aanbieden kan leiden tot een hoger 
deelname percentage. 
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Tevredenheid ouders: 
 
Als onderdeel van de Persoonlijk Plan procedure wordt aan de ouders met ingang van het schooljaar 
2019-2020, jaarlijks, de vraag voorgelegd hoe tevreden ze zijn over: 
 

 De Emiliusschool als zodanig, én;  

 Hoe tevreden ze zijn over de samenwerking tussen de Emiliusschool en SWZ/Zonhove. 
 
Onze ambitie is om van ten minste 70% van de ouders de door ons gevraagde rapportcijfers te 
ontvangen en tenminste een cijfer 7,5 te behalen op beide onderdelen. 
Op beide onderdelen vragen we de ouders dit uit te drukken in een rapportcijfer tussen 1 en 10. 
Onderstaand de resultaten voor 2019 wat betreft de maanden augustus t/m december. 
De vraag is in deze periode gesteld aan 45 ouders. Slechts 20 ouders hebben de vragenlijst 
ingeleverd. 
 

Aan de ouders gestelde vraag deelnamepercentage gemiddeld cijfer 

Hoe tevreden bent u over de Emiliusschool? 44% 9,25 

Hoe tevreden bent u over de samenwerking tussen 
Emiliusschool en SWZ/Zonhove 

 
44% 

 
7,65 

 
Duiding: 

 Het deelnamepercentage van de ouders is met 44% laag te noemen, we behalen ons 
ambitieniveau bij lange na niet. 

 De waardering die ouders ons geven voldoet wel aan de gestelde norm. 

 De waardering komt in hoge mate overeen met de waardering die gegeven is in de 4-jaarlijkse 
meting oudertevredenheid. 

 De lagere waardering bij het onderwerp ‘samenwerking met SWZ/Zonhove’, wordt veroorzaakt 
door 2 respondenten die tijdelijk erg ontevreden waren en een zeer laag cijfer gaven. 

 De lagere waardering bij het onderwerp ‘samenwerking met SWZ/Zonhove’, betreft de 
ontevredenheid over therapieën en de wachtlijsten die SWZ/Zonhove daarbij hanteert. 

 
Doen: 

 We zullen ons beraden of een andere wijze van aanbieden tot een hoger deelname percentage 
kan leiden. 

 We zullen ons beraden op de vraag of beide vragen jaarlijks aangeboden moeten worden. De 
waarderingscijfers voor de Emiliusschool zijn hoog en komen zoals gezegd in hoge mate overeen 
met de cijfers uit de 4-jaarlijkse enquête oudertevredenheid. Is het zinvol om deze vraag ieder 
jaar te stellen? 

 We zullen de verkregen gegevens wat betreft de samenwerking met SWZ/Zonhove bespreken 
met de directie van SWZ/Zonhove met de bedoeling om verbeterafspraken te maken. 


