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Ervaringsonderzoek onderwijs 2019 
 

 
Resultaten onderwijs totaal  
 
Aantal uitgenodigd:     305   
Aantal respons:           106          
Percentage respons:   34% 

 

 

 
 

 

 
  

7,6
7,8

8,8

7,4
7,7 7,7

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Algemene vragen 

Onderwijs Totaal 2019



Rapportage ervaringsonderzoek Onderwijs 2019  

 

  

Resultaten per Leerweg 
 
Aantal respons per leerweg 
 
Aangepast basis onderwijs(LABO):  27 
Basis onderwijs (LBO):   21    
VMBO:     21   
VSO/Praktijk:    37 
 

 

 

 
 

  



Rapportage ervaringsonderzoek Onderwijs 2019  

 

 

Antwoorden op “open vraag” 

 

Leerweg aangepast basisonderwijs (LBO): 

Geweldig 

Zeer tevreden, warme betrokken omgeving. Aandachtspunt team school en revalidatieteam dienen 

onderling contact te houden over lopende zaken cliënt 

Betrokken en goede begeleiding. 

Passend bij de situatie van onze zoon 

Positief, het heeft het leven van mijn kind veranderd 

Over het algemeen is de ervaring zeer positief. Helaas op het gebied van de buddy heeft het te lang 

geduurd en duurde het even voordat er informatie kwam. Dus hier mag adequater mee omgegaan 

worden. 

Goed 

Er wordt niet gekeken naar wat ons kind écht kan helpen in zijn ontwikkeling. we horen vooral dat hij 

mee moet doen en mee moet kunnen met het tempo (en anders naar de aangepaste leerweg moet). 

dit valt ons erg tegen. het voelt niet alsof ons kind hierdoor zelfvertrouwen ontwikkelt en geloof in 

eigen kunnen krijgt. 

Zeer tevreden over revalidatie. Het onderwijs is zorgelijk. Adviezen van revalidatie worden 

onvoldoende overgenomen door de leerkrachten. Leerkrachten zien de totale zorgbehoefte in de klas 

van het kind onvoldoende. Zijn erg gericht op eigen prioriteiten. 

Fijne leeromgeving met veel aandacht voor het kind en situatie. 

Goede school en echt gericht op de behoefte van het kind. 

Onprofessionele  houding en super slécht onderwijs. Hier over een gesprek aangáán is bijna onmogelijk 

hier Word ook totaal niks mee gedaan. Communicatie intern zeer slecht en hier zitten echt een paar 

mensen niet op de juiste plek m met deze kwetsbare doelgroep te mogen werken 

 Leerweg basisonderwijs(LABO): 

Geweldig 

Zeer betrokken personeelsleden 

Communicatie is in loop der jaren iets verbeterd, maar kan nog veel beter.   Er worden op klasniveau 

besluiten genomen waar ouders niet in meegenomen worden.   Nieuwe ideeën mbt gebruik 

toetsenbord computer e.d. voor kinderen met problemen met spraak-, taal- en/of schrijfvaardigheden 

zijn er veel te weinig. 

Altijd goed gevoel gehad tot 3 jaar terug. we lopen tegen muren op en er komt geen oplossing 

redelijk, valt organisatorisch nog een hoop te verbeteren 

Hele fijne school. Alles word besproken en al je vragen worden beantwoord. 

Heel tevreden met het geboden onderwijs en klassenteam. Ze proberen het beste uit ons kind te halen 

Goed , een veilige en prettige omgeving met voldoende begeleiding ! 

In een woord,  zeer goed 

Soms missen we de ruimte voor onze zoon om in zijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Vanuit de 

klas is dat wel mogelijk maar door de normen vd school voelt dat anders. en worden toch weer 

vergelijkingen gemaakt. Jammer want we hadden een andere verwachting bij speciaal onderwijs.     

Verder zijn er zoveel wisselingen in bezetting vd groepen sinds hij op school zit (op 1 jaar na dat was 

echt een super goed team) , dat niet bevorderlijk werkt qua groei en ontwikkeling van onze zoon. Daar 

maken we ons zorgen over. 

Fijne communicatie,  fijne revalidatiearts en duidelijkheid. 

Leerweg wordt toegespitst op mogelijkheden ll. 
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Goede begeleiding , veel begrip . Te weinig invalkrachten als juf of therapeut ziek is 

Is goed 

 

VMBO 

Adelante voelt als een warm bad waar een leerling met een gerust hart naar toe kan ook voor ons als 

ouder is het fijn om ons kind bij adelante achter te laten. Dat vinden wij heel belangrijk. 

Vind het een fijne school omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor kinderen met beperkingen. 

Ik ben tevreden met Adelante onderwijs. 

Vind ik geen goede school 

Ik ben blij dat onze dochter op Adelante terecht is gekomen 

In principe is Adelante SO een goede school, maar op het gebied van onderwijs kan het wel wat strakker, 

beter, professioneler (wellicht gedeeltelijk onmogelijk vanwege het tekort aan leraren). 

Ouders hebben weinig/geen fysiek contact met school maar er wordt amper gecommuniceerd door het 

klassenteam. Het kind komt zelf met van alles thuis waar wij als ouders soms niks mee kunnen. Een mail 

naar school wordt 2 v.d. 3 keer niet beantwoord. Een individueel gesprek/kennismaking na een paar (6) 

weken met de mentor zou erg fijn zijn. 

De informatie die wordt gegeven over nieuwe programma’s is onduidelijk. De verdere zorg op school is 

prima geregeld 

Mijn kind zit hier helemaal op haar plaats, er wordt rekening gehouden met rustmomenten en andere 

zorg. Goede mentor! goede communicatie. Wij zijn heel tevreden 

Slechte communicatie onderling, onderwijsbehoefte sluit niet aan. 

 

 

SO-Praktijk 

kind gaat graag naar school.  communicatie kan beter.  niet het gevoel dat alles eruit gehaald wordt bij 

kind (pedagogisch gezien). 

Ik ben hier tevreden over. Alleen zou er wat meer individuele stage mogen zijn buiten school, zodat de 

jongeren een beter overzicht hebben wat ze na school zouden kunnen gaan doen. 

In orde met verbeterpunten in communicatie 

Zeer tevreden .kinderen worden op hun niveau onderwezen en behandeld. proberen het beste eruit te 

halen. 

Wij zijn erg tevreden over Adelante.  Staan ons goed bij. Ga zo door! 

Prima school , ik zou voor mijn zoon geen betere school kunnen vinden ! 

Goede ervaringen. 

Wisselend positief, je moet er erg achteraan zitten en heel goed de vinger aan de pols houden. 

Het was niet goed 

Prima school, echter wordt niet naar ouders geluisterd 

Ik ben blij dat onze dochter op Adelante terecht is gekomen 

Goed 

Zeer tevreden, maar wij houden de lijntjes zelf kort 

Kort en bondig en reeds eerder met management en betrokken teams gedeeld: Na enkele ervaringen 

blijkt ons dat regelmatig de schoolteam en het revalidatieteam niet van elkaar op de hoogte zijn welke 

afspraken en behandelplannen er rond een kind gemaakt zijn. Losse trajecten (BIMT en FIT-CARE) zijn 

daar en tegen wel erg goed georganiseerd. Nu ervaren wij een duidelijke scheiding tussen school- en 

revalidatieteam. Wij ervaren regelmatig schotten tussen de disciplines (teams) ondanks dat men in 1 

gebouw zit. Wij zien de afgelopen periode dat bovenstaande punten wel de aandacht krijgen echter 

moeten wij als ouders nog te veel in een controlerende en sturende rol zitten. 

heel tevreden. Mooi hoe iedereen samenwerkt. Wordt gekeken naar mogelijkheden en niet 

beperkingen. Minpuntje: vaste parkeerplaatsen. Hierdoor blijven veel parkeerplaatsen leeg, terwijl je 
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niet kan parkeren, want is niet jouw plekje. 

ben altijd zeer tevreden geweest. inzet vanuit alle teams kon niet beter. 

mijn ervaring is op zich goed al vindt ik wel dat er meer rekening gehouden kan worden met de 

individuele beperking opzicht. wat voor de een geld hoef niet voor het ander kind te gelden.  vindt dat 

er meer gericht en afgestemd moet worden op de kinderen zelf en waar de behoeftes liggen. en daar 

spelen ouders een grootte rol in. 

Onderwijs doelen zijn te hoog en zonder overleg. Vervolgens wordt verteld dat het algemene doelen 

voor de hele groep zijn. 

Fijne aardige medewerkers, ze proberen het beste naar boven te krijgen en halen zo veel mogelijk uit 

het kind 

Tevreden 

Onze ervaring is super 

 
 

 


