Week 10
12 maart 2021

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via info its@praktijkonderwijs.nl

Deadline tevredenheidsonderzoeken twee maanden later
We krijgen veel vragen binnen over de tevredenheidsonderzoeken van Vensters tijdens de
pandemie. Om die reden zijn wij in gesprek gegaan met de Onderwijsinspectie over hun
visie op bijvoorbeeld de handhaving van de verplichting op de Monitoring Sociale
Veiligheid (MSV). Zij geven aan dat zij in het schooljaar 2020-2021 wél gaan handhaven
op deze verplichting. Dat wil zeggen dat de tevredenheidsvragenlijsten voor leerlingen
dit jaar afgenomen moeten worden.
Om scholen meer ruimte te geven voor deze wettelijke verplichting, zal de deadline
hiervoor twee maanden verplaatst worden. Scholen mogen nu tot en met 30 juni 2021 de
leerlingtevredenheidsonderzoeken afnemen. Binnenkort worden deze data ook aangepast
binnen Vensters, dit is zichtbaar vanaf 19 maart. Voor scholen voor praktijkonderwijs
betekent dit dat de metingen sociale veiligheid via ProZO! afgenomen kunnen worden tot
en met 30 juni 2021.
Doorsturen MSV aan inspectie
Ook is de doorleverdatum voor MSV is verplaatst. Wij vragen scholen om uiterlijk op 14
juli toestemming te geven voor het doorsturen van de Monitoring Sociale Veiligheid aan
de Onderwijsinspectie. Dit kan zoals ieder jaar in het ManagementVenster. Door
toestemming te verlenen, voldoet uw school aan de wettelijke verplichting voor het
monitoren van de sociale veiligheid. Op 15 juli wordt de levering dan naar de inspectie
verstuurd.
Vragenlijst niet aangepast
Naast de vragen over de doorlooptijd, krijgen wij ook vragen over de Vensters-vragenlijst.
Sommige vragen sluiten namelijk niet goed aan op de omstandigheden van de pandemie.
De inspectie adviseert om geen nieuwe vragenlijst te ontwikkelen, omdat de validatie een
langdurig proces is en een valide vragenlijst van groot belang is. Daarnaast is het
aanpassen van de huidige vragenlijst complex, omdat de afnameperiode al is gestart.
Mocht u behoefte hebben aan vragenlijsten die zich ook richten op thuisonderwijs/
corona, dan kunt u terecht bij meerdere onderzoeksaanbieders.
NB De inspectie heeft aangegeven rekening te houden met de omstandigheden bij de
analyse van de resultaten.
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