
LAKS-monitor nu jaarlijks uitgevoerd 

De LAKS-monitor wordt vanaf nu jaarlijks uitgevoerd, in plaats van elke twee jaar. 
Dat betekent dat scholen ook dit jaar kunnen deelnemen aan de LAKS-monitor.  
 

Het LAKS heeft samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs gekeken welke vragen uit de 
LAKS-monitor geschikt zijn voor het praktijkonderwijs. Deze vijftien vragen zijn sinds vorig 
schooljaar optioneel binnen de ProZO! leerling vragenlijst. Zo is het aantal pro-leerlingen 
die aan de LAKS-monitor hebben deelgenomen met meer dan 16x verhoogd. Hier zijn we 
natuurlijk erg blij mee en we hopen dat dat nog meer zal stijgen. 


Stem van pro-leerlingen 
Op deze manier kunnen we de stem van de pro-leerling beter vertegenwoordigen. Het 
LAKS vindt het belangrijk om in kaart te brengen wat er speelt in het onderwijs, maar 
vooral om met de resultaten de leerlingenparticipatie te verhogen. Dat doen we met de 
resultaten-website, maar ook door trainingen aan leerlingenraden te geven. 

 

De LAKS-monitor is hét tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Door deel te nemen aan de ProZo! met de LAKS-monitor-toevoeging vullen uw 
leerlingen de verplichte sociale veiligheidsvragen in waarmee uw school de input levert 
voor Vensters, de inspectie en Scholen op de Kaart! 


Kwaliteit verbeteren 
Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om de kwaliteit van uw onderwijs te verbeteren 
en een vergelijking te maken met landelijke gemiddelde. We hopen dat u via de ProZO! 
mee wilt doen aan ons tevredenheidsonderzoek en we gaan hierover graag met u in 
gesprek! 


Mocht u verder nog vragen hebben schroom niet om te bellen 06-42443100 of te mailen 
laks-monitor@laks.nl , of kijk op www.laks-monitor.nl 
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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 infoflits@praktijkonderwijs.nl
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