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1. Inleiding 

Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld om 
belanghebbenden te informeren over de stand van 
zaken en belangrijke ontwikkelingen in de school. In 
dit verslag wordt teruggekeken op het schooljaar 
2021-2022. 

We rapporteren over: 

• de stand van zaken van de kwaliteit van het 
onderwijs, vanuit het jaarplan; 

• de uitstroomgegevens;   

• de ontwikkelpunten en de speerpunten voor 
2022-2023. 

 

 
 

2. Een bijzonder jaar 

Schooljaar 2021-2022 was een bijzonder jaar; het 
COVID-19 virus hield de wereld vanaf begin 2020 in 
zijn greep. Na langdurig werken binnen gestelde 
maatregelen vanuit het RIMV en de nodige ‘in 
quarantaine stellingen’ lijkt COVID-19 vertrokken te 
zijn, laten we hopen voorgoed. Deze periode heeft 
ook een voor een positieve opbrengst gezorgd: 
saamhorigheid, een intensievere samenwerking 
met de inrichting en mooie innovaties.  
 

3. Evaluatie jaarplan 2021-2022 

In het jaarplan worden de ambities voor het nieuwe 
schooljaar gesteld waar resultaatafspraken aan 
gekoppeld zijn. Het jaarplan wordt twee keer per 
jaar geëvalueerd en besproken met de 
regiodirecteur. De evaluatie vond plaats in februari 
2021 en juni 2022. 

In het jaarverslag vindt u de omschrijving van de 
stand van zaken en behaalde resultaatafspraken per 
domein. 

3.1 Stand van zaken augustus 2022 

 

Algemeen 

Het Ginnekencollege had op 1 oktober 2021 96 
jongeren in het onderwijs dagprogramma, 
varierend van onderwijstrajecten tot arbeid en 
arbeidstoeleiding. De jongeren zijn verdeeld over 11 
lesgroepen of hebben individuele 
maatwerktrajecten. Onze onderwijsvoorziening 
biedt: 

- Instroomtrajecten voor kortverblijf 
jongeren (tot maximaal 13 weken),  

- Diverse theoretische trajecten en 
eventuele stages (vmbo en havo 
begeleiding) voor reguliere lang- en 
kortverblijf jongeren 

- Mbo-opleidingen (Entree en niveau 2) en 
branchegerichte trajecten voor reguliere 
lang- en kortverblijf jongeren met Beroeps 
Praktijk Vorming (BPV). 

- Theoretische maatwerktrajecten voor 
speciale doelgroepen en eventuele stages 

- Individuele maatwerktrajecten voor 
jongeren van de ITA (Individuele 
Trajectafdeling).  

- Arbeid en arbeidstoeleidingstrajecten met 
eventuel branchegerichte certificering. 

- Leergebied overstijgend aanbod wordt 
door onze docenten samen met YIP 
docenten (Young in Prison) verzorgd. 

- Leergebied overstijgend aanbod 
gedurende de zogenaamde ‘Breekweken’; 
het aanbod tijdens de vakanties. 

De lesgroepen, hun docenten en 
leraarondersteuners worden begeleid door de 
Commissie voor de Begeleiding. Daarnaast is er een 
intensieve samenwerking met RJJI Den Hey-Acker 
met betrekking tot de individuele trajecten. De 
school  wordt aangestuurd door een schoolleider.  
 
In november 2021 is er een interne audit op de 
school uitgevoerd, waarbij de school een voldoende 
als beoordeling heeft gekregen. Bijzonder opvallend 
zijn de positieve resultaten op het aanbod, de 
samenwerking, toetsing en afsluiting en het 
pedagogisch klimaat. Deze werden met goed 
beoordeeld. Onze school heeft laten zien dat we 
succesvol zijn in het in standhouden van een goede 
onderwijskwaliteit maar ook in het verder 
ontwikkelen van deze onderwijskwaliteit én de 
samenwerking met de betrokken partners. 
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In april 2021 is er een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen 
met een 8,7 als resultaat. De 
tevredenheidsonderzoeken voor jongeren worden 
vastgelegd in het Leer-leef klimaat onderzoek. Deze 
gegevens zijn nog niet vastgesteld. 
   
 
 
Onderwijsproces: 
Door middel van screening, diagnostiek, perspectief 
en een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan 
het belangrijkste doel: het verminderen van 
delictgevaar en het vergroten van kansen op een 
maatschappelijk aanvaardbaar bestaan. Jongeren 
leren hiervoor zelf ook verantwoordelijkheid te 
nemen en worden betrokken bij de tot standkoming 
van hun eigen traject. Een goede samenwerking 
met ouders/verzorgers en ketenpartners vergroot 
de kansen van een jongere op een maatschappelijk 
aanvaardbaar bestaan. Vanuit bezinning en dialoog 
met medewerkers, jongeren, ouders/verzorgers en 
ketenpartners wordt continu gewerkt aan een 
organisatie waarin sprake is van een open cultuur 
met transparante processen en heldere 
doelstellingen. Bouwen aan zingeving, identiteit en 
gemeenschap zijn thema’s die hierbij centraal 
staan. Er is sprake van een efficiënt ingerichte 
onderwijssituatie waar planmatig gewerkt wordt 
aan het realiseren van het Ontwikkelingsperspectief 
Plan (OPP). De school volgt de ontwikkeling van de 
jongeren in de volle breedte en biedt passende 
begeleiding en ondersteuning. Alle ontwikkeling 
wordt bijgehouden in het volgsysteem EA Match. 
De school werkt bijzonder intensief samen met 
meerdere partners om de uitstroombestemming 
van de jongere te kunnen realiseren. De toetsing en 
afsluiting verloopt zorgvuldig en effectief en is erop 
gericht om voor elke jongere een plek in een 
passende uitstroombestemming te verwerven. 
 
In schooljaar 2020-2021 is het volgende 
geïmplementeerd: 

- Er is een coordinator dagprogramma 
aangesteld voor het integraal 
dagprogramma ‘Breekweken’ 

- Er is een start gemaakt met het 
verzamelen van informatie ten behoeve 
van de bestendiginggegevens. In schooljaar 
2022-2023 starten we met de analyse. 

- Leerroute voor AMV vastgesteld 
(Instroomprogramma gericht op 
zelfredzaamheid.)  

- Gestart met pilot MBO Verklaringen i.s.m. 
Curio Leerroute MBO 3-4 

- Gestart met pilot MBO Verklaringen i.s.m. 
Curio Leerroute Arbeid: vastgesteld, 

Burgerschap wordt hier structureel in 
opgenomen.  

- De leerroute Entree met Bouw is 
uitgebreid en er wordt een pilot gestart 
i.s.m. Curio. 

 
- De samenwerking met YIP (Young In 

Prison) is gerealiseerd. Zij verzorgen een 
onderdeel van het instroomprogramma en 
trainen medewerkers met betrekking tot 
verbinding maken jongeren, forensische 
scherpte en teamsamenwerking. 

- Portfolios voor leerlingen zijn gerealiseerd 
en wordt met ingang van schooljaar 2022-
2023 ingezet. 

- Gegevens uit het OPP worden binnen LVS 
verzameld, waardoor een document kan 
worden gegenereerd, dat gebruikt kan 
worden als overdracht naar een 
vervolgopleiding/-bestemming. 

- Op basis van de COEL lijst is een kijkwijzer 
ontwikkeld, die passend is voor onze 
setting. Begrippen worden toegevoegd, 
waarmee het functioneren van forensisch 
docenten kan worden gemonitord. 

- De verwachtingen van de school worden 
getoetst aan de groei die de leerlingen 
gedurende de schoolperiode doormaken 

 
 

Schoolklimaat 

Het Ginnekencollege kent een veilig schoolklimaat. 
De school volgt het veiligheidsprotocol van de RJJI. 
Er is sprake van een positief ondersteunend 
pedagogisch klimaat en de visie op het pedagogisch 
klimaat wordt door alle medewerkers uitgedragen. 
De ontwikkeling van de jongere staat centraal in de 
multidisciplinaire aanpak. Medewerkers van Het 
Ginnekencollege tonen en bevorderen respect voor 
de jongeren en er heerst een ontspannen sfeer in 
de school. Zowel jongeren als medewerkers geven 
aan zich veilig te voelen. De school monitort de 
veiligheidsbeleving van jongeren en medewerkers. 
De medewerkers van de school werken samen met 
de organisatie ‘Young in Prison’ aan een nog 
professioneler pedagogisch handelen, aan 
bewustwording, zingeving en forensische scherpte. 
Sommige van deze activiteiten vinden samen met 
de jongeren plaats gedurende les of 
ontwikkelactiviteiten. Het komende jaar gaan we 
hier intensief mee verder en is het het doel om het 
aanbod van YIP verder uit te werken, Koraal Proof 
en te integreren binnen het reguliere aanbod. 

 

Onderwijsresultaten  
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De school behaalt met haar jongeren resultaten die 
voldoen aan de gestelde norm. Voor de sociale en 
maatschappelijke competenties kunnen we de 
leerlingen steeds beter volgen en beter aantonen of 
de leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelen. 
De bestemming van de leerlingen na het verlaten 
van de school wordt bijgehouden en voldoet aan de 
eigen verwachtingen die de school op dit gebied 
heeft. Onze school heeft afgelopen schooljaar meer 
dan 90 % behaald van haar gestelde leerresultaten 
in het onderwijs perspectiefplan van jongeren bij 
uitstroom. Er is sprake van een hoog 
slagingspercentage op diploma`s en certificaten. 
Met betrekking tot het meten van het 
vervolgsucces en de nazorg oriënteert de school 
zich op mogelijkheden om data te verzamelen. 
 

Opbrengsten diploma’s certicaten 2021-
2022 

 

Opleiding  Aantal behaalde 
certificaten/diploma’s  

      % 
Behaald 

VMBO 
Theoretische 
leerweg volledig 
diploma 

2 van de 2 100% 

VMBO 
Theoretische 
leerweg 
certificaten 

6 certicaten van de 7 86% 

HAVO volledig 
diploma 

1 van de 1 100% 

MBO Entree 
consumptief 

2 van de 2 100% 

MBO 2 Kok 1 van de 1 100% 

Branchegerichte 
certifaten 

  

B- VCA 11 van de 12  92% 

VCA VOL 2 van de 2    100% 

MKB Goed 
Werknemerschap 

4 van de 4 100% 

Heftruck 6 van de 6  100% 

MAG 1 Praktijk 
lassen 

5 van de 5  100% 

MAG 1 volledig 
diploma (inclusief 
theorie) 

4 van de 4  100% 

MAG 2 Praktijk 
lassen 

1 van de 1    100% 

TIG 1 Praktijk 
lassen 

1 van de 1  100% 

TIG 1 volledig 
diploma (inclusief 
theorie) 

3 van de 3   100% 

Totaal schooljaar 
2021-2022 

49 van de 51 96% 

 
 
Kwaliteitszorg en ambitie 

Het Ginnekencollege heeft de zorg voor kwaliteit 

hoog in het vaandel staan. De school kent een 
professionele kwaliteitscultuur. Er is sprake van een 
stimulerend werkklimaat en een hoog 
kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. Het 
Ginnekencollege verantwoordt zich over doelen en 
resultaten in het jaarverslag. Ambities worden 
breed zowel binnen het team als met betrokken 
partners besproken en gedeeld. De school voert het 
stelsel van kwaliteitszorg uit zoals is vastgesteld 
door het bestuur. De ontwikkelteams werken 
planmatig aan de resultaatafspraken uit het 
jaarplan. De school kent een stabiel team met 
medewerkers. Zij zetten zich vanuit een gezamenlijk 
gedeelde visie, met hart en expertise in om voor 
alle jongeren een passend onderwijsaanbod en 
ondersteunend klimaat te realiseren. De school 
verantwoordt zich over haar doelen en resultaten in 
een jaarverslag.    
 
Financieel beheer 
Het Ginnekencollege is een financieel gezonde 
onderwijsvoorziening.  

 

 
 

3.2 Behaalde resultaten in schooljaar 
2021-2022 
 
De resultaatafspraken van schooljaar 2021-2022:  
 
In het jaarplan 2021-2022 stonden 8 
resultaatafspraken waaraan gewerkt is: 
 
1 De school analyseert welke oorzaken 
(leerlingfactoren en onderwijsfactoren) ten 
grondslag liggen aan situaties waarin bestendiging 
niet wordt gerealiseerd. 

➢ Behaald.  
Er is een start gemaakt met het verzamelen van 
informatie. In de jaarkalender is opgenomen dat 
elke halfjaar er een vast moment is om data op te 
halen en te 
analyseren. In schooljaar 2022-2023 starten we met 
de analyse. 
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2 Het onderwijsaanbod is afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen (LVB-VIC, 
AMV en leerlingen MBO 3 en 4) 

➢ Behaald.  
Leerroute AMV: vastgesteld (Instroomprogramma 
gericht op zelfredzaamheid.) Leerroute LVB-VIC: 
Start pilot MBO Verklaringen i.s.m. Curio Leerroute 
MBO 3-4: 
Start pilot MBO Verklaringen i.s.m. Curio Leerroute 
Arbeid: vastgesteld, Burgerschap wordt hier 
structureel in opgenomen. Uitbreiding van de 
leerroute Entree met Bouw. Pilot start 
i.s.m. Curio. 
 
3 De teamleden stemmen hun pedagogisch 
handelen af op de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen. 

➢ Behaald. 
Er zijn afspraken gemaakt met YIP m.b.t. het geven 
van workshops in het komende schooljaar, waarbij 
extra aandacht is voor forensische scherpte. 
 
4 De school heeft beleid ontwikkeld over het 
informeren van de ouders (en leerlingen) over de 
behaalde resultaten en vorderingen. 

➢ Behaald.  
Op basis van de verzamelde input van de 
verschillende ontwikkelteams wordt in het 
komende schooljaar gestart met het opbouwen van 
portfolio's per leerling welke gedeeld gaan worden 
met de jongere en zijn netwerk. 
 
 

5 : De school heeft beleid ontwikkeld over een 
zorgvuldige procedure bij het bepalen van het 
advies voor vervolgonderwijs. 

➢ Behaald.  
Beleidsdocument is vastgesteld. 
 
 
6 De school beschikt over een adequaat systeem 
van koude en warme informatie-overdracht naar de 
vervolgopleiding/vervolgbestemming. 

➢  Behaald.  
Gegevens uit het OPP worden binnen LVS 
verzameld, zodat een document kan worden 
gegenereerd, dat gebruikt kan worden als 
overdracht naar een vervolgopleiding/-bestemming. 
 
7 Aandacht voor specifieke bekwaamheidseisen 
voor docenten/leraarondersteuners in FCJ.  

➢ Behaald.  
Op basis van de COEL lijst wordt een kijkwijzer 
ontwikkeld, die passend is voor onze setting. 
Begrippen worden toegevoegd, waarmee het 
functioneren van 

forensisch docenten kan worden gemonitord. 
Eerste opzet wordt in december 2022 gebruikt bij 
de klassenbezoeken. In onze huidige vacatures 
wordt aangeven wat wordt verstaan 
onder een forensisch docen 
 
8 De school stelt zich op de hoogte van de 
opvattingen en de verwachtingen van ouders over 
het onderwijs en houdt daar rekening mee. 

➢ Behaald.  
Beleidsdocument Leerlingenzorg aangepast en 
wijzigingen meegenomen in OPP in EA-match..  
 
9 De leraren benutten de geplande onderwijstijd 
effectief door een efficiënte lesuitvoering 

➢ Behaald.  
Lesbezoeken hebben plaatsgevonden. Data is 
verzameld en wordt z.s.m. geanalyseerd en gedeeld 
met de onwikkelteams. De analyse zorgt voor 
nieuwe ontwikkelpunten per team. 
 
10 De verwachtingen van de school worden 
getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende 
de schoolperiode doormaken 

➢ Behaald.  
Aanpassingen in EA Match zijn doorgevoerd en de 
leerlijnen zijn gekoppeld met praktische 
vaardigheden. (SVA) Mentoren worden tijdens 
klassenbespreking gestuurd op het invullen van de 
resultaten in ons LVS. 
 
11 De leraren oefenen met de leerlingen de 
ontwikkeling van maatschappelijke competenties 

➢ Behaald.  
 
 

 
 
 
 

4. Uitstroomgegevens 2021-

2022 
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Als een jongere RJJI Den Hey-Acker verlaat zet Het 
Ginnekencollege zich in om een naadloze 
aansluiting op het vervolgtraject mogelijk te maken. 
De Commissie voor de Begeleiding heeft nauw 
contact met de betrokken interne trajectbegeleider 
die de leerling vanuit de inrichting toegewezen 
krijgt. In overeenstemming verzorgen zij een 
eventuele aanmelding op vervolgonderwijs of 
ondersteunen zij de jongere bij het vinden van werk 
of een dagbesteding. 
 

4.1 Uitstroom 2021-2022 

 
In totaal waren er aan het einde van het jaar  255 
jongeren die de school en inrichting hebben 
verlaten. In het schema zijn de uitstroomgegevens 
weergegeven.  
 

Tabel uitstroomniveau 
uitgestroomde leerlingen 

uitstroomniveau   
aant

al % 
Speciaal onderwijs en 
Praktijkonderwijs 57 

22,35
% 

Assistentenopleiding BOL/BBL (mbo- 
1) 50 

19,61
% 

Niet bekend wegens korte detentie 28 
10,98

% 

Korte Beroepsopleidingen 22 8,63% 

Arbeid 18 7,06% 

Basisberoepsopleiding BOL/BBL 
(mbo-2) 18 7,06% 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 13 5,10% 

Vmbo leerjaar 1-2 12 4,71% 

Middenkader / Specialistenopleiding 
(mbo-4) 10 3,92% 

Vmbo Theoretisch 8 3,14% 

MBO (3 of 4 jarig) 4 1,57% 

Havo leerjaar 4-5 4 1,57% 

Voorbereidend beroepsonderwijs 3 1,18% 

Basisonderwijs 3 1,18% 

Vakopleiding BOL/BBL (mbo-3) 2 0,78% 

Havo-Vwo leerjaar 1-3 1 0,39% 

Propedeuse Hbo en wo 1 0,39% 

Voortgezet Speciaal onderwijs 1 0,39% 

totaal 255 
100,00

% 

 
In schooljaar 2021-2022 hebben 56 van 60 
leerlingen het eindniveau behaald zoals dat in het 
OPP gesteld was (93%) 
 
Ter illustratie en vergelijk laten we ook de 
instroomgegevens zien; 

instroomniveau   
aant

al % 

Speciaal onderwijs en 
Praktijkonderwijs 121 36,45% 

Vmbo leerjaar 1-2 46 13,86% 

Assistentenopleiding BOL/BBL (mbo- 
1) 31 9,34% 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 27 8,13% 

Vmbo Theoretisch 24 7,23% 

Voorbereidend beroepsonderwijs 22 6,63% 

Niet bekend wegens korte detentie 20 6,02% 

Basisonderwijs 17 5,12% 

Basisberoepsopleiding BOL/BBL (mbo-
2) 6 1,81% 

Havo-Vwo leerjaar 1-3 5 1,51% 

Havo leerjaar 4-5 5 1,51% 

Voortgezet Speciaal onderwijs 2 0,60% 

Mavo 2 0,60% 

Cursussen basiseducatie 1 0,30% 

Middenkader / Specialistenopleiding 
(mbo-4) 1 0,30% 

Korte Beroepsopleidingen 1 0,30% 

MBO (3 of 4 jarig) 1 0,30% 

totaal 332 
100,00

% 
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Tabel uitstroomprofiel uitgestroomde 
jongeren 

uitstroomprofiel aantal % 

Vervolgonderwijs 134 52,55% 

Arbeid 104 40,78% 

Niet bekend 9 3,53% 

Beschutte arbeid 4 1,57% 

Niet bekend wegens korte detentie 3 1,18% 

Dagbesteding 1 0,39% 

totaal 255 100,00% 

 
 
De CvB kijkt naar de trends en maakt een analyse 
op de opbrengsten om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
 

Opbrengsten diploma’s certicaten 2021-
2022 

 

Opleiding  Aantal behaalde 
certificaten/diploma’s  

      % 
Behaald 

VMBO 
Theoretische 
leerweg volledig 
diploma 

2 van de 2 100% 

VMBO 
Theoretische 
leerweg 
certificaten 

6 certicaten van de 7 86% 

HAVO volledig 
diploma 

1 van de 1 100% 

MBO Entree 
consumptief 

2 van de 2 100% 

MBO 2 Kok 1 van de 1 100% 

Branchegerichte 
certifaten 

  

B- VCA 11 van de 12  92% 

VCA VOL 2 van de 2    100% 

MKB Goed 
Werknemerschap 

4 van de 4 100% 

Heftruck 6 van de 6  100% 

MAG 1 Praktijk 
lassen 

5 van de 5  100% 

MAG 1 volledig 
diploma (inclusief 
theorie) 

4 van de 4  100% 

MAG 2 Praktijk 
lassen 

1 van de 1    100% 

TIG 1 Praktijk 
lassen 

1 van de 1  100% 

TIG 1 volledig 
diploma (inclusief 
theorie) 

3 van de 3   100% 

Totaal schooljaar 
2021-2022 

49 van de 51 96% 

 
 
 

Bestendiging uitstroom 
jongeren 
 

Onbekende uitstroom 188 leerlingen 73% 

Uitstroom conform OPP 30 leerlingen 12% 

Uitstroom niet conform OPP 12 leerlingen 5% 

Mail verstuurd, geen reactie  25 leerlingen 10% 

 255 leerlingen  

 
 

5. Resultaatafspraken jaarplan 

2022-2023 

Vanuit het schoolplan, evaluatie van het jaarplan 

2021-2022, het nieuwe toezichtkader, de resultaten 

van de audit en het onderzoek van de inspectie, de 

gegevens m.b.t. het Leef, Leer en Werkklimaat, 

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek, de 

analyse van de leeropbrengsten, analyse van de 

leerkrachtcompetenties en de input van het team is 

het jaarplan 2022-2023 geformuleerd.  

1 Herzien missie/ visie ihkv ontwikkeling naar FCJ 

 
2 Herschrijven van functieprofiel medewerkers, 
forensisch docent, leraar ondersteuner. 
 
3 Andere opbouw integraal dagprogramma inclusief 
48 weken programma; 52 weken geïntegreerd 
dagprogramma.  
 
4 De leraren signaleren en registreren talenten bij 
hun leerlingen en stemmen hun aanbod en 
organisatie af op specifieke talenten van leerlingen 
 
5 De school maakt gebruik van een trendanalyse als 
referentiekader voor besluitvorming (meer-jaren, 
binnen een jaar voor een substantieel deel van de 
groep, op een onderdeel). 
 
6 De teamleden handelen vanuit een 
gemeenschappelijke visie over ontwikkeling en 
onderwijs 
 
7 We maken gebruik van de leerroutes en 
bijbehorende schoolstandaarden van Koraal 
Onderwijs en passend maken voor onze locatie 
 
8 Nieuwe naam voor de school die betekenis geeft 
aan de hernieuwde visie op onderwijs in een RJJI op 
FCJ en onze visie en de ambities vormen het 
uitgangspunt voor onze professionalisering 
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9 De school beschikt over een norm op het gebied 
van bestendiging 
 
10 De leerlingen verlaten de school met sociale en 
maatschappelijke competenties die passen bij de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie 
 
 
11 De school heeft een eigen interventie coach voor 
de jongeren die vastlopen in hun traject om wat 
voor reden dan ook. 
 

 
 

6. leerlingentevredenheid  

Leerlingtevredenheidsonderzoek, Leef- leer- 
werkklimaat. 
 
Niet alle informatie op de ingevulde 
retourformulieren kwam overeen met het aantal 
vragenlijsten dat was ingevuld Mogelijk is deze 
informatie en het berekende responspercentage 
daardoor onjuist. Voor de beschrijving van de 
resultaten per groep geldt dat er minimaal drie 
respondenten moeten hebben deelgenomen én er 
sprake is van een respons van minimaal 30 om te 
kunnen spreken van representatieve resultaten Bij 
minder dan drie respondenten of minder dan 30 
respons zijn de resultaten mogelijk niet 
representatief voor de groep. Het respons was te 
laag dat je nauwelijks kan spreken over 
presentatieve opbrengsten.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen van het 
Ginnekencollege het leerklimaat vergelijkbaar 
ervaren met de referentiegroep. Dit komt terug op 
vrijwel alle schalen. De leerlingen zijn met name 
tevreden over de groepsdynamiek en de 
ondersteuning van de docenten. Ze vinden dat de 
docenten goed les geven en ze vinden hun 
klasgenoten leuk en aardig. Over de veiligheid zijn 
zij ook tevreden, hoewel dit iets minder positief 
ervaren wordt vergeleken met de referentiegroep. 

Ze vinden de regels in de klas eerlijk voelen zich niet 
bang op school. 
 
Er wordt gekeken naar een andere wijze van 
afname in schooljaar 2022-2023 om 
betrouwbaardere opbrengsten te genereren. 
 
 
 
 



 

 


