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 VOORWOORD

 
 Beste lezer,

 Voor ! ligt het kersverse JOB-monitorr"pport v"n 2012. 
 Voor de zevende keer op rij hebben de mbo-st!denten de mogelijkheid geh"d om de eigen 

instelling en opleiding weer eens kritisch te onder de loep te nemen. Alle "specten die te m"ken 
hebben met het onderwijs worden in de JOB-monitor belicht. Denk d"n ""n het roosterbeleid, 
st"ges, de lessen, veiligheid op school en w"t met n"me bel"ngrijk is: de inspr""k v"n st!denten. 
W"nt de mbo-st!denten zijn de toekomst en tegelijkertijd ook de kl"nten die het onderwijs  
d"gelijks meem"ken en d""rom is het meten v"n st!denttevredenheid en st!dentenp"rticip"tie  
zo bel"ngrijk. Je k!nt de kw"liteit v"n het onderwijs "lleen m""r verbeteren "ls het helder is  
w""r de pijnp!nten zitten. En d""r biedt de JOB-monitor een pl"tform voor. De res!lt"ten  
v"n de JOB-monitor dienen vervolgens "ls een h"ndreiking voor scholen en ook voor 
st!dentenr"den.

  
 Deze editie v"n de JOB-monitor st""t in het teken v"n LIKE/UNLIKE, een knipoog n""r  

F"cebook. W""r steekt de st!dent zijn d!im voor omhoog en w""rvoor oml""g? Bij de "#r"p 
v"n de JOB-monitor, die op 5 december op ROC $ondri""n pl""tsvond, konden de ""nwezige 
st!denten v"n een ""nt"l stellingen ""ngeven of ze het ermee eens w"ren of niet. De JOB-
monitor werd vervolgens letterlijk geliked door een vertegenwoordiger v"n het ministerie in 
de vorm v"n het zetten v"n een grote stempel met LIKE erop. En v"n"f die d"g is het v"n st"rt 
geg""n: 4 m""nden l"ng hebben de mbo-st!denten de monitor ingev!ld. Er doen dit j""r 65 
instellingen mee en dit res!lteert in een enorm respons""nt"l. We hebben het record v"n de 
vorige editie (r!im 155.000) verbroken: deze editie hebben meer d"n 215.000 mbo-st!denten de 
JOB-monitor ingev!ld. We mogen trots zijn d"t de we met z’n "llen dit ""nt"l hebben bereikt! 

 
 De st!dentenv"kbond JOB, die st""t voor "lle mbo-st!denten, hee# met de res!lt"ten de "gend" 

en de speerp!nten voor het mbo opgesteld. Wij moedigen de scholen en de politiek v"n h"rte ""n 
om onze ""nbevelingen mee te nemen in het verbeteren v"n de kw"liteit v"n het onderwijs.  

 Hoe het onderwijs het beste verbeterd k"n worden? Door s"men ""n de sl"g te g""n met de 
res!lt"ten. We merken n! nog te v""k d"t er in ivoren torens pl"nnen worden gesmeed en worden 
doorgevoerd zonder de inspr""k v"n st!denten. Wij willen d""rom "lle scholen op het h"rt 
dr!kken om de kennis en de erv"ring te gebr!iken v"n de st!denten die ze binnenboord hebben. 

 W"nt onderwijs m""k je s"men!

 Amsterd"m, 15 j!ni 2012
 
 N"mens JOB,
 Preston Hensh!ijs, voorzitter JOB
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1 INLEIDIN"

1.1 ACHTER"ROND
 
 Dit j""r brengt JOB, de Jongeren Org"nis"tie Beroepsonderwijs, bel"ngenbeh"rtiger v"n 

een h"lf miljoen mbo-st!denten, voor de zevende keer de tevredenheid v"n st!denten over 
h!n onderwijs voor het voetlicht in de JOB-monitor. $et de inform"tie die in deze monitor 
verz"meld is, biedt JOB h"ndv"tten ""n st!denten(-r"den) en instellingen om (s"men) te 
werken ""n onderwijsverbetering. Het onderzoek is !itged"cht en gecoördineerd door JOB 
en !itgevoerd door onderzoeksb!re"! Rese"rchNed.

1.2 ONDERZOE#SOPZET
 
 De JOB-monitor wordt sinds 2008 volledig online "fgenomen. In de JOB-monitor 2012 

h"dden st!denten v"n 5 december 2011 tot en met 30 m""rt 2012 de mogelijkheid de 
vr"genlijst op een speci""l d""rvoor ingerichte website in te v!llen. Alle mbo-st!denten in 
Nederl"nd k!nnen online deelnemen ""n de JOB-monitor. Dit wordt gef"ciliteerd doord"t 
st!denten (op beveiligde wijze) in het onderzoek k!nnen p"rticiperen door in te loggen vi" 
DUO. Hiertoe hee# DUO in s"menwerking met Rese"rchNed een inlogf"ciliteit ontwikkeld 
w""rin "lle "ct!ele inschrijvingen in het bekostigd mbo zijn opgenomen. Zodr" een st!dent 
op b"sis v"n zijn persoonsgebonden n!mmer (pgn) in combin"tie met zijn geboorted"t!m 
is herkend bij DUO, wordt de st!dent "!tom"tisch doorgelinkt n""r de enq!êteservers 
v"n Rese"rchNed w""r de vr"genlijst k"n worden ingev!ld. Voordeel v"n deze methode is 
d"t st!denten hoog!it één keer de vr"genlijst k!nnen inv!llen met een voor hen "l bekend 
!niek n!mmer, t!ssentijds de vr"genlijst k!nnen stoppen en d"t het d""rn""st mogelijk 
is een groot deel v"n de relev"nte "chtergrondkenmerken te koppelen v"n!it best""nde 
st!denten"dministr"ties. Deze methode l""t bovendien de r!imte ""n st!denten om de 
vr"genlijst in te v!llen b!iten de onderwijsinstelling. De oproep tot het inv!llen v"n de 
vr"genlijst l"g in eerste inst"ntie bij de mbo-instellingen zelf. Er w"s promotiem"teri""l 
(posters) beschikb""r d"t instellingen konden gebr!iken om het onderzoek onder de 
""nd"cht v"n st!denten te brengen. Tijdens het veldwerk zijn voor een instelling r"ppels 
verst!!rd v"n!it Rese"rchNed ""n de door de instelling ""ngeleverde e-m"il"dressen. 
D""rn""st voerde JOB ged!rende het veldwerk "ctief c"mp"gne vi" de soci"le medi" en 
de st!dentenr"den om het onderzoek onder de ""nd"cht v"n de st!denten te brengen. 
Om tegemoet te komen ""n de wensen v"n de instellingen is de d"t"verz"melingsperiode 
in 2012 verkort v"n zes m""nden n""r vier m""nden. Ook is de st"rt v"n het veldwerk een 
m""nd n""r voren geh""ld. Hierdoor is het mogelijk de !itkomsten nog in het st!diej""r 
op te leveren w""rin de enq!ête is "fgenomen om d""rmee zo "ct!eel mogelijke inp!t te 
geven voor kw"liteitsverbetering in het d""ropvolgende st!diej""r.
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1.3 RESPONS
 
 In 2012 n"men 65 v"n de 66 instellingen "ctief deel ""n de JOB-monitor. $et deze instellingen 

sloot JOB een deeln"meovereenkomst "f w""rin ""n de instelling een insp"nningsverplichting 
werd gesteld om de respons te stim!leren en deeln"me ""n de enq!ête te org"niseren. 
Tez"men geven deze instellingen onderwijs ""n 497.656 v"n de in tot""l 516.532 st!denten in  
het mbo. 

 T"bel 1: Overzicht respons JOB-monitor 2012 

   A!nt!l %

 !bo-st"d#nt#n  

Pop!l"tie  516.532 

Br!torespons 227.128 44,0

Nettorespons 215.602 41,7

 Inst#lling#n  

Pop!l"tie  66 

Br!torespons 66 100,0

Nettorespons 65 98,5

 Bron: JOB-monitor 2012

 De br!torespons v"n de JOB-monitor is 227.128 (t"bel 1). Op deze groep is een ""nt"l checks 
ged""n om te g"r"nderen d"t de nettorespons zich beperkt tot de st!denten die de vr"genlijst 
serie!s hebben ingev!ld. Uiteindelijk blij# er een groep v"n 215.602 st!denten over op b"sis 
w""rv"n de "n"lyses in dit onderzoek ged""n zijn. Er zijn vier checks !itgevoerd:

 
 1. Niet-complete vr"genlijsten worden meegenomen, mits minim""l 40 procent v"n de  

 vr"gen is be"ntwoord.
 2. Een vr"genlijst m"g niet te snel ingev!ld zijn. +emiddeld doen st!denten "cht min!ten
  over het inv!llen v"n de lijst. Als st!denten de lijst in minder d"n vijf min!ten hebben
  ingev!ld, worden de vr"genlijsten b!iten bescho!wing gel"ten.
 3. Er wordt ook gekeken n""r het "ntwoordp"troon: v"n st!denten die meer d"n 85 procent
  v"n de lijst hetzelfde "ntwoord geven (telkens 1, 2, 3, 4 of 5), worden de vr"genlijsten niet
  meegenomen.
 4. Tot slot hee# een ""nt"l instellingen in h!n l"belbest"nd ""ngegeven welke st!denten een
  bedrijfsopleiding volgen en d""rdoor geen mening k!nnen hebben over de p!nten w""rop
  een instelling in de JOB-monitor beoordeeld wordt: ze hebben immers geen les binnen  

 de instelling.

 In t"bel 2 is de nettorespons per instelling weggegeven. Hierin is te zien d"t ook v"n Z"dkine (de 
instelling die niet "ctief deeln"m ""n de JOB-monitor 2012) een klein ""nt"l st!denten op eigen 
initi"tief toch de vr"genlijst over h!n onderwijs inv!lde. De "ntwoorden v"n deze st!denten 
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worden meegenomen in het l"ndelijke beeld v"n de st!denttevredenheid. Het ""nt"l st!denten 
is echter te l""g om betro!wb"re !itspr"ken te k!nnen doen over het onderwijs binnen Z"dkine. 
Voor de overige instellingen geldt d"t de respons voldoende is om ten minste op het nive"! v"n 
de instelling res!lt"ten weer te geven. Bij een ""nt"l instellingen is de respons zelfs zo hoog d"t 
ook !itsplitsingen n""r groepen binnen de instelling ver"ntwoord mogelijk zijn. In t"bel 4 tot en 
met t"bel 12 in bijl"ge A is de respons n""r diverse "chtergrondkenmerken weergegeven.

 T"bel 2: Nettorespons, n""r instelling 

   Pop"l!tie Respons  %

De Eindhovense School 1.457 1.188  81,5

SintL!c"s  1.389 1.072  77,2

AOC de +roene Welle 1.223 930  76,0

SO$A College 854 647  75,8

Hoornbeeck College 5.168 3.392  65,6

ROC Kop v"n Noord-Holl"nd 3.013 1.914  63,5

De Rooi P"nnen 6.065 3.787  62,4

Cl!si!s College 1.702 1.041  61,2

$edi"college Amsterd"m 2.018 1.219  60,4

+ilde Opleidingen 9.667 5.827  60,3

+r"fisch Lyce!m Utrecht 1.882 1.125  59,8

Nimeto Utrecht 1.480 865  58,4

Scheepv""rt- en Tr"nsport College 4.012 2.344  58,4

Koning Willem I College 11.913 6.841  57,4

Ho!t- en $e!bileringscollege 2.902 1.628  56,1

L"ndstede Serviceb!re"! 10.722 5.988  55,8

Well"ntcollege 3.730 2.030  54,4

CIBAP v"kcollege 1.490 799  53,6

ROC $enso Alting 563 293  52,0

Deltion College 13.710 6.993  51,0

Drenthe College 8.400 4.265  50,8

ROC West-Br"b"nt 16.807 8.446  50,3

ROC Zeel"nd 7.682 3.865  50,3

+r"fisch Lyce!m Rotterd"m 3.853 1.911  49,6

+roenhorst College 2.904 1.435  49,4

ROC Avent!s 11.607 5.634  48,5

AOC Friesl"nd 1.468 709  48,3

ID College  11.385 5.465  48,0

ROC Tilb!rg  9.148 4.291  46,9

ROC Nijmegen 8.663 4.037  46,6

SVO Opleidingen 1.803 836  46,4

Alf" College  10.838 5.017  46,3

+r""fsch"p College 8.751 4.026  46,0
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Friesl"nd College 9.830 4.461  45,4

Noorderpoortcollege 13.843 6.245  45,1

ROC Rijn IJssel 13.478 6.013  44,6

ROC Horizon College 12.588 5.430  43,1

Lee!wenborgh Opleidingen 8.220 3.506  42,7

ROC A12  6.185 2.613  42,2

ROC Friese Poort 13.243 5.584  42,2

ROC $idden-Nederl"nd 19.137 8.068  42,2

ROC $ondri""n 17.981 7.245  40,3

ROC v"n Twente 22.896 9.145  39,9

Am"r"ntis Onderwijsgroep 19.372 7.706  39,8

D" Vinci College 7.739 3.045  39,3

ROC de Leijgr""f 7.028 2.590  36,9

CITAVERDE College 1.992 724  36,3

ROC RIVOR  3.188 1.158  36,3

Regio College 5.501 1.983  36,0

Albed" College 22.461 8.067  35,9

ROC v"n Amsterd"m 27.933 9.450  33,8

ROC Flevol"nd 6.110 1.995  32,7

AOC Oost  2.753 887  32,2

ROC Eindhoven 17.221 5.437  31,6

Nov" College 13.361 4.204  31,5

ROC Ter AA  4.875 1.511  31,0

ROC Leiden  8.453 2.532  30,0

Lentiz Onderwijsgroep 1.331 393  29,5

Arc!s College 8.406 2.402  28,6

ROC Westerschelde 2.410 599  24,9

Helicon Opleidingen 8.345 2.045  24,5

Berechj" College 115 25  21,7

AOC Terr"  2.211 457  20,7

Ed!delt" Onderwijsgroep 981 168  17,1

Leidse Instr!mentm"kersschool 200 32  16,0

Z"dkine  18.876 22  0,1

Tot""l  516.532 215.602  41,7

 Bron: JOB-monitor 2012

 
 Ond"nks een enorme groei in het ""nt"l respondenten dit j""r, blijven er grote verschillen 

best""n t!ssen instellingen w"t de bereikte responspercent"ges betre#. Voor verschillen t!ssen 
en binnen instellingen is d""rom een weegf"ctor bep""ld. Hiervoor is de verdeling v"n de 
respons vergeleken met de pop!l"tie op b"sis v"n een ""nt"l kenmerken die s"menh"ngen met 
tevredenheid (opleidingsrichting, instelling, gesl"cht, etniciteit, nive"! en leerweg). Om ervoor te 
zorgen d"t de res!lt"ten zijn geb"seerd op een proportioneel correct verdeelde steekproef, zijn 
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vervolgens weegf"ctoren berekend. Ondervertegenwoordigde groepen tellen hierbij zw""rder 
mee in het l"ndelijke tot""lgemiddelde, oververtegenwoordigde groepen hebben j!ist een 
kleiner gewicht gekregen.

1.4 INDELIN" VRA"EN IN CLUSTERS

 De vr"gen in de JOB-monitor k!nnen worden ingedeeld in inho!delijke them"’s (zie t"bel 13 in 
bijl"ge B). Op b"sis v"n f"ctor"n"lyse en het bekijken v"n de Cronb"ch’s Alph" (een st"tistische 
m""t voor het v"ststellen v"n de interne consistentie) is door het desk!ndigenp"nel d"t bij de 
JOB-monitor betrokken is, v"stgesteld d"t de onderliggende vr"gen s"men opgev"t mogen 
worden "ls een sch""lscore. Voor deze ronde v"n de JOB-monitor zijn kleine ver"nderingen 
in de vr"genlijst doorgevoerd. In de gev"llen d"t dit doorwerkte op de indeling in cl!sters is 
deze met ter!gwerkende kr"cht ook voor voorg""nde metingen doorgevoerd om m"xim"le 
vergelijkb""rheid te beho!den. Het k"n voorkomen d"t cl!sterscores hierdoor licht "fwijken 
v"n de cl!sterscores die in eerdere r"pport"ges gep!bliceerd zijn. Vr"gen die niet in een 
cl!sterscore p"ssen, worden in het r"pport "fzonderlijk beschreven. 

1.5 VERDER IN DIT RAPPORT
 
 In het volgende hoofdst!k v"n dit r"pport re-ecteert JOB op de res!lt"ten !it de JOB-monitor 

2012: w""r zien zij h!n bel"ngrijkste speerp!nten voor de komende tijd? A"nsl!itend volgt een 
serie hoofdst!kken w""rin wordt ingeg""n op diverse "specten v"n de tevredenheid v"n mbo-
st!denten. Hierbij wordt steeds gekeken n""r ver"nderingen in vergelijking met voorg""nde 
metingen en n""r verschillen t!ssen diverse groepen st!denten. Het eerste res!lt"tenhoofdst!k 
(hoofdst!k 3) omv"t de tevredenheid over verschillende "specten v"n het onderwijs. Er wordt 
gekeken n""r de onderwijstijd, het onderwijsprogr"mm" en de tevredenheid over de lessen. 
Hoofdst!k 4 beh"ndelt de tevredenheid v"n st!denten over de wijze w""rop de toetsing op 
h!n instelling is vormgegeven. Hoofdst!k 5 g""t in op de oordelen over de begeleiding die 
de st!denten op school krijgen: begeleiding bij de st!die, m""r ook bij het m"ken v"n ke!zes 
tijdens de st!die en voor de toekomst. Hoofdst!k 6 beschrij# vervolgens de m"te w""rin 
st!denten w""rderen w"t ze tijdens h!n opleiding leren. Leren ze bijvoorbeeld voldoende 
s"menwerken? Is er voldoende ""nd"cht voor de v"kkennis die ze nodig hebben om l"ter 
h!n gewenste beroep mee !it te k!nnen voeren? Hoofdst!k 7 g""t in op de w""rdering v"n 
de beroepspr"ktijkvorming: w"t vinden bol-st!denten v"n h!n st"ge en hoe tevreden zijn 
bbl’ers over de g"ng v"n z"ken in h!n pr"ktijkdeel v"n de opleiding? Hoofdst!k 8 biedt r!imte 
""n de oordelen v"n st!denten over veiligheid en sfeer. Voelen st!denten zich veilig in h!n 
schoolgebo!w? Hoofdst!k 9 richt zich op inform"tie en org"nis"tie: m"ken instellingen  
w""r w"t ze ""n het begin v"n de opleiding beloven? En hoe g""n ze om met kl"chten v"n 
st!denten? Hoofdst!k 10 beschrij# de oordelen over "llerlei pr"ktische voorzieningen binnen de 
school: zijn er voldoende comp!ters, is de k"ntine in orde, m""r ook: in hoeverre k!n je ond"nks 
een beperking toch goed st!deren op jo!w instelling? Hoofdst!k 11 is een typisch JOB-hoofdst!k: 



).

er wordt gekeken n""r diverse "specten rondom de inspr""kmogelijkheden v"n st!denten. 
Hebben st!denten wel de mogelijkheid om inspr""k te hebben op school? W""rdeert de school 
het "ls st!denten h!n mening l"ten horen? $""r ook: in hoeverre willen st!denten meedenken 
over het beleid op h!n school? In hoofdst!k 12 komt de "lgemene tevredenheid v"n st!denten 
""n bod. In pl""ts v"n r"pportcijfers te krijgen, geven de st!denten hier de cijfers. $et welk 
r"pportcijfer w""rderen zij h!n opleiding? En welk cijfer krijgt de school? Hoofdst!k 13 bev"t 
een "llesomv"ttende "n"lyse v"n de tevredenheid: w"t bep""lt n! het meest of een st!dent "l 
d"n niet tevreden is over zijn of h""r onderwijs?

 In de fig!ren die in het r"pport zijn opgenomen worden telkens de percent"ges neg"tieve 
oordelen (or"nje en links) en de percent"ges positieve oordelen (grijs en rechts) weergegeven.

 N""st dit l"ndelijke p"pieren r"pport is het ook mogelijk om "lle res!lt"ten v"n de JOB-monitor 
te bekijken vi" een online "pplic"tie die het mogelijk m""kt zelf t"bellen s"men te stellen.  
Deze "pplic"tie is te vinden op: www.job-monitor2012.nl.
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2 JOB OVER DE RESULTATEN

 INLEIDIN"
 
 De JOB-monitor is het grootste l"ndelijke tevredenheidsonderzoek onder "lle mbo-st!denten  

in Nederl"nd. Het onderzoek bevr""gt st!denten in zo’n 60 vr"gen over de verschillende  
"specten v"n h!n onderwijs. De JOB-monitor 2012 w"s een groot s!cces: m""r liefst 227.128 
st!denten v!lden de vr"genlijst in, een ongekend ""nt"l. N" cle"ning bleven er nog "ltijd 215.602 
over, goed voor een percent"ge v"n bijn" 42 procent v"n "lle mbo-st!denten in Nederl"nd.

 Hieronder vind je "chtereenvolgens drie onderdelen: de opv"llendste res!lt"ten op een rij,  
de res!lt"ten v"n 2012 "fgezet tegen de to-do-list v"n 2010 en de mbo-"gend" 2012-2014  
volgens JOB. 

 DE OPVALLENDSTE RESULTATEN OP EEN RIJ

 Het bel"ngrijkste onderdeel is !iter""rd het oordeel over de verschillende "specten v"n  
het onderwijs, d!s de lessen, docenten, boeken en roosters. 

 Op dit p!nt zijn "l direct drie opv"llende z"ken te zien vergeleken met de vorige monitor:
 St!denten zijn positiever over de !itv"l v"n onderwijs"ctiviteiten, d"t wil zeggen, ze geven
  v"ker ""n d"t er weinig tot geen onderwijs"ctiviteiten !itv"llen (w"s 57% in 2010, is n!
  gestegen n""r 64%). 
 St!denten zijn meer tevreden over het cont"ct met h!n docenten (w"s 62%, is n! gestegen  

 n""r 65%).
 St!denten zijn hel""s minder tevreden over h!n lesm"teri""l (w"s 52%, is n! gez"kt n""r 47%). 
 
 Op het gebied v"n begeleiding moet eerst gezegd worden d"t de st!denten meer positief
 en tegelijk ook minder neg"tief oordeelden over de st!diebegeleiding, een compliment
 voor de st!diebegeleiders. D""rn""st nemen de scores op ‘zicht op eigen st!dievoortg"ng’  

en ‘mogelijkheid tot st!deren in eigen tempo’ iets "f d!s d""r moeten de scholen op letten.
 
 Opv"llend zijn echter de volgende z"ken:
 St!denten zijn nog minder tevreden over de mogelijkheid om zelf v"kken en
  onderwijs"ctiviteiten te kiezen (w"s m""r 22%, is n! zelfs gez"kt n""r 19%). 
 St!denten zijn minder tevreden over de d!idelijkheid die hen gegeven wordt over de
  mogelijkheid om verder te st!deren (w"s 50%, is n! gez"kt n""r 47%). 
 
 Op het gebied v"n competenties v"lt op d"t de st!denten over het "lgemeen positief zijn over 

het ""nleren v"n competenties tijdens de st!die (hoewel iets minder d"n twee j""r geleden).  
De onderdelen w""rover de st!denten dit j""r minder tevreden w"ren, zijn het zelfst"ndig  
werken (w"s 73%, is n! 69%) en het leren comm!niceren (w"s 71%, is n! 68%), m""r dit zijn nog 
"ltijd erg positieve scores.
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 W"t betre# het onderwerp st"ge/werkplek  oordelen de bbl’ers over het "lgemeen positief 
over h!n werkplek. Ze hebben iets meer moeite om een werkplek te vinden d"n twee j""r  
ter!g (w"s 79%, n! gez"kt n""r 75%). Opv"llend is wel d"t bol-st!denten ""n "oc’s bed!idend 
minder tevreden zijn over de h!lp v"n!it school bij het vinden v"n een st"geplek ("oc: 37%,  
roc: 60%, v"kschool: 61%). Ook geven "llochtone st!denten v"ker ""n moeite te hebben met het 
vinden v"n een st"geplek. D""rn""st oordelen ze minder v""k positief over de m"te w""rin ze 
voldoende leren op h!n st"geplek en zijn ze minder v""k te spreken over de begeleiding door het 
st"gebedrijf.

 
 Op het gebied v"n veiligheid en sfeer v"lt op d"t het gevoel v"n veiligheid binnen het 

schoolgebo!w iets is "fgenomen (w"s 79%, n! gez"kt n""r 75%). Dit is nog "ltijd een zeer positief 
percent"ge m""r er zit een d"lende lijn in die zich !iter""rd niet verder moet doorzetten. W"t 
betre# de "ctiviteiten b!iten lestijd is er wel spr"ke v"n een lijn opw""rts: in 2010 oordeelde nog 
19 procent hier positief over, n! is d"t "l 22 procent. $""r dit st""t tegenover 51 procent die hier 
nog "ltijd neg"tief over oordeelt. 

 W"t betre# inform"tie is er een goede ontwikkeling g""nde op het gebied v"n de inform"tie 
voor"f: op de vr""g “Wist je voor de st"rt v"n je opleiding hoe de opleiding is opgebo!wd?” 
oordelen de st!denten zowel meer positief "ls minder neg"tief. L"ten we deze lijn v"stho!den.

 
 Op het gebied v"n org"nis"tie en d"n met n"me rond de kl"chten"2"ndeling op school ontlopen 

de meningen elk""r n"!welijks: 31 procent v"n de st!denten oordeelt hier neg"tief over en m""r 
32 procent positief. In 2010 w"s het percent"ge positief en neg"tief vergelijkb""r (32%). 

 W"t betre# onderwijsf"ciliteiten zijn de volgende z"ken opv"llend vergeleken met twee j""r ter!g:
St!denten zijn meer tevreden over de begeleiding tijdens het zelfst"ndig werken (w"s 44%, 

 is n! gestegen n""r 50%).
St!denten zijn meer tevreden over de beschikb""rheid v"n comp!ters (w"s 66%, is n!

  gestegen n""r 70%). 
 St!denten zijn minder tevreden over h!n k"ntine (de tevredenheid w"s 56%, is n! gez"kt
  n""r 52%). Het percent"ge d"t ontevreden is, is ook gegroeid (w"s 24%, is n! gestegen  

 n""r 27%). 
 
 W"t betre# inspr""k en het zelf "ctief mee willen denken over beleid zijn de volgende
 z"ken opv"llend:
 De st!denten geven ""n minder gr!!g mee te willen denken over het beleid d"n twee j""r
  geleden (het percent"ge st!denten d"t deze vr""g positief be"ntwoordde w"s 30%, is n!
  gez"kt n""r 26%). Het percent"ge d"t neg"tief op deze vr""g "ntwoordde, is d""rn""st ook
  nog gegroeid (w"s 39%, is n! gestegen n""r 43%). 
 
 W"t het "lgemene oordeel betre#: de r"pportcijfers die de st!denten h!n opleiding en 

h!n instelling geven zijn gelijk !!n 2010, n"melijk een 6,9 voor h!n opleiding en een 6,3 "ls 
r"pportcijfer voor h!n instelling.
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 TO-DO-LIST 2010
 
 Hieronder zetten we eerst nog eens de "cht verbeterp!nten op een rij !it de to-do-list die  

opgesteld w"s n""r ""nleiding v"n de res!lt"ten v"n JOB-monitor 2010 en kijken we w"t er  
v"n de verbeteringen terecht is gekomen. D""rn" zet JOB !iteen w"t volgens h""r de komende 
j"ren ""ngep"kt moet worden om de st!denttevredenheid over en de kw"liteit v"n het mbo  
te verbeteren. 

 
 De to-do-list bestond !it de volgende "cht p!nten: b!itenschoolse "ctiviteiten,   
 roosterwijzigingen, medezeggensch"p (inspr""k), kl"chten"2"ndeling, inform"tie
 over opbo!w opleiding, gebr!ik boeken (lesm"teri""l), lessen (meer les en eigen ke!ze) en
 ""nwezigheid st!dier!imtes. Hieronder een overzicht v"n hoe er n! op die "cht p!nten
 gescoord is.    
 B!it"nschools" activit"it"n: 22 procent oordeelt positief over het ""nbod v"n b!itenschoolse
  "ctiviteiten tegenover 51 procent neg"tief. Dit is een lichte voor!itg"ng (in 2010 w"s slechts  

 19 procent positief). +oed zo! 
Roost"rwijziging"n: St!denten zijn nog "ltijd !itgesproken ontevreden over het tijdig

  doorgeven v"n de roosterwijzigingen: 45 procent oordeelt neg"tief tegenover 33 procent
  positief. In 2010 w"s d"t 45 procent neg"tief tegenover 32 procent neg"tief, d!s slechts 1 procent
  verbetering. 

Inspr""k: De mogelijkheid tot inspr""k is dit j""r 41 procent positief om 22 procent neg"tief.
  Dit w"s in 2010 43 procent positief om 23 procent neg"tief, 2 procent ged""ld d!s. J"mmer!
 Klacht"na#and"ling: Op de vr""g “Ben je tevreden over de wijze w""rop op school wordt
  omgeg""n met kl"chten v"n st!denten?” oordeelt 31 procent neg"tief en m""r 32 procent posi-  

 tief. Hier is zo goed "ls geen ver"ndering te zien ten opzichte v"n 2010 (resp. 32% en 32%).
Opbo!w opl"iding: 47 procent oordeelt hier positief over tegenover 22 procent neg"tief,

  vergeleken met 45 procent positief tegenover 23 procent neg"tief in 2010: 2 procent omhoog,  
 mooi zo!   

L"smat"riaal: Het percent"ge st!denten d"t positief oordeelt over het gebr!ik v"n het
  lesm"teri""l is even groot "ls het percent"ge d"t neg"tief oordeelt (beide 39%). In 2010 w"s
  dit percent"ge 38 procent positief en neg"tief. Er is d!s niet veel verbetering opgetreden.

L"ss"n "n k"!z"mog"lijkh"id: St!denten zijn dit j""r veel positiever in h!n mening over
  les!itv"l. Hier!it k!n je "-eiden d"t er minder lessen !itv"llen d"n in 2010 (in 2010 oordeelde
  57% positief en 15% neg"tief, in 2012 is dit gegroeid n""r 64% positief en 14% neg"tief). Pl!im
  voor de scholen: 7 procent verschil! 
  W"t betre# ke!zemogelijkheid zijn er nog "ltijd zeer weinig st!denten die hier tevreden over
  zijn. Dit j""r oordeelt 19 procent positief tegenover 50 procent neg"tief. In 2010 w"s dit  

 22 procent positief tegenover 47 procent neg"tief. Een verslechtering d!s v"n 3 procent.  
St!di"r!imt": W"t betre# de vr""g of je op school ergens r!stig k!nt st!deren zit er wel een

  positieve lijn in, "lhoewel  de percent"ges positief en neg"tief elk""r nog "ltijd niet veel
  ontlopen: 33 procent gee# hier een neg"tief oordeel over, tegenover 43 procent positief.  

 In 2010 w"s dit 34 procent neg"tief tegenover 41 procent positief. $""r toch: een verbetering
  v"n 2 procent. 
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 NAAR DE TOE#O!ST: !BO-A"ENDA VOOR 2012-2014 VOL"ENS JOB 

 De st!denten hebben gesproken. Voor een v"kbond voor en door mbo-st!denten hebben we  
go!d in h"nden: hier zijn de res!lt"ten v"n 215.602 serie!s ingev!lde enq!êtes, de meningen v"n 
dé mbo-st!dent. Hiermee k!n je een hoop ""nbevelingen doen. En d"t g""n we d!s ook doen! 

 
 De "ctiep!nten voor de scholen zijn !iter""rd "llereerst de        v"n de to-do-list v"n 2010:

Roosterwijzigingen: Zet in op het tijdig en beter doorgeven v"n de roosterwijzigingen.
Inspr!!k: De st!denten geven ""n minder gr""g mee te willen denken over het beleid d"n

  vorig j""r. Hierin ligt een t""k voor JOB om het bel"ng v"n inspr""k voor het voetlicht te
  krijgen bij de st!denten, m""r tegelijkertijd is dit ook een p!nt v"n ""nd"cht voor de scholen,
  die inspr""k hoog in het v""ndel moeten hebben st""n. $et "ndere woorden: m""k het
  voor st!denten m"kkelijk om mee te pr"ten.

Kl!chten!"!ndeling: Rondom de kl"chten"2"ndeling v"lt er nog een wereld te winnen. 
 Zorg d"t de kl"chtenproced!re op orde is en het voor de st!dent d!idelijk is w""r je deze  
 k!nt vinden (bijvoorbeeld op de schoolwebsite).

Lesm!teri!!l: +ebr!ik het lesm"teri""l d"t je l""t ""nsch"3en.
Ke#zemogelijkheid: Bied st!denten de mogelijkheid voor het zelf kiezen v"n v"kken en

  onderwijs"ctiviteiten.

 En d""rbij de nie!we "ctiep!nten voor dit j""r:
Cont!ct op st!ge: Eén op de drie bol-st!denten oordeelt neg"tief op de vr""g of ze vinden

  d"t de begeleider op school en de pr"ktijkopleider voldoende cont"ct hebben. Bij de bbl’ers is
  d"t één op de  vier. Deze neg"tieve gel!iden springen er echt !it in de overwegend zeer
  positieve oordelen over st"ge/werkplek. Zorg d!s d"t er meer cont"ctmomenten zijn t!ssen
  schoolbegeleider en pr"ktijkopleider. 

St#deren met een beperking: W"t betre# voorzieningen is het bel"ngrijk om te weten d"t v"n
  de st!denten die ""ngeven d"t zij een beperking hebben (en d"t is ongeveer een derde v"n
  de ondervr""gde groep) 34 procent dyslexie hee#. Het is d!s z""k voor de politiek en ook
  voor JOB om hier blijvend ""nd"cht ""n te besteden. Ook vermoeidheid/energietekort scoort
  hoog (29%). Het zo! verst"ndig zijn voor de scholen om !it te zoeken w""r die vermoeidheid
  ""n ligt. Dit k"n bevr""gd worden middels st!dentenp"nels en/of !itgezet k!nnen worden in
  de vorm v"n een enq!ête door de st!dentenr""d. 

K!ntine: St!denten zijn minder tevreden over h!n k"ntine. De k"ntine is een plek om
  h"lverwege de d"g tot r!st te komen. Het is goed om hierover n"vr""g te doen bij de
  st!denten, om te kijken w""rom ze dit j""r minder positief oordeelden en d""r vervolgens
  concreet "ctie op te ondernemen. 
 
 $bo-instellingen, de politiek, p"rtijen !it het mbo-veld, JOB en n"t!!rlijk de st!dentenr"den 

k!nnen n! met de res!lt"ten v"n de JOB-monitor 2012 ""n de sl"g. L""t dit een imp!ls zijn om 
st!denten blijvend bij "lle "specten v"n het onderwijs te betrekken en h!n p"rticip"tie  
te vergroten! 
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 DAN#
 
 JOB is tot slot heel tevreden over de enorme respons en wil de deelnemende scholen en met 

n"me "lle st!denten die hebben meeged""n ""n het onderzoek heel h"rtelijk bed"nken.





JOB%&%$ONITOR%'()'

',

3 ONDERWIJS

 
 Hoe tevreden zijn st!denten over de lessen die ze krijgen? Krijgen ze genoeg les? W""rderen  

ze h!n docenten? Deze en "ndere vr"gen met betrekking tot de tevredenheid v"n st!denten 
over het onderwijs d"t hen gegeven wordt, komen in dit hoofdst!k ""n de orde. We kijken 
d""rbij n""r ver"nderingen ten opzichte v"n eerdere j"ren. En we bekijken of er verschillen 
t!ssen st!denten zijn in de m"te w""rin ze h!n tevredenheid !iten over deze onderwerpen. 

3.1 LESSEN

3.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Fig!!r 1 toont het tot""loordeel v"n st!denten over de lessen die ze krijgen. In d"t tot""loordeel 

zijn de volgende deel"specten verwerkt:
 "fwisseling t!ssen zelfst"ndig werken en in groepen werken;
 !itv"l onderwijs"ctiviteiten;
 tijdig doorgeven v"n roosterwijzigingen;
 kw"liteit v"n de docenten;
 cont"ct met docenten;
 kw"liteit v"n het lesm"teri""l;
 gebr!ik v"n ""ngesch"#e boeken en lesm"teri"len.

 De hel# v"n de st!denten oordeelt positief over de lessen, een kleine kw"rt oordeelt neg"tief. 
$et deze percent"ges wordt de trend v"n geleidelijk toenemende tevredenheid sinds de eerste 
JOB-monitor voortgezet.

 Fig!!r 1: Oordeel over lessen (tot""loordeel)
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 Kijkend n""r de deel"specten v"n het them" ‘Lessen’ d"n blijkt het merendeel in lijn met de 
cl!sterscore voorn"melijk positief beoordeeld te worden. St!denten zijn in toenemende m"te 
tevreden over de "fwisseling in werkvormen (49% tevreden), de m"te w""rin onderwijs"ctiviteiten 
!itv"llen (64%), de kw"liteit v"n h!n docenten (59%) en het cont"ct met docenten (65%).

 R!imte voor verbetering is er echter ook: het op tijd doorgeven v"n roosterwijzigingen wordt meer 
neg"tief d"n positief beoordeeld. $inder !itgesproken positief is men ook over de m"te w""rin 
het lesm"teri""l d"t gekocht moet worden, d""dwerkelijk in het onderwijs wordt ingezet (39% 
positief en 39% neg"tief). Ook de w""rdering v"n het lesm"teri""l in het "lgemeen neemt dit j""r 
voor het eerst "f v"n 52 procent tevreden st!denten in 2010 n""r 47 procent in 2012.

 Fig!!r 2: Ben je tevreden over de "fwisseling t!ssen zelfst"ndig werken en in groepen werken?

 Fig!!r 3: Vind je d"t er op school veel onderwijs"ctiviteiten !itv"llen?
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 Fig!!r 4: Vind je d"t roosterwijzigingen op tijd worden doorgegeven?

 Fig!!r 5: Vind je jo!w docenten goed?
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 Fig!!r 6: Heb je goed cont"ct met je docenten?

 Fig!!r 7: Vind je het lesm"teri""l goed?
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 3.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl-st!denten oordelen op vrijwel "lle p!nten positiever over de lessen d"n bol-st!denten. D"t 

vert""lt zich in een bed!idend positiever tot""loordeel (55% positief vs. 49%). Ook zijn de bbl’ers 
meer tevreden over het ""nt"l !itgev"llen lessen, het op tijd doorgeven v"n roosterwijzigingen, 
de kw"liteit v"n docenten en de m"te w""rin gekocht lesm"teri""l ook d""dwerkelijk gebr!ikt 
wordt. Wel zijn de bol-st!denten v"ker d"n bbl-st!denten te spreken over de "fwisseling in 
werkvormen. Beide groepen oordelen n"genoeg gelijk over de kw"liteit v"n het lesm"teri""l  
en het cont"ct met docenten.

 Nive!"
 In grote lijnen k"n gesteld worden d"t de tevredenheid v"n st!denten over de lessen 

"fneemt met het toenemen v"n het nive"! v"n de opleiding (of: d"t nive"!-4-st!denten meer 
kritisch oordelen over de lessen d"n nive"!-1-st!denten). V"n de nive"!-1-st!denten gee# 
64 procent ""n tevreden te zijn over de lessen, onder nive"!-4-st!denten geldt d"t voor 49 
procent. De grootste verschillen t!ssen beide groepen betre3en het op tijd doorgeven v"n 
roosterwijzigingen (nive"! 1: 59%, nive"! 4: 29%), de kw"liteit v"n docenten (nive"! 1: 75%, 
nive"! 4: 57%) en de m"te w""rin gekocht lesm"teri""l in het onderwijs gebr!ikt wordt  
(nive"! 1: 60%, nive"! 4: 33%). 

 Leerj!!r
 Het tot""loordeel over de lessen is, w"nneer vergeleken wordt t!ssen leerj"ren, het hoogst 

in het eerste leerj""r (55%) en het l""gst in het derde (44%). In het merendeel v"n de 
onderliggende "specten, zien we deze verdeling ter!g. Het grootste verschil betre# de oordelen 
over het lesm"teri""l. V"n de eerstej""rs vindt 54 procent het lesm"teri""l goed en is  

 Fig!!r 8: Worden boeken en lesm"teri"len die je moet kopen ook gebr!ikt?
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49 procent tevreden over de m"te w""rin gekochte m"teri"len ook d""dwerkelijk gebr!ikt 
worden, voor de vierdej""rs geldt dit voor respectievelijk 38 en 24 procent v"n de st!denten.  
Toch geldt die positievere ho!ding v"n de eerstej""rs niet voor "lle p!nten. Over het cont"ct  
met docenten zijn j!ist de vierdej""rs het v""kst tevreden (69% ) en tweedej""rs iets minder  
v""k (63%).

 $esl!cht
 Alhoewel verschillen in oordelen t!ssen m"nnelijke en vro!welijke st!denten redelijk beperkt 

blijven, oordelen m"nnen licht positiever over de lessen. Op een ""nt"l p!nten oordelen ze  
meer !itgesproken positief: ze zijn v"ker d"n vro!welijke st!denten tevreden over de les!itv"l  
(67% vs. 60%) en zijn v"ker tevreden over het gebr!ik v"n gekocht lesm"teri""l (43% vs. 34%).

 Etniciteit
 Allochtone en "!tochtone st!denten verschillen niet in h!n tot""loordeel over lessen. Ook over 

de meeste onderliggende "specten oordelen "llochtone niet "nders d"n "!tochtone st!denten. 
Er zijn twee p!nten w""rop deze groepen v"n elk""r verschillen: "!tochtonen zijn v"ker 
tevreden over de hoeveelheid les!itv"l (65 vs. 60%) en "llochtonen over de snelheid w""rmee 
roosterwijzigingen worden gecomm!niceerd (36 vs. 31%).

 Lee&ijd
 Verschillen n""r lee#ijd beperken zich tot een verschil t!ssen 26+-st!denten vers!s de overige 

st!denten. Het hogere tot""loordeel in de groep st!denten o!der d"n 25 j""r (62% vs. ongeveer 
50% bij de overige groepen) wordt met n"me veroorz""kt door een enorm positief oordeel over 
de docenten: gemiddeld 75 procent v"n deze st!denten vindt h!n docenten goed en m""r liefst  
83 procent is zeer te spreken over de cont"cten met docenten. 

 H!ndic!p
 St!denten met en zonder h"ndic"p verschillen niet wezenlijk w"nneer het op h!n w""rdering v"n 

de lessen ""nkomt.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 Op "lle onderdelen v"n de tevredenheid over de lessen oordelen st!denten v"n de v"kinstellingen 

het meest positief (tot""loordeel: "oc 48%, roc 50% en v"kschool 55%). Deze volgorde v"n 
tevredenheid n""r schooltype zien we op vrijwel "lle onderliggende "specten ter!g: de st!denten 
v"n de v"kscholen oordelen het meest positief, st!denten v"n de "oc’s het meest gem"tigd. Hierbij 
geldt d"t de verschillen t!ssen de "oc’s en roc’s betrekkelijk klein zijn, het is voor"l de "fst"nd tot 
de v"kscholen die de verschillen bep""lt.
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3.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 $bo-st!denten binnen de opleidingsrichtingen laboratori"mopl#iding#n, op#nbar# ord# #n 

v#iligh#id en sport zijn het meest positief (57%) in h!n tot""loordeel over het cl!ster lessen 
(fig!!r 9). Alhoewel nog "ltijd ook bij deze groep het percent"ge tevreden st!denten het 
percent"ge ontevreden st!denten overtre#, zien we binnen de richting social# di#nstv#rl#ning 
rel"tief het l""gste percent"ge tevreden st!denten (44%).

 Fig!!r 9: Oordeel over lessen (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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3.2 ONDERWIJSTIJD

3.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Veel j"ren om de ver"nderingen tegen "f te zetten, zijn er nog niet n! met ing"ng v"n de meting 

2010 nie!we vr"gen over onderwijstijd ""n de monitor zijn toegevoegd. De tevredenheid v"n 
st!denten over de hoeveelheid lessen (fig!!r 10) en over de hoeveelheid st"ge in h!n opleiding 
blij# (n"genoeg) identiek. $eer d"n de hel# is tevreden over het ""nt"l !!r d"t ze op school 
moeten zijn en zestig procent oordeelt positief over de hoeveelheid st"ge in de opleiding.  
Eén op de zes st!denten oordeelt neg"tief over de onderwijstijd.

 Fig!!r 10:  Ben je tevreden over het ""nt"l !!r d"t je gemiddeld per week op school moet zijn?

 Fig!!r 11:  Ben je tevreden over de hoeveelheid st"ge/werk in je opleiding?
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3.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg 
 $eer d"n de hel# v"n de bbl-st!denten g""t één d"g in de week n""r school, veertig procent 

m"xim""l twee d"gen (fig!!r 12). V"n de bol-st!denten brengt veertig procent drie 5 vier 
d"gen per week op de instelling door. Ongeveer een derde g""t m"xim""l drie d"gen per 
week n""r school en zestien procent vier d"gen of meer. Voor beide leerwegen is het ""nt"l 
!!r d"t de st!denten op school moeten zijn, "fgezet tegen h!n tevredenheid d""rover (fig!!r 
13). Onder de bbl’ers is de tevredenheid over de onderwijstijd het grootst onder de groep die 
één d"g in de week n""r school moet. Het kleine percent"ge d"t toch volle weken n""r school 
moet, gee# blijk v"n de grootste ontevredenheid. Bol-st!denten zijn het meest tevreden "ls ze 
niet te veel (4 d"gen of meer) of j!ist te weinig (minder d"n 8 !!r) n""r school moeten. 

 Fig!!r 12: A"nt"l !!r per week op school n""r leerweg

 Fig!!r 13: Tevredenheid over ""nt"l !!r per week op school n""r leerweg en ""nt"l !!r op school
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 Nive!"
 De tevredenheid over het ""nt"l !ren op school is het grootst bij nive"!-1-st!denten (66%)  

en het kleinst bij nive"!-4-st!denten (51%). W"nneer het g""t over de hoeveelheid st"ge/werk  
in de opleiding geven de st!denten op nive"! 4 eveneens blijk v"n de minste tevredenheid 
(57%). Hierover zijn st!denten op nive"! 2 het meest tevreden (63%).

 Leerj!!r
 Tevredenheid over het ""nt"l !ren d"t st!denten op school moeten doorbrengen, verschilt 

n"!welijks t!ssen de leerj"ren. De tevredenheid over de hoeveelheid st"ge wel: n""rm"te  
de st!denten in een hoger leerj""r komen (en doorg""ns meer st"ge lopen) neemt de 
tevredenheid over de hoeveelheid st"ge toe (leerj""r 1: 57%, leerj""r 4: 66%).

 $esl!cht
 T!ssen m"nnelijke en vro!welijke st!denten is er weinig verschil in de m"te v"n w""rdering  

v"n de onderwijstijd op school en de hoeveelheid st"ge in h!n opleiding.

 Etniciteit
 Allochtone en "!tochtone st!denten zijn even positief over het ""nt"l !ren d"t ze op school 

zitten. A!tochtone st!denten zijn ""nzienlijk meer tevreden over de hoeveelheid st"ge in h!n 
onderwijs (63% vs. 51%).

 Lee&ijd 
 St!denten v"n m"xim""l 17 j""r o!d zijn het minst v""k tevreden over de tijd die zij op school 

dienen te zijn (50%), st!denten v"n 26 j""r en o!der zijn het v""kst tevreden (64%). Diezelfde 
verdeling zien we ter!g bij de tevredenheid over de hoeveelheid st"ge in de opleiding: 56 
procent v"n de jongste c"tegorie st!denten is hierover te spreken, tegenover 69 procent v"n  
de o!dste groep st!denten.

 
 H!ndic!p
 Het "l d"n niet hebben v"n een h"ndic"p is niet v"n invloed op de beoordeling v"n de lestijd  

op school of de hoeveelheid st"ge in de st!die.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 Ook n""r schooltype zijn de verschillen t!ssen st!denten in de tevredenheid over de 

onderwijstijd beperkt.
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3.3 SA!ENVATTIN"
 
 De tevredenheid v"n st!denten over de lessen op school blij# gest""g toenemen. Dit j""r  

gee# de hel# v"n de st!denten hier een positief oordeel over. Ook op de meerderheid v"n  
de deel"specten binnen dit them" neemt de tevredenheid toe: st!denten zijn steeds meer 
tevreden over de "fwisseling in werkvormen, de m"te w""rin lessen !itv"llen en over h!n 
docenten. De w""rdering v"n het lesm"teri""l neemt voor het eerst dit j""r "f (en z"kt onder 
de 50%). Het op tijd doorgeven v"n roosterwijzigingen blij# een zorgp!nt: hierover is het ""nt"l 
st!denten d"t neg"tief oordeelt "l sinds de st"rt v"n de JOB-monitor groter d"n het ""ndeel 
st!denten d"t positief oordeelt. De w""rdering v"n het ""nt"l !!r d"t st!denten op school 
moeten zijn, blij# onver"nderd positief. D"tzelfde geldt voor het ""ndeel st"ge in de opleiding: 
net "ls in voorg""nde meting is zestig procent v"n de st!denten hier zeer over te spreken.
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4 TOETSIN"

 In dit hoofdst!k wordt n""r een ""nt"l "specten rondom toetsing op instellingen gekeken. 
Weten st!denten op tijd d"t ze een toets hebben en w""r deze over g""t? Allereerst worden 
de ver"nderingen ten opzichte v"n eerdere JOB-monitoren besproken en vervolgens de 
verschillen t!ssen st!denten die de h!idige JOB-monitor hebben ingev!ld.

4.1 TOETSIN"

4.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het tot""loordeel over toetsing (fig!!r 14) is opgebo!wd op b"sis v"n vijf vr"gen, te weten:

Weet je op tijd w"nneer er een toets is?
Weet je op tijd w""r de toets over g""t?
Krijg je de !itsl"g v"n een toets op tijd te horen?
Sl!iten de toetsen ""n op w"t je hebt geleerd?
Vind je d"t "lle mbo-st!denten op dezelfde m"nier beoordeeld worden?

 In vergelijking met voorg""nde j"ren wijkt het tot""loordeel over toetsing n"!welijks "f. V"n  
"lle st!denten in 2012 gee# 66 procent ""n tevreden te zijn over toetsing in het "lgemeen bij 
h!n opleiding.

 

 Fig!!r 14: Oordeel over toetsing (tot""loordeel)
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 Net "ls in de vorige JOB-monitor gee# dit j""r het merendeel v"n de st!denten (71%) ""n op tijd 
op de hoogte te zijn w"nneer er een toets is. Ook weet een grote meerderheid (67%) op tijd w""r 
de toets over g""t, is meer d"n de hel# v"n de st!denten (56%) v"n mening d"t zij de !itsl"g 
op tijd te horen krijgt en sl!iten volgens een grote meerderheid (69%) de toetsen ook ""n bij 
het geleerde. Deze cijfers komen vrijwel overeen met de vorige JOB-monitor. Over of "lle mbo-
st!denten op dezelfde m"nier beoordeeld worden, verschillen de st!denten in de JOB-monitor 
2012 v"n mening met de st!denten in eerdere j"ren. Dit j""r zijn de st!denten rond!it positiever 
over de vr""g of st!denten een gelijke beoordeling krijgen d"n in eerdere j"ren (68% positief, 11% 
neg"tief). Dit hee# echter te m"ken met een kleine ""np"ssing in de vr"genlijst (eerder gevr""gd 
n""r beoordeling v"n "lle mbo-st!denten, dit j""r "lleen n""r beoordeling v"n ‘medest!denten’).

 Fig!!r 15: Weet je op tijd w"nneer er een toets is?

 Fig!!r 16: Weet je op tijd w""r de toets over g""t?
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 Fig!!r 17: Krijg je de !itsl"g v"n een toets op tijd te horen?

 Fig!!r 18: Sl!iten de toetsen ""n op w"t je hebt geleerd?
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 Fig!!r 19: Vind je d"t je medest!denten op dezelfde m"nier beoordeeld worden?

4.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl’ers zijn positiever d"n bol’ers in h!n oordeel over toetsing binnen h!n opleiding (bbl: 72%; 

bol: 64%). Ook over het op dezelfde m"nier beoordelen v"n st!denten, het tijdig ""nkondigen 
v"n een toets, het tijdig bekend m"ken v"n de inho!d v"n een toets en het tijdig ter!gkoppelen 
v"n de !itsl"g v"n een toets zijn bbl’ers meer tevreden d"n bol’ers. Voor"l over dit l""tste  
"spect verschillen de bbl’ers wezenlijk v"n bol’ers: v"n de bbl’ers is een r!ime meerderheid  
(70%) positief gestemd over de tijdige !itsl"g, v"n de bol-st!denten is net de hel# hier positief  
over (52%). 

 Nive!"
 Het meest positief over toetsing oordelen st!denten op nive"! 1 (71%) en het minst positief 

st!denten op nive"! 3 en 4 (66%). Over het tijdig bekendm"ken v"n de !itsl"g verschillen de 
oordelen het meest t!ssen nive"! 1 en nive"! 4 (68% vs. 52%). Ook over het tijdig kennen v"n de 
inho!d v"n de toets en de ""nsl!iting v"n de toets bij de lesstof zijn st!denten op nive"! 1 het 
meest positief (resp. 72% en 74%), terwijl st!denten op nive"! 3 en 4 over het tijdig kennen v"n 
de inho!d het minst positief oordelen (beide 66%) en nive"!-3-st!denten over de ""nsl!iting 
het minst positief zijn (ook 66%). De oordelen over het tijdstip v"n de toets en de wijze v"n 
beoordeling verschillen niet t!ssen de nive"!s.

 Leerj!!r
 Over het tijdig bekendm"ken v"n !itsl"gen zijn st!denten in leerj""r 3 het meest kritisch: 52 

procent oordeelt d"t zij de !itsl"g tijdig horen. Het minst kritisch zijn st!denten in leerj""r 1 
over dit deel"spect (60% is positief). Ook over de ""nsl!iting v"n de toets bij de lesstof en het 
op dezelfde wijze beoordelen v"n st!denten zijn st!denten in leerj""r 1 v"n "lle leerj"ren het 
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meest positief (beide "specten: 71%). St!denten in leerj""r 3 zijn het minst positief over de 
""nsl!iting toets-lesstof (66%) en st!denten in leerj""r 4 zijn het minst tevreden over de 
m"te w""rin st!denten hetzelfde beoordeeld worden (65%).

 
 $esl!cht
 $"nnelijke st!denten zijn meer d"n vro!wen tevreden over de toetsing in het "lgemeen 

(m"n: 69%; vro!w: 64%). Voor"l over het tijdig bekendm"ken v"n zowel de inho!d "ls de 
!itsl"g v"n de toets en over het op dezelfde m"nier beoordelen v"n st!denten zijn m"nnen 
positiever gestemd d"n vro!wen.

 Etniciteit
 Allochtone st!denten zijn iets minder v""k d"n "!tochtone st!denten v"n mening d"t 

st!denten op dezelfde m"nier beoordeeld worden (63% vs. 70%).

 Lee&ijd
 St!denten v"n 26 j""r en o!der zijn het meest positief over de toetsing in zijn geheel en  

over "lle vijf onderliggende "specten v"n toetsing. St!denten v"n 19 j""r en jonger zijn 
het minst positief over het tijdig te weten komen v"n het moment v"n toetsing vergeleken 
met o!dere st!denten. St!denten v"n 17 j""r en jonger zijn, vergeleken met "ndere 
lee#ijdsc"tegorieën, het minst positief over het tijdig bekendm"ken v"n de inho!d v"n de 
toets. Over het tijdig bekend worden v"n de !itsl"g v"n de toets, de ""nsl!iting v"n toetsen 
bij de lesstof en het op dezelfde m"nier beoordelen v"n st!denten zijn st!denten v"n 18 en  
19 j""r het minst positief.

 H!ndic!p
 St!denten zonder h"ndic"p zijn meer tevreden d"n st!denten met een h"ndic"p over het 

tijdig bekendm"ken v"n het moment v"n toetsing, het moment v"n bekendm"ken v"n de 
inho!d v"n de toets en het moment v"n de toets!itsl"g.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten op een v"kschool zijn over toetsing meer tevreden d"n st!denten op een "oc 

(70% en 64%, roc: 66%). Zij zijn meer tevreden d"n st!denten op een "oc of roc w"nneer 
gekeken wordt n""r de "specten tijdstip v"n bekendm"ken v"n de toets, tijdig bekend-
m"ken v"n de inho!d en de ""nsl!iting v"n de toets bij de lesstof. St!denten op een roc 
(57%) zijn echter j!ist weer positiever over het tijdig bekendm"ken v"n de !itsl"g v"n de 
toets, in vergelijking met zowel st!denten op een "oc (46%) "ls op een v"kschool (53%).
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4.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Het tot""loordeel over toetsing verschilt niet wezenlijk t!ssen de opleidingsrichtingen  

(fig!!r 20). St!denten binnen w#rkt"igbo"wk"nd#, laboratori"mopl#iding#n en farmaci#, opti#k 
#n tandt#chni#k zijn het meest positief over de toetsing binnen h!n opleiding terwijl st!denten 
binnen comm#rci# #n mark#ting, hand#l, to#rism# #n r#cr#ati#, di#r#nt##lt, di#r#nv#rzorging 
en social# di#nstv#rl#ning minder te spreken zijn over toetsing d"n gemiddeld, m""r nog "ltijd 
r!im tevreden zijn.

 Fig!!r 20: Oordeel over toetsing (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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4.2 SA!ENVATTIN"
 

 Tweederde v"n de st!denten is tevreden over de toetsing in h!n onderwijs. Dit beeld is 
redelijk st"biel gebleven ged!rende de "fgelopen j"ren. De tevredenheid over de m"te 
w""rin st!denten op dezelfde m"nier beoordeeld worden, lijkt een sterke stijging door 
te m"ken. Dit is echter (deels?) het gevolg v"n een kleine ""np"ssing in de vr"genlijst. 
Het is goed te horen d"t 68 procent v"n de st!denten vindt d"t ze op een zelfde m"nier 
beoordeeld worden "ls h!n medest!denten. W"t betre# toetsing zijn st!denten het minst 
tevreden over de snelheid w""rmee de !itsl"g v"n de toets ""n hen ter!ggekoppeld wordt. 
Hierover zijn st!denten v"n nive"! 4 het minst v""k tevreden.
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5 BE"ELEIDIN"

 In voorliggend hoofdst!k bekijken we de oordelen v"n st!denten over de begeleiding op school. 
Er is gevr""gd n""r begeleiding bij de st!die en n""r begeleiding bij ke!zes: ke!zes tijdens de 
st!die en ke!zes voor de toekomst. 

5.1 STUDIEBE"ELEIDIN"

5.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het tot""loordeel over de st!diebegeleiding omv"t de volgende elementen:

tevredenheid over st!diebegeleiding;
h!lp bij leerproblemen;
goed beeld v"n eigen st!dievoortg"ng;
in eigen tempo k!nnen st!deren.

 
 Het tot""loordeel is n" een stijging in eerdere j"ren dit j""r gest"biliseerd (fig!!r 21). Net "ls in 

2010 is 55 procent v"n de st!denten positief over de st!diebegeleiding en oordeelt 17 procent 
neg"tief.

 
 Fig!!r 21: Oordeel over st!diebegeleiding (tot""loordeel)

 Ook op de "fzonderlijke "specten v"n st!diebegeleiding oordelen st!denten dit j""r rel"tief 
onver"nderd in vergelijking met 2010. Soms neemt de tevredenheid heel licht toe (begeleiding 
bij de st!die), soms iets "f (beeld over de eigen st!dievoortg"ng en de mogelijkheid om in eigen 
tempo te st!deren). Voor "lle deel"specten geldt d"t het percent"ge st!denten d"t positief 
oordeelt bed!idend hoger ligt d"n het percent"ge st!denten d"t een neg"tief oordeel velt.
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 Fig!!r 22: Hoe vind je de begeleiding bij je st!die?

 Fig!!r 23: Word je goed geholpen "ls je problemen hebt bij het leren?
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  Fig!!r 24: Heb je een goed beeld v"n je eigen st!dievoortg"ng?

 Fig!!r 25: Is er voldoende mogelijkheid om in je eigen tempo te st!deren?

5.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl-st!denten geven een hogere w""rdering ""n de st!diebegeleiding d"n bol-st!denten (59 

% vs. 53%). Die hogere tevredenheid zien we op drie v"n de vier deel"specten ter!g. Bbl’ers zijn 
v"ker positief over de h!lp bij leerproblemen (bbl: 60%, bol: 52%), hebben v"ker een goed beeld 
v"n de eigen st!dievoortg"ng (bbl: 66%, bol: 61%) en geven v"ker ""n voldoende mogelijkheid 
te krijgen om in h!n eigen tempo te st!deren (bbl: 61%, bol: 53%). 
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 Nive!"
 Nive"!-1-st!denten zijn ver!it het meest positief over de st!diebegeleiding (tot""loordeel 68% 

positief). Op nive"! 2 ligt die tevredenheid "l tien procentp!nt l"ger (58%) en bij de nive"!-3- en 
nive"!-4-st!denten het l""gst (53%). De st!denten v"n nive"! 1 zijn met n"me zeer positief over 
de h!lp die ze krijgen bij leerproblemen en de mogelijkheid om in eigen tempo te st!deren.

 Leerj!!r
 St!denten in het tweede en derde leerj""r zijn het minst v""k tevreden met de 

st!diebegeleiding (52%). $eer tevreden zijn de st!denten in het vierde leerj""r (55%) en meest 
tevreden zijn de eerstej""rs (57%). De verschillen t!ssen de leerj"ren worden voor"l ingegeven 
door de begeleiding die op school gegeven wordt (de begeleiding bij de st!die en de h!lp bij 
leerproblemen). W"t de m"te w""rin st!denten een goed beeld v"n de eigen st!dievoortg"ng 
hebben betre#, zijn de verschillen veel minder ""nwezig. Ook in de m"te w""rin ze in eigen 
tempo k!nnen st!deren, verschillen deze st!denten niet wezenlijk v"n elk""r. 

 $esl!cht
 De verschillen t!ssen m"nnelijke en vro!welijke st!denten in h!n oordeel over de 

st!diebegeleiding zijn niet noemensw""rdig.

 Etniciteit
 Ook n""r etniciteit zijn er n"!welijks verschillen in de w""rdering v"n de st!diebegeleiding.

 Lee&ijd
 St!denten v"n 26 j""r en o!der zijn ""nzienlijk positiever in h!n tot""loordeel d"n de overige 

st!denten (67% vs. 52% in de lee#ijdsgroep 18/19). Ook op "lle deel"specten oordelen de 
26+-st!denten veel positiever d"n de jongere st!denten. De jongeren v"n 18 en 19 j""r zijn op 
"lle deelonderwerpen het minst tevreden. Het verschil is het grootst bij de erv"ren h!lp bij 
leerproblemen (18/19: 50% positief, 26+: 68%).

 H!ndic!p
 St!denten met een h"ndic"p of beperking tonen zich in h!n tot""loordeel over de 

st!diebegeleiding ""nzienlijk minder tevreden d"n st!denten zonder beperking (50% vs. 
57%). $ogelijk omd"t ze hogere eisen ""n deze begeleiding stellen d"n st!denten zonder 
beperking. De l"gere tevredenheid l""t zich bij "lle deel"specten ter!gzien. De st!denten 
met een h"ndic"p of beperking zijn minder positief over de begeleiding bij de st!die (46% vs. 
51%) en over de h!lp bij leerproblemen (50% vs. 56%). Ook hebben deze st!denten rel"tief een 
minder goed beeld v"n de eigen st!dievoortg"ng (57% vs. 65%) en geven ze minder v""k ""n 
voldoende mogelijkheid te erv"ren om in eigen tempo te st!deren (49% vs. 57%).

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 V"kscholen komen er in het tot""loordeel d"t st!denten vellen over de st!diebegeleiding het 

best v"n"f: 61 procent v"n de v"kst!denten is hierover tevreden. D"t ligt bij de "oc’s ""nzienlijk 
l"ger: 51 procent. De roc’s scoren t!ssen beide !itersten (55%). Kijken we n""r de deel"specten, 
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d"n blijkt het verschil niet te zitten in de mogelijkheid in eigen tempo te st!deren. Des te meer 
toont het verschil zich in de begeleiding bij de st!die ("oc: 46%, roc: 49% en v"kinstelling: 59%), 
in de h!lp bij leerproblemen ("oc: 51%, roc: 53% en v"kinstelling: 60%) en in de m"te w""rin 
st!denten een goed beeld hebben v"n de eigen st!dievoortg"ng ("oc: 54%, roc: 62%  
en v"kinstelling: 69%).

5.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Fig!!r 26 toont d"t st!denten binnen de opleidingsrichtingen op#nbar# ord# #n v#iligh#id 

en laboratori"mopl#iding#n het meest positief oordelen over de st!diebegeleiding (62%) en 
st!denten v"n de richting di#r#nt##lt #n di#r#nv#rzorging het minst positief (48%). Voor "lle 
richtingen geldt echter d"t de ""ndelen positieve scores minim""l twee keer zo groot zijn "ls  
de ""ndelen neg"tieve scores. 

 Fig!!r 26: Oordeel over st!diebegeleiding (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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5.2 #EUZE-/LOOPBAANBE"ELEIDIN"

5.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het tweede inho!delijke cl!ster met betrekking tot de begeleiding v"n mbo-st!denten betre# 

de begeleiding bij en het m"ken v"n ke!zes:
mogelijkheid om zelf v"kken en onderwijs"ctiviteiten te kiezen; 
h!lp bij het m"ken v"n ke!zes tijdens de st!die;
d!idelijkheid over de mogelijkheid om verder te st!deren;
tevredenheid over de begeleiding bij de beroepske!ze en/of ke!ze om verder te st!deren.

 Het tot""loordeel hierover is ten opzichte v"n de vorige meting weer iets "fgenomen (fig!!r 27). 
Het tot""loordeel is niet !itgesproken positief: het ""ndeel d"t tevreden is (36%), is niet veel 
hoger d"n het ""ndeel d"t ontevreden is (31%).

 
 Fig!!r 27: Oordeel over ke!ze-/loopb""nbegeleiding (tot""loordeel)

 
 $et w"t wijzigingen in de s"menstelling v"n de cl!sterscores is het niet mogelijk een vergelijking 

in de tijd te m"ken v"n meer d"n drie metingen. Op de "fzonderlijke deel"specten is die 
vergelijking in een ""nt"l gev"llen nog wel mogelijk (zie fig!!r 28 t/m fig!!r 31). D""r!it blijkt 
"llereerst d"t het percent"ge st!denten d"t neg"tief oordeelt over de mogelijkheid om zelf 
v"kken en onderwijs"ctiviteiten te kiezen dit j""r in lijn met de vorige meting opnie!w is 
gestegen. St!denten geven een d!idelijk sign""l d""rmee niet tevreden te zijn (50% oordeelt 
neg"tief). Over de h!lp bij het m"ken v"n ke!zes tijdens de st!die oordelen st!denten wel iets 
positiever (38% positief), "lhoewel zich ook hier ten opzichte v"n 2010 een d"ling voordoet.  
De d!idelijkheid over de mogelijkheden om verder te st!deren is eveneens licht "fgenomen  
(v"n 50% positief in 2010 n""r 47% positief in 2012). De tevredenheid over de begeleiding bij  
de beroepske!ze of ke!ze voor een vervolgopleiding is n"genoeg gelijk gebleven. 
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 Fig!!r 28: $ogelijkheid zelf v"kken en onderwijs"ctiviteiten te kiezen

 

 Fig!!r 29: H!lp bij het m"ken v"n ke!zes tijdens de st!die
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 Fig!!r 30: D!idelijkheid over de mogelijkheden om verder te st!deren

 
 Fig!!r 31: Begeleiding bij beroepske!ze of ke!ze voor vervolgopleiding
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5.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl-st!denten zijn net iets positiever d"n bol-st!denten in h!n tot""loordeel over de ke!ze- en 

loopb""nbegeleiding (bol: 35%, bbl: 40%). D"t is ter!g te voeren op twee positiever beoordeelde 
deel"specten: de d!idelijkheid over mogelijkheden om verder te st!deren (bol: 46%, bbl: 51%) en 
de tevredenheid over de begeleiding bij de vervolgke!ze (bol: 38%, bbl: 43%).

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 1 oordelen veel milder over ke!ze- en loopb""nbegeleiding d"n st!denten 

v"n "ndere nive"!s (nive"! 1: 54% positief, nive"! 2: 42%, nive"! 3: 35%, nive"! 4: 33%). Het 
meest positief zijn de nive"!-1-st!denten over de d!idelijkheid over mogelijkheden om verder te 
st!deren (61%) en de h!lp bij ke!zes tijdens de st!die (57%).

 Leerj!!r
 Derdej""rsst!denten zijn het meest kritisch over de ke!ze- en loopb""nbegeleiding in vergelijking 

met de overige leerj"ren (31% vs. 40% in leerj""r 1). Het verschil met de hogere tevredenheid 
onder de eerstej""rs is voor deze derdej""rs het grootst w"nneer het ""nkomt op de begeleiding 
bij de vervolgopleiding of het toeleiden n""r een beroep (leerj""r 1: 44%, leerj""r 3: 31%). 

 $esl!cht
 $"nnelijke st!denten oordelen ""nzienlijk positiever over de ke!ze- en loopb""nbegeleiding 

tijdens h!n opleiding d"n vro!welijke st!denten. In het tot""loordeel is veertig procent v"n de 
m"nnen positief tegenover 32 procent v"n de vro!wen. Ook op "lle "specten die ten grondsl"g 
liggen ""n deze tot""lscore blijken de m"nnelijke st!denten veel positiever. $"nnen zijn net 
iets v"ker tevreden over de mogelijkheid om zelf v"kken te kiezen (23% vs. 15%), over de h!lp 
die ze krijgen bij het m"ken v"n ke!zes tijdens de st!die (41% vs. 34%), over de d!idelijkheid 
over de mogelijkheden om verder te st!deren (51% vs. 43%) en ook over de begeleiding bij de 
vervolgke!ze (43% vs. 39%). 

 Etniciteit
 Allochtone en "!tochtone st!denten verschillen minim""l in h!n oordeel over de ke!ze- en 

loopb""nbegeleiding (het verschil is kleiner d"n 5%).

 Lee&ijd
 In het tot""loordeel is de groep v"n 26 j""r en o!der het v""kst positief over de ke!ze- en 

loopb""nbegeleiding en de st!denten v"n 18 en 19 j""r het minst v""k (26+: 40%, 18-19: 34%).  
De o!dere st!denten zijn met n"me positiever over de h!lp bij het m"ken v"n ke!zes  
(26+: 42%, 18-19: 35%) en de begeleiding met het oog op de f"se n" "fronding v"n de opleiding: 
voor!itkijkend n""r een p"ssend beroep of een verdere st!die (26+: 42%, 18-19: 36%).

 H!ndic!p
 Verschil t!ssen st!denten met en zonder h"ndic"p is er "lleen op één v"n de deel"specten 

binnen dit them": st!denten met een h"ndic"p zijn minder positief over de h!lp die ze krijgen  
bij het m"ken v"n ke!zes tijdens de st!die (35% vs. 39%).



/'

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten op de v"kinstellingen geven het v""kst ""n tevreden te zijn over de ke!ze- en 

loopb""nbegeleiding, st!denten op "oc’s zijn het minst v""k tevreden. D"t blijkt !it een 
positiever tot""loordeel ("oc: 32%, roc: 36% en v"kschool: 40%) "lsook !it een ""nzienlijk 
positiever oordeel op drie v"n de vier deel"specten: de h!lp bij ke!zes tijdens de st!die ("oc: 
34%, roc: 38% en v"kschool: 46%), de tevredenheid met de d!idelijkheid die gegeven wordt over 
mogelijkheden om verder te st!deren ("oc: 39%, roc: 48% en v"kschool: 51%) en de tevredenheid 
over de begeleiding bij de vervolgke!ze ("oc: 34%, roc: 39% en v"kschool: 43%).

5.2.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Vergelijken we de opleidingsrichtingen (fig!!r 32) d"n blijken st!denten v"n de opleidings-

richting sport het meest tevreden met de wijze w""rop op h!n opleiding vorm wordt gegeven 
""n ke!ze- en loopb""nbegeleiding (48% scoort positief, 19% neg"tief). Veel kritischer op dit 
p!nt zijn de st!denten binnen de opleidingsrichting social# di#nstv#rl#ning (29% positief en 
39% neg"tief).

 
 Fig!!r 32: Oordeel over ke!ze-/loopb""nbegeleiding (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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5.3 SA!ENVATTIN"

 In dit hoofdst!k is gekeken n""r de begeleiding die st!denten in h!n opleiding krijgen: 
begeleiding tijdens h!n st!die, begeleiding bij leerproblemen en begeleiding bij het m"ken v"n 

 verst"ndige ke!ze voor st!die en toekomst. Als onderdeel d""rv"n is ook gekeken n""r de 
m"te w""rin st!denten h!n onderwijsloopb""n zelf k!nnen st!ren: is er een mogelijkheid om 
zelf v"kken te kiezen? Weten st!denten hoe ze ervoor st""n in h!n opleiding? W"t de st!denten 
betre# is de st!diebegeleiding redelijk op orde: iets meer d"n de hel# v"n de st!denten gee# hier 
een positieve score die bovendien redelijk st"biel is w"nneer deze wordt vergeleken met die in de 
vorige meting. Wel v"lt op d"t de st!denten die er in de pr"ktijk het meest gebr!ik v"n m"ken, 
n"melijk st!denten met een beperking, rel"tief de l""gste scores geven.

 De begeleiding bij het m"ken v"n ke!zes voor de (st!die-)loopb""n komt er minder goed v"n"f 
in de ogen v"n de st!denten. Het ""nt"l st!denten d"t hier positief over oordeelt, ontloopt het 
""nt"l d"t neg"tief oordeelt niet veel (beide ongeveer een derde v"n de st!denten). Het slechtst 
beoordeeld wordt de r!imte die st!denten hebben om zelf v"kken en onderwijs"ctiviteiten te 
kiezen. $""r liefst de hel# v"n de st!denten oordeelt hier neg"tief over. Slechts een kleine  
20 procent is wel tevreden over de r!imte om zelf v"kken te kiezen. 
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6 CO!PETENTIES

 In dit hoofdst!k st""t de ""nd"cht die op instellingen gegeven wordt ""n competenties 
centr""l. Vinden st!denten d"t zij in h!n opleiding voldoende leren? Is deze mening ver"nderd 
de "fgelopen j"ren en zijn er verschillen t!ssen verschillende groepen, bijvoorbeeld t!ssen  
bol- en bbl-st!denten, verschillende nive"!s en gesl"cht?

6.1 CO!PETENTIES

6.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 A"n de st!denten zijn negen stellingen over de leeropbrengst voorgelegd en s"men vormen 

deze het tot""loordeel. Over de volgende competenties zijn de st!denten bevr""gd:
 s"menwerken;
 problemen oplossen;
 pl"nnen en org"niseren;
 zelfst"ndig werken; 
 comm!niceren; 
 werken volgens "fspr""k;
 zichzelf en h!n werk beoordelen;
 v""rdigheden voor het beroep w""rvoor ze worden opgeleid.
 
 D""rn""st is gevr""gd of ze vinden d"t ze 6berh"!pt voldoende leren op school. Het 

tot""loordeel d"t st!denten hebben over de leeropbrengst is iets l"ger d"n vorig j""r (fig!!r 
33). In de h!idige monitor gee# 61 procent v"n de st!denten ""n te spreken te zijn over w"t zij 
""n competenties leren; 12 procent is hier ontevreden over.

 Fig!!r 33: Oordeel over competenties (tot""loordeel)
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 De oordelen v"n de st!denten in de JOB-monitor 2012 over de competenties zijn positief, echter 
wel iets minder positief d"n in 2010. Het minst tevreden zijn st!denten over het leren beoordelen 
v"n zichzelf en het eigen werk en over het voldoende leren op school (beide 54% tevredenheid). 
St!denten oordelen het meest positief over het leren v"n zelfst"ndig werken (69%) en het leren 
comm!niceren (68%). Deze twee meest en twee minst positief beoordeelde competenties zijn 
ged!rende de verschillende monitoren onver"nderd gebleven.

 

 Fig!!r 34: Leer je in je opleiding voldoende s"men te werken?

 
 Fig!!r 35: Leer je in je opleiding voldoende problemen op te lossen?
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 Fig!!r 36: Leer je in je opleiding voldoende te pl"nnen en org"niseren?

 
 Fig!!r 37: Leer je in je opleiding voldoende zelfst"ndig te werken?
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 Fig!!r 38: Leer je in je opleiding voldoende te comm!niceren?

 
 Fig!!r 39: Leer je in je opleiding voldoende te werken volgens "fspr""k?
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 Fig!!r 40: Leer je in je opleiding voldoende jezelf en je werk te beoordelen?

 
 Fig!!r 41: Leer je in je opleiding voldoende over het beroep d"t je l"ter wilt !itoefenen?
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 Fig!!r 42: Vind je d"t je voldoende leert op school?

6.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Hoewel de bol-st!denten en bbl-st!denten niet v"n elk""r verschillen q!" tot""loordeel over 

competenties, zijn er twee competenties w""r de meningen wel d!idelijk verschillen t!ssen de 
twee leerwegen. Zo oordelen bol’ers positiever d"n bbl’ers over het leren s"menwerken tijdens 
h!n opleiding (bol: 68%; bbl: 57%). Bbl’ers zijn d""rentegen positiever d"n bol’ers over het leren 
!itoefenen v"n het beroep (bbl: 69%; bol: 58%). De oordelen over de "ndere zeven competenties 
verschillen niet noemensw""rdig t!ssen de beide leerwegen.

 Nive!"
 Nive"!-4-st!denten zijn v"n "lle nive"!s het meest positief over het leren s"menwerken tijdens 

h!n opleiding (70%) en het ""nleren v"n pl"nnen en org"niseren (59%). St!denten v"n nive"! 
2 zijn hierover het minst positief v"n oordeel (resp. 57% en 52%). Over het leren problemen op 
te lossen oordelen zowel nive"!-1- "ls nive"!-4-st!denten het meest positief, 59 en 58 procent, 
terwijl st!denten !it nive"! twee en drie hier iets minder tevreden over zijn (54% en 53%). Ook 
zijn nive"!-1- en nive"!-4-st!denten het meest positief over hoe zij leren comm!niceren. Nive"! 1 
is verder positiever d"n nive"! 3 over het zelfst"ndig leren werken tijdens h!n opleiding. Nive"! 
1 is d""rn""st positiever d"n "ndere nive"!s over het ""nleren v"n werken volgens "fspr""k 
en over het leren beoordelen v"n h!n eigen werk. St!denten !it het tweede en derde nive"! 
zijn j!ist weer positiever d"n st!denten v"n nive"! 1 en 4 over het leren voor het !it te oefenen 
beroep. Over of men voldoende leert op school zijn nive"!-1-st!denten het minst positief 
gestemd v"n "lle nive"!s.
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 Leerj!!r
 Eerstej""rs zijn positiever v"n oordeel over het voldoende ""nd"cht krijgen voor het leren 

v"n competenties d"n tweede- en derdej""rs. Kijkend n""r het leren v"n de "fzonderlijke 
competenties, d"n geven eerstej""rs een positiever oordeel d"n tweede- en derdej""rs over  
het ""nleren v"n het beoordelen v"n eigen werk. Ook zijn eerstej""rs positiever d"n 
o!derej""rs over het leren comm!niceren, leren werken volgens "fspr""k, leren voor het !it  
te oefenen beroep en het voldoende leren op school. Vierdej""rs zijn ten slotte meer positief 
over het in h!n opleiding leren om s"men te werken en het leren problemen op te lossen.

 $esl!cht
 $"nnen en vro!wen verschillen niet in h!n oordeel over het voldoende leren v"n de meeste 

competenties. Alleen over de ""nd"cht die tijdens de opleiding besteed wordt ""n het leren  
v"n s"menwerken zijn vro!wen positiever d"n m"nnen (68% vs. 62%).

 Etniciteit
 De oordelen v"n "!tochtone st!denten en "llochtone st!denten verschillen niet w"nneer er 

gekeken wordt n""r het tot""lbeeld v"n de ""n te leren competenties; ook in h!n oordeel over 
het leren v"n de "fzonderlijke competenties zijn de twee groepen niet v"n elk""r verschillend.

 Lee&ijd
 O!derej""rs (26+-st!denten) zijn meer tevreden over het ""nleren v"n competenties d"n 

jongerej""rs. Ditzelfde p"troon zien we bij de oordelen over de volgende "fzonderlijke 
competenties: het "l d"n niet leren om problemen op te lossen, leren te pl"nnen en te 
org"niseren, het leren zelfst"ndig te werken, het leren te werken volgens "fspr""k en het leren 
voor het !it te oefenen beroep. St!denten v"n 26 j""r en o!der zijn verder positiever over het 
leren comm!niceren tijdens h!n opleiding d"n st!denten v"n 22 tot 26 j""r, zijn meer tevreden 
over het leren beoordelen v"n eigen werk d"n st!denten v"n 18 en 19 j""r en zijn positiever  
v"n oordeel over het voldoende leren op school d"n st!denten v"n 19 j""r en jonger. St!denten 
in de lee#ijd tot en met 17 j""r zijn positiever over het leren s"menwerken d"n 22 tot 26-j"rigen.

 H!ndic!p
 Over het leren problemen op te lossen zijn st!denten met een h"ndic"p kritischer d"n  

st!denten zonder h"ndic"p. V"n de eerste groep oordeelt 53 procent d"t zij hier in h!n 
opleiding voldoende ""nd"cht ""n besteden, terwijl v"n de st!denten zonder h"ndic"p  
57 procent vindt d"t hier voldoende ""nd"cht ""n geschonken wordt.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n een v"kschool zijn v"ker positief w"nneer gekeken wordt n""r of ze voldoende 

leren op school d"n st!denten v"n een roc of "oc. Ook zijn st!denten v"n een v"kschool 
positiever in h!n oordeel over de ""nd"cht die ""n de "fzonderlijke competenties besteed wordt 
d"n st!denten v"n een roc of "oc. Bij het "l d"n niet voldoende ""nd"cht geven ""n het leren 
voor het !it te oefenen beroep en het leren op school zijn v"kschoolst!denten "lleen positiever 
d"n st!denten v"n een "oc. St!denten v"n roc’s verschillen niet wezenlijk v"n de st!denten v"n 
"oc’s of v"kscholen in h!n oordeel over deze twee l""tst genoemde competenties.
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6.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 De opleidingsrichtingen op#nbar# ord# #n v#iligh#id, laboratori"mopl#iding#n, sport en 

g#zondh#idszorg besteden volgens de st!denten bovengemiddeld ""nd"cht ""n het voldoende 
leren v"n competenties. De opleidingsrichtingen b#st""rlijk, j"ridisch, comm#rci# #n mark#ting, 
administrati#f, s#cr#tari##l, di#r#nt##lt, di#r#nv#rzorging en hand#l besteden j!ist minder d"n 
gemiddeld ""nd"cht ""n het voldoende leren v"n competenties.

 
 Fig!!r 43: Oordeel over competenties (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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6.2 SA!ENVATTIN"
 
 N" een stijging in 2010 ten opzichte v"n eerdere j"ren, zien we in 2012 voor het eerst weer  

een lichte "fn"me "ls het ""nkomt op de oordelen v"n st!denten over de competenties die 
ze op school ""ngeleerd krijgen. Ond"nks de lichte d"ling blijven de st!denten overwegend 
positief: 61 procent gee# een positief tot""loordeel, tegenover tw""lf procent met een 
neg"tief oordeel. $eest positief zijn de st!denten over de m"te w""rin ze leren zelfst"ndig 
te werken (69%) en leren comm!niceren (68%). $inst positief zijn de st!denten over de m"te 
w""rin ze zichzelf en h!n werk leren beoordelen en het 6berh"!pt voldoende leren (beide 
54%). Bol-st!denten zijn meer d"n bbl’ers tevreden over de m"te w""rin ze leren s"men  
te werken. Bbl’ers j!ist (logischerwijs) meer over het !itoefenen v"n een beroep. St!denten  
op v"kscholen zijn het meest positief over w"t ze op school leren, "oc-st!denten doorg""ns 
het meest neg"tief. 
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7 STA"E/WER#PLE#

 Hoe oordelen bol-st!denten over de h!n st"ge? Zijn bbl’ers tevreden over de leerwerkplek w""r 
zij een groot deel v"n h!n opleiding pr"ktijkerv"ring opdoen? In dit hoofdst!k wordt gekeken 
n""r de w""rdering v"n st!denten voor diverse "specten v"n het beroepspr"ktijkvormend deel 
v"n h!n onderwijs. Allereerst worden de bol-st!denten besproken en l"ter in het hoofdst!k 
komen de bbl-st!denten ""n bod.

7.1 STA"E (BOL)

7.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 V"n de bol-st!denten gee# 27 procent ""n tot d!sver nog geen st"ge te hebben gelopen.  

D"t is een iets hoger percent"ge ten opzichte v"n eerdere metingen w""r het percent"ge 
telkens rond de 24 procent l"g. D"t k"n te m"ken hebben met het feit d"t de d"t"verz"meling 
iets vervroegd is, w""rdoor nog iets minder st!denten "l ""n h!n st"ge begonnen w"ren. 
St!denten in h!n eerste j""r geven ""n het minst v""k "l st"ge gelopen te hebben (55% liep of 
loopt "l wel st"ge). Onder de vierdej""rs is d"t percent"ge opgelopen n""r 97 procent v"n de 
st!denten die reeds st"ge liepen. Alleen de groep st!denten die st"ge hee# gelopen of d""r  
op het moment v"n "fn"me v"n de vr"genlijst mee bezig is, is bevr""gd over h!n erv"ringen 
met deze bol-st"ge. Het tot""loordeel is d""rbij opgebo!wd !it de volgende vr"gen:

 Ben je door je school goed voorbereid op je st"ge/bpv?
 H"d je moeite om een st"ge-/bpv-pl""ts te vinden?
 Helpt de school bij het vinden v"n een st"ge-/bpv-pl""ts?
 Leer je op je st"ge-/bpv-pl""ts voldoende?
 Sl!it de theorie die je op school krijgt voldoende ""n bij de pr"ktijk?
 Ben je tevreden over de begeleiding door de school tijdens je st"ge/bpv?
 Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens je st"ge/bpv?
 Vind je d"t jo!w begeleider op school en jo!w st"gebegeleider voldoende cont"ct hebben?
 Ben je tevreden over de m"nier v"n beoordeling v"n jo!w st"ge/bpv?

 Bol-st!denten zijn overwegend positief in h!n oordeel over de st"ge: 57 procent is tevreden, 
tegenover 18 procent die ontevreden is (fig!!r 44). Het percent"ge st!denten d"t tevreden is 
met de st"ge is ten opzichte v"n de JOB-monitor 2010 iets "fgenomen (destijds 61%). Echter, die 
concl!sie moet met enige voorzichtigheid omkleed worden ""ngezien in de h!idige meting een 
extr" vr""g over voldoende cont"ct t!ssen school en leerbedrijf is toegevoegd ""n het cl!ster 
en dit j!ist een "spect is d"t de gemiddelde tevredenheid oml""g brengt. 
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 Fig!!r 44: Oordeel over st"ge (bol, tot""loordeel)

 Kijkend n""r de "fzonderlijke onderdelen w""rop de st"ge beoordeeld is, blijkt een ""nt"l 
z"ken zeer positief beoordeeld te worden (fig!!r 45 t/m fig!!r 53). St!denten zijn zeer 
tevreden over de leerz""mheid v"n de st"ge (77% positief). Ook is men zeer te spreken over 
de begeleiding door de pr"ktijkopleider v"n het leerbedrijf (70%) en de wijze w""rop de 
st"ge beoordeeld is (65%). $inder tevreden is men over de "specten die betrekking hebben 
op de inbreng v"n school voor"fg""nd en tijdens de st"ge: 48 procent is tevreden over de 
voorbereiding op de st"ge, 52 procent over de ""nsl!iting v"n de theorie die op school geleerd 
wordt bij de pr"ktijk, slechts 44 procent is te spreken over de begeleiding door school tijdens  
de st"ge en 36 procent is tevreden over de hoeveelheid cont"ct t!ssen de begeleider op 
school en de st"gebegeleider in het leerbedrijf (30% oordeelt hierover neg"tief).
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 Fig!!r 45: Ben je door je school goed voorbereid op je st"ge/bpv?

 Fig!!r 46: H"d je moeite om een st"ge-/bpv-pl""ts te vinden? (grijs: helem""l niet)
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 Fig!!r 47: Helpt de school je bij het vinden v"n een st"ge-/bpv-pl""ts?

  Fig!!r 48: Leer je op je st"ge-/bpv-pl""ts voldoende?
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 Fig!!r 49: Sl!it de theorie die je op school krijgt voldoende ""n bij de pr"ktijk?

 Fig!!r 50: Ben je tevreden over de begeleiding door de school tijdens je st"ge/bpv?
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 Fig!!r 51: Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens je st"ge/bpv?

 Fig!!r 52: Vind je d"t jo!w begeleider op school en jo!w st"gebegeleider voldoende cont"ct hebben?
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 Fig!!r 53: Ben je tevreden over de m"nier v"n beoordeling v"n jo!w st"ge/bpv?

7.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 1 zijn het meest positief over h!n st"ge: 66 procent gee# een positief 
 tot""loordeel. D"t percent"ge neemt "f met het toenemen v"n het nive"!: v"n de nive"!-4-
 st!denten gee# 56 procent een positief tot""loordeel over de st"ge. Bij de meeste onder-

liggende deel"specten is dit verschil in oordelen ter!g te zien. Over twee deelonderwerpen zijn 
echter de nive"!-4-st!denten meer tevreden d"n de nive"!-1-st!denten: nive"!-4-st!denten 
hebben iets minder moeite met het vinden v"n een st"gepl""ts en zijn v"ker v"n mening d"t ze 
op de st"geplek voldoende leren. Het verschil in oordelen tekent zich het scherpst "f w"nneer 
we kijken n""r de tevredenheid over de hoeveelheid cont"ct t!ssen de begeleider op school 
en op de st"geplek. Hierover is 59 procent v"n de st!denten op nive"! 1 tevreden, tegenover 
slechts 34 procent v"n de nive"!-4-st!denten. 

 Leerj!!r
 De tevredenheid over de st"ge v"rieert n"!welijks t!ssen de bol-st!denten !it verschillende 

leerj"ren. Er is slechts één deel"spect w""r zich wel een verschil "#ekent: eerstej""rs st!denten 
oordelen v"ker positief over de m"te w""rin de theorie op school ""nsl!it bij de pr"ktijk op de 
st"geplek. Hierover oordeelt 56 procent v"n de eerstej""rs positief, tegenover 46 procent v"n 
de vierdej""rs.

 $esl!cht
 $"nnelijke en vro!welijke st!denten verschillen niet noemensw""rdig (verschillen kleiner  

d"n 5%) in h!n oordelen over de st"ge.
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 Etniciteit
 T!ssen "llochtone en "!tochtone st!denten zien we een ""nt"l verschillen in de beoordeling v"n 

deel"specten v"n het cl!ster st"ge. Allochtone st!denten geven v"ker ""n moeite te hebben 
met het vinden v"n een st"geplek. Ook oordelen ze minder v""k positief over de m"te w""rin 
ze voldoende leren op h!n st"geplek en zijn ze minder v""k te spreken over de begeleiding 
door het st"gebedrijf. Ze zijn echter wel meer tevreden d"n "!tochtone st!denten over de 
hoeveelheid cont"ct t!ssen school en st"gebedrijf ged!rende de st"geperiode. 

 Lee&ijd
 Ook bij een vergelijking v"n lee#ijdsgroepen zien we geen wezenlijk verschil in het 

tot""loordeel over de st"ge m""r wel op een ""nt"l deel"specten. Zo geven st!denten in de 
lee#ijdsc"tegorie 26+ het v""kst ""n weinig moeite te hebben geh"d een st"geplek te vinden, 
de iets jongere st!denten geven het minst v""k ""n weinig moeite te hebben met het vinden 
v"n een st"geplek (66% vs. 58% bij de groep 22 tot 25-j"rigen). De o!dste c"tegorie st!denten is 
d""rn""st ook ver!it het meest positief over de m"te w""rin de theorie ""nsl!it bij de pr"ktijk, 
over de begeleiding door school en de m"te w""rin er voldoende cont"ct is t!ssen school en 
st"gebedrijf tijdens de st"ge. 

 H!ndic!p
 Evenmin is er een groot verschil te zien t!ssen st!denten met en zonder h"ndic"p in het 

tot""loordeel over de st"ge. Wel verschillen ze op onderliggende onderwerpen. St!denten met 
een h"ndic"p zijn minder v""k tevreden over de voorbereiding op de st"ge (44% vs. 50%), over 
de begeleiding door school (46% vs. 41%) en de m"te w""rin er cont"ct is ged!rende de st"ge 
t!ssen school en leerbedrijf (38% vs. 33%).

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 W"nneer schooltypen vergeleken worden, vinden we ook een ""nt"l verschillen. St!denten 

""n "oc’s zijn bed!idend minder tevreden over de h!lp v"n!it school bij het vinden v"n een 
st"geplek ("oc: 37%, roc: 60%, v"kschool: 61%). Ook zijn deze st!denten minder d"n de "ndere 
st!denten tevreden over de begeleiding door school op de st"geplek ("oc: 38%, roc: 45%, 
v"kschool 42%). De "oc-st!denten zijn echter wel het meest positief over de begeleiding door 
het st"gebedrijf ("oc: 75%, roc: 70%, v"kschool: 72%).

7.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 
 St!denten v"n de opleidingsrichtingen laboratori"mopl#iding#n en op#nbar# ord# #n v#iligh#id 

oordelen het meest positief over h!n st"ge: 69 procent gee# ""n tevreden te zijn tegenover 
elf procent die d""rover neg"tief oordeelt (fig!!r 54). De tevredenheid is het l""gst bij de 
richtingen comm#rci# #n mark#ting, b#st""rlijk/j"ridisch en lichaamsv#rzorging. Binnen de 
opleiding die v"llen onder deze richtingen oordeelt gemiddeld bijn" een kw"rt neg"tief over  
de st"ge, tegenover ongeveer de hel# die een positief oordeel gee#.
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 Fig!!r 54: Oordeel over st"ge (bol, tot""loordeel), n""r opleidingsrichting

7.2 WER#PLE# (BBL)

7.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Ook de bbl’ers g"ven h!n mening over het pr"ktijkdeel in h!n opleiding. Het tot""loordeel  

v"n deze groep st!denten ber!st op de volgende vr"gen:
H"d je moeite om voor je opleiding een werkplek te vinden?
Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf op je werkplek?

 K!n je jo!w erv"ringen voldoende op school bespreken?
 Leer je op je werkplek voldoende?
 Sl!it de theorie die je op school krijgt voldoende ""n bij de pr"ktijk?
 Ben je tevreden over de m"nier v"n beoordeling v"n jo!w pr"ktijkdeel?
 Vind je d"t de school en jo!w leerbedrijf voldoende cont"ct hebben?
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 Het g""t hierbij d!s zowel om de erv"ringen met het leerbedrijf "ls de erv"ringen die bbl’ers op 
school opdoen. Fig!!r 55 toont het tot""loordeel v"n de bbl-st!denten. De stijging die zich in 
2010 voordeed, vl"kt dit j""r w"t "f. Tweederde v"n de bbl-st!denten oordeelt positief over de 
leerwerkplek, 13 procent gee# ""n hier niet tevreden over te zijn. 

 
 Fig!!r 55: Oordeel over werkplek (bbl, tot""loordeel)

 In fig!!r 56 t/m fig!!r 62 zijn de ver"nderingen door de j"ren heen w"t betre# de onderliggende 
vr"gen weergegeven. In lijn met w"t we bij de bol-st!denten z"gen, zijn ook de bbl’ers met n"me 
te spreken over de g"ng v"n z"ken op de leerwerkplek zelf: 72 procent gee# ""n tevreden te 
zijn over de begeleiding door het leerbedrijf, 80 procent vindt d"t ze voldoende leren op de 
werkplek. De "lgehele tevredenheid wordt w"t gedr!kt door een l"gere tevredenheid w"nneer 
het op de inmenging v"n school ""nkomt: 51 procent is tevreden over de m"te w""rin de theorie 
""nsl!it bij de pr"ktijk (21% is hierover ontevreden) en 41 procent gee# ""n d"t er voldoende 
cont"ct is t!ssen de begeleider op school en de begeleider op de leerwerkplek (25% is hierover 
ontevreden).
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 Fig!!r 56: H"d je moeite om voor je opleiding een werkplek te vinden? (grijs: helem""l niet)

 Fig!!r 57: Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf op je werkplek?
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 Fig!!r 58: K!n je jo!w werkerv"ringen voldoende op school bespreken?

 Fig!!r 59: Leer je op je werkplek voldoende?
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 Fig!!r 60: Sl!it de theorie die je op school krijgt voldoende ""n bij de pr"ktijk?

 Fig!!r 61: Ben je tevreden over de m"nier v"n beoordeling v"n jo!w pr"ktijkdeel?
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7.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Nive!"
 St!denten binnen de vier nive"!s verschillen n"!welijks in h!n tot""loordeel over de 

leerwerkplek. Wel geven bbl-st!denten op nive"! 1 v"ker ""n moeite te hebben geh"d 
om een leerwerkplek te vinden (69% oordeelt positief vs. 84% op nive"! 4). Ook de m"te 
w""rin bbl-st!denten tevreden zijn over de mogelijkheid om op school h!n werkerv"ringen 
te bespreken, verschilt: nive"!-2-st!denten zijn hier het minst tevreden over (61%), nive"!-4-
st!denten het meest (68%). D""rn""st zijn nive"!-3-st!denten het meest tevreden over w"t 
er op de werkplek geleerd wordt (nive"! 1: 75%, nive"! 3: 82%). Nive"!-1-st!denten oordelen 
het meest positief over de m"te w""rin de theorie ""nsl!it bij de pr"ktijk (nive"! 1: 59%, 
nive"! 4: 49%) en over de hoeveelheid cont"ct t!ssen leerbedrijf en school (nive"! 1: 54%  
en nive"! 4: 36%).

 Leerj!!r
 De verschillen t!ssen leerj"ren zijn beperkt. Wel neemt de moeite om een werkplek te vinden 

"f met het toenemen v"n het leerj""r, net "ls de tevredenheid over de m"te w""rin de theorie 
""nsl!it bij de pr"ktijk.

 $esl!cht
 T!ssen m"nnelijke en vro!welijke st!denten zien we slechts één verschil in h!n oordelen over 

het pr"ktijkdeel in h!n opleiding: vro!welijke bbl’ers oordelen positiever over de ""nsl!iting 
t!ssen de op school geleerde theorie en de kennis die nodig is in de pr"ktijk d"n m"nnen  
(55% vs. 49%).
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 Fig!!r 62: Vind je d"t de school en jo!w leerbedrijf voldoende cont"ct hebben?
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 Etniciteit
 Ook t!ssen "llochtone en "!tochtone bbl-st!denten is er een klein ""nt"l verschillen in de 

beoordeling v"n diverse "specten met betrekking tot de beroepspr"ktijkvorming. A!tochtone 
st!denten geven ""n minder moeite te hebben met het vinden v"n een werkplek (80% vs. 73%). 
Allochtone st!denten zijn meer tevreden over de ""nsl!iting v"n theorie en pr"ktijk (56% vs. 50%).

 Lee&ijd
 Het tot""loordeel over de leerwerkplek verschilt niet n""r lee#ijd. We zien wel een ""nt"l 

verschillen op de deel"specten. Zo gee# de jongste c"tegorie st!denten ""n het meeste moeite 
te hebben met het vinden v"n een leerwerkplek (74% vs. 86% positieve score bij de groep v"n 
26+). Deze jongste bbl’ers zijn minder tevreden over de mogelijkheid om werkerv"ringen op 
school te bespreken (59% vs. 26+: 73%). Over de ""nsl!iting v"n theorie en pr"ktijk oordelen de 
26-pl!ssers het meest positief (59% vs. 20-21-j"rigen: 47%). $et de hoeveelheid cont"ct t!ssen 
school en werkplek is de groep v"n 22 tot en met 25 j""r het minst v""k tevreden (37%). Op dit 
p!nt tonen de 26-pl!ssers zich wederom het meest v""k positief (44%).

 H!ndic!p
 St!denten met een h"ndic"p of beperking oordelen op vrijwel "lle p!nten neg"tiever over de 

leerwerkplek d"n st!denten zonder beperking. D"t begint "l bij het tot""loordeel (h"ndic"p: 
61%, geen h"ndic"p: 67%). Ook het vinden v"n een werkplek g""t minder m"kkelijk (75% vs. 
80%). De tevredenheid over de begeleiding op de werkplek is l"ger (68% vs. 74%), net "ls de 
tevredenheid over de mogelijkheid om werkerv"ringen te bespreken (60% vs. 66%), over de 
m"te w""rin theorie en pr"ktijk op elk""r ""nsl!iten (47% vs. 53%) en over de beoordeling v"n 
het pr"ktijkdeel (63% vs. 69%).

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 Het tot""loordeel over de beroepspr"ktijkvorming in de bbl-opleidingen is het meest positief 

onder st!denten binnen de v"kinstellingen ("oc: 66%, roc: 65%, v"kschool: 70%). D"t positievere 
tot""loordeel v"n!it de v"kscholen herkennen we ook in vijf v"n de zeven onderliggende 
items. De st!denten binnen deze instellingen zijn meer tevreden over het gem"k w""rmee een 
werkplek gevonden wordt ("oc: 76%, roc: 79%, v"kschool: 86%), over de mogelijkheid om op 
school werkerv"ringen te bespreken ("oc: 66%, roc: 64%, v"kschool: 71%), over de m"te w""rin 
theorie en pr"ktijk elk""r vinden ("oc: 54%, roc: 51%, v"kschool: 58%), over de beoordeling v"n 
het pr"ktijkdeel ("oc: 67%, roc: 67%, v"kschool: 72%) en over de m"te w""rin er cont"ct is t!ssen 
school en leerbedrijf ("oc: 43%, roc: 41%, v"kschool: 49%).
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7.2.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 In fig!!r 63 zijn de oordelen v"n de bbl-st!denten over het pr"ktijkdeel v"n h!n opleiding 

vergeleken t!ssen opleidingsrichtingen. Binnen "lle richtingen overheersen de positieve oordelen 
r!im de neg"tieve erv"ringen. $eest positief zijn de bbl’ers die een opleiding volgen binnen 
de richting laboratori"mopl#iding#n  (73% positief). $inst positief zijn de bbl’ers binnen de 
opleidingsrichtingen administrati#f, s#cr#tari##l en op#nbar# ord# #n v#iligh#id (54% positief). 

 
 Fig!!r 63: Oordeel over werkplek (bbl, tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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7.3 SA!ENVATTIN"
 
 In dit hoofdst!k is gekeken n""r de oordelen v"n st!denten over de beroepspr"ktijkvorming. 

St!denten oordelen hierover doorg""ns zeer positief, een fr"ctie l"ger echter d"n in 2010 
(toen zich ten opzichte v"n 2008 j!ist een stijging voordeed). V"n de bol-st!denten gee# 57 
procent een positief tot""loordeel, bij de bbl-st!denten doet 65 procent d"t. St!denten zijn 
met n"me te spreken over de g"ng v"n z"ken op h!n bpv-pl""ts. Ze w""rderen de begeleiding 
v"n h!n pr"ktijkopleider en vinden d"t ze voldoende leren. $inder tevreden is men over de 
begeleiding door school. $et n"me de begeleiding v"n!it school en de hoeveelheid cont"cten 
t!ssen school en leerbedrijf scoren erg l""g in vergelijking met de "ndere "specten. Een deel 
v"n de st!denten lijkt meer moeite d"n "nderen te hebben bij het vinden v"n een p"ssende 
bpv-pl""ts: st!denten v"n l"gere nive"!s vinden minder m"kkelijk een plek d"n die v"n hogere 
nive"!s, "llochtone st!denten minder m"kkelijk d"n "!tochtone st!denten en st!denten met 
een h"ndic"p of beperking hebben meer moeite een bpv-pl""ts te vinden d"n st!denten zonder 
h"ndic"p. Dit blij# een ""nd"chtsp!nt.
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8 VEILI"HEID EN SFEER

8.1 VEILI"HEID EN SFEER
 In dit hoofdst!k komt de veiligheid en sfeer op de instelling zo"ls erv"ren door de st!dent 

""n bod. D""rn""st kijken we n""r de tevredenheid over de "ctiviteiten die b!iten lestijd 
georg"niseerd worden en de m"te v"n cont"ct t!ssen de st!denten. Doel hierv"n is wederom 
om te kijken of er door de j"ren heen verschillen in opv"tting zijn en of de meningen verschillen 
t!ssen groepen st!denten.

8.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het tot""loordeel v"n het them" veiligheid en sfeer (fig!!r 64) is opgebo!wd !it de 

volgende onderwerpen:
 Is het in en om het schoolgebo!w schoon?

Voel je je veilig in school?
Voel je je veilig op het schoolterrein?
Doet de school voldoende om je veilig te l"ten voelen?
Ben je tevreden over de sfeer op school?

 De tevredenheid v"n st!denten op het gebied v"n veiligheid en sfeer ligt dit j""r op 66 procent 
en is vergelijkb""r met de !itkomst v"n de vorige monitor. Ook de groep st!denten die over dit 
onderwerp rond!it ontevreden zijn, is gelijk ""n die v"n voorg""nde j"ren en is st"biel te noemen.

 

 
 Fig!!r 64: Oordeel over veiligheid en sfeer (tot""loordeel)
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 Ook dit j""r is 58 procent v"n de st!denten v"n mening d"t het schoolgebo!w en de r!imte 
d""romheen schoon is (fig!!r 65), driekw"rt voelt zich veilig in de school en op het schoolterrein 
(fig!!r 66 en fig!!r 67), 64 procent vindt d"t de school voldoende doet om de st!dent zich veilig 
te l"ten voelen op school (fig!!r 68) en 58 procent ten slotte is tevreden over de sfeer op school 
(fig!!r 69). De st!denten verschillen dit j""r niet in vergelijking met de vorige monitor in h!n 
tevredenheid en mening over de genoemde onderwerpen. 
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 Fig!!r 65: Is het in en om het schoolgebo!w schoon?

 Fig!!r 66: Voel je je veilig binnen het schoolgebo!w?
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 Fig!!r 67: Voel je je veilig op het schoolterrein?

 Fig!!r 68: Vind je d"t je school voldoende doet om je er veilig/th!is te l"ten voelen?
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8.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 St!denten die een bol-opleiding volgen, verschillen niet noemensw""rdig in h!n oordeel over de 

veiligheid en sfeer op h!n instelling met bbl’ers.

 Nive!"
 Alleen de mening over de sfeer binnen de school verschilt t!ssen de nive"!s. Zo oordeelt nive"! 

3 het meest kritisch over de sfeer op school met 55 procent tevredenheid en nive"! 4 het minst 
kritisch (61% tevreden over de sfeer).

 Leerj!!r
 T!ssen leerj""r 1 en leerj""r 2/3 verschilt de m"te v"n tevredenheid over de netheid v"n het 

schoolgebo!w en de sfeer op school. St!denten in leerj""r 1 zijn het meest tevreden over beide 
onderwerpen (netheid schoolgebo!w: 61%, sfeer op school: 62%) en st!denten in leerj""r 2 en 
3 zijn hier het minst tevreden over (netheid schoolgebo!w, leerj""r 2+3: 56%, sfeer op school, 
leerj""r 2: 55%, leerj""r 3: 54%). 

 $esl!cht
 Vro!wen zijn kritischer over de reinheid in en om school d"n m"nnen: iets meer d"n de hel# v"n 

de vro!wen (55%) is tevreden over de reinheid v"n het schoolgebo!w terwijl dit onder m"nnen 
62 procent is. Over de "ndere onderwerpen die binnen het them" veiligheid en sfeer v"llen, 
verschillen de meningen niet t!ssen m"n en vro!w.
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 Fig!!r 69: Hoe vind je de sfeer binnen de school?



JOB%&%$ONITOR%'()'

10

 Etniciteit
 A!tochtone st!denten verschillen niet v"n "llochtone st!denten in h!n oordeel over veiligheid  

en sfeer in en rondom school.

 Lee&ijd
 W"t veiligheid en sfeer betre# zijn st!denten in de lee#ijd v"n 18 tot en met 25 j""r het meest 

kritisch: zij zijn hierover het meest ontevreden terwijl st!denten v"n 26 j""r en o!der het meest 
tevreden zijn. Ook binnen de "fzonderlijke onderwerpen zien we verschillen n""r lee#ijd. 
St!denten v"n 25 j""r of jonger voelen zich het minst veilig op school vergeleken met st!denten 
v"n 26 j""r en o!der. Deze groep v"n 25 j""r en jonger is ook minder v"n mening d"t de school 
voldoende doet ""n het veiligheidsgevoel vergeleken met de groep v"n 26 j""r en o!der. Op het 
schoolterrein voelen st!denten v"n 21 j""r en jonger zich minder veilig d"n st!denten v"n 26 j""r 
en o!der. De st!denten v"n 18 tot en met 25 j""r zijn d""rn""st minder te spreken over de sfeer 
op school d"n de jongste (17 en jonger) en de o!dste st!denten (26+).

 H!ndic!p
 Het gevoel v"n veiligheid en sfeer is niet verschillend onder st!denten met en st!denten  

zonder h"ndic"p.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n een roc zijn het minst te spreken over de veiligheid en sfeer, st!denten v"n een 

"oc zijn hier iets meer over te spreken en st!denten v"n een v"kschool zijn het meest tevreden 
over dit them" (roc: 65%; "oc: 70%; v"kschool: 78%). Over hoe schoon het is in en om het 
schoolgebo!w zijn st!denten v"n een roc en "oc (58% en 61%) het minst tevreden en st!denten 
v"n een v"kschool het meest (66%). Ditzelfde p"troon zien we bij de tevredenheid over de 
veiligheid in school en de m"te w""rin de school zorgt voor het veiligheidsgevoel. St!denten v"n 
roc’s en "oc’s verschillen n"!welijks v"n elk""r in de tevredenheid over de veiligheid in school 
(74% en 78%), m""r verschillen op dit p!nt wel v"n st!denten v"n v"kscholen (86%). St!denten 
v"n roc’s en "oc’s verschillen eveneens n"!welijks v"n elk""r in h!n mening over de m"te w""rin 
de school zorgt voor een veiligheidsgevoel (63% en 67%), m""r ook hier wijkt de mening v"n 
st!denten v"n v"kscholen "f (76%). Alle drie de schooltypes verschillen v"n elk""r voor w"t 
betre# het oordeel v"n de st!dent over het veiligheidsgevoel op het schoolterrein (roc: 75%;  
"oc: 80%; v"kschool: 85%) en over het oordeel over de sfeer op school (roc: 56%; "oc: 65%; 
v"kschool: 78%).
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8.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 De opleidingsrichtingen w""rbij men het meest tevreden is over de veiligheid en sfeer zijn de 

richtingen sport, laboratori"mopl#iding#n, comm"nicati#, k"nst #n m#dia en op#nbar# ord# #n 
v#iligh#id (fig!!r 70). Het minst tevreden zijn st!denten v"n de opleidingsrichtingen b#st""rlijk, 
j"ridisch, m#taalb#w#rking en social# di#nstv#rl#ning. Het percent"ge st!denten d"t positief 
oordeelt over de veiligheid en sfeer is echter in "lle opleidingsrichtingen meer d"n de hel# en 
overtre# hiermee r!im het percent"ge st!denten d"t een neg"tief oordeel velt.

 Fig!!r 70: Oordeel over veiligheid en sfeer (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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8.2 ACTIVITEITEN BUITEN LESTIJD

8.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Hoewel het verschil t!ssen 2012 en voorg""nde j"ren klein is, zien we een (licht) stijgende lijn in 

de tevredenheid over het ""nt"l b!itenschoolse "ctiviteiten d"t georg"niseerd wordt sinds 2007 
(fig!!r 71). Echter, de hel# v"n de st!denten gee# ""n d"t er (veel) te weinig b!itenschoolse 
"ctiviteiten worden georg"niseerd op h!n school.

8.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bol-st!denten geven v"ker ""n d"t er voldoende "ctiviteiten b!iten lestijd georg"niseerd 

worden d"n bbl-st!denten (23% vs. 17%).

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 3 (20%) geven het minst v""k ""n d"t er b!iten lestijden voldoende 

"ctiviteiten georg"niseerd worden, terwijl st!denten v"n nive"! 1 (28%) het meest tevreden zijn 
over de org"nis"tie v"n "ctiviteiten b!iten lestijd.
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 Fig!!r 71: Worden er b!iten de lestijden "ctiviteiten georg"niseerd?
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 Leerj!!r
 Leerj""r 3 is het minst tevreden met de hoeveelheid "ctiviteiten die b!iten lestijd worden 

georg"niseerd, terwijl st!denten v"n leerj""r 1 hier het meest tevreden over zijn (leerj""r 1:25%; 
leerj""r 3:19%).

 $esl!cht
 T!ssen m"nnen en vro!wen zijn geen noemensw""rdige verschillen te zien over dit onderwerp.

 Etniciteit
 Ook t!ssen "llochtone en "!tochtone st!denten is geen verschil te zien in mening over het ""nt"l 

"ctiviteiten b!iten lestijd.
 Lee&ijd
 Het verschil in mening over de georg"niseerde "ctiviteiten b!iten lestijd is het grootst t!ssen de 

groepen st!denten jonger d"n 18 j""r en die v"n 22 tot en met 25 j""r. De eerstgenoemde groep 
is het meest tevreden (24%); de l""tstgenoemde is hier het minst tevreden over (19%).

 H!ndic!p
 De mening over de georg"niseerde "ctiviteiten b!iten de lestijd verschilt niet t!ssen st!denten 

met en st!denten zonder h"ndic"p.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 Op roc’s (21%) worden volgens de st!denten het minst v""k voldoende "ctiviteiten b!iten lestijd 

georg"niseerd en op "oc’s (30%) en v"kscholen (33%) het meest.

 Opleidingsrichting
 Het meest worden "ctiviteiten b!iten lestijden georg"niseerd bij de opleidingsrichting sport 

43 procent v"n de st!denten v"n deze richting gee# ""n d"t er voldoende "ctiviteiten 
georg"niseerd worden. Ook bij de richtingen to#rism# #n r#cr#ati#, op#nbar# ord# #n 
v#iligh#id, comm"nicati#, k"nst #n m#dia en gro#n, mili#" worden v"ker voldoende "ctiviteiten 
b!iten lestijd georg"niseerd. $inder d"n gemiddeld worden deze "ctiviteiten georg"niseerd 
bij vo#rt"igbo"wk"nd#, farmaci#, opti#k #n tandt#chni#k, social# di#nstv#rl#ning en 
w#rkt"igbo"wk"nd#. Bij de richting b#st""rlijk, j"ridisch ten slotte wordt het minst ged""n ""n 
"ctiviteiten die b!iten de lestijden pl""tsvinden (13%). 
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8.3 SA!ENVATTIN"
 
 St!denten oordelen overwegend positief over veiligheid en sfeer op school (we zien hoog!it 

een hele lichte d"ling ten opzichte v"n de vorige meting). $eest positief oordelen de st!denten 
over de veiligheid in school en op het schoolplein (75%). $inder tevreden zijn de st!denten met 
hoe schoon het op en rond school is en met de sfeer (58%). Hierbij stellen vro!welijke st!denten 
""nzienlijk hogere eisen ""n hoe fris de school is. Uit de vergelijking n""r schoolsoort kw"m  
n""r voren d"t st!denten op de roc’s het minst te spreken zijn over de veiligheid en sfeer op  
h!n instelling.

 In dit hoofdst!k is ook gekeken n""r de w""rdering v"n st!denten voor de b!itenschoolse 
"ctiviteiten die georg"niseerd worden. De hel# gee# ""n d"t er te weinig of helem""l geen 
b!itenschoolse "ctiviteiten georg"niseerd worden. Slechts een vijfde vindt d"t er voldoende 
geregeld wordt voor de st!denten b!iten de reg!liere lessen om.
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9 INFOR!ATIE EN OR"ANISATIE

 In dit hoofdst!k wordt besproken w"t de ontwikkelingen zijn w"t betre# de voor"f verstrekte 
inform"tie over de opleiding en de org"nis"tie v"n de onderwijsinstelling en of de oordelen v"n 
de st!denten over deze twee them"’s verschillen per groep st!denten.

9.1 INFOR!ATIE

9.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het them" inform"tie is opgebo!wd !it twee onderwerpen:
  Klopt de inform"tie met de werkelijkheid?
 Is de opbo!w v"n de opleiding bekend voor"fg""nd ""n de opleiding?

 Fig!!r 72 l""t dit tot""loordeel zien voor de "fgelopen j"ren. Hoewel het lijkt "lsof er sinds 
2010 een d"ling in de tevredenheid over inform"tie best""t, moet men weten d"t sinds 2010 dit 
them" !it twee in pl""ts v"n één vr""g best""t. De d"ling k"n d"n ook veroorz""kt zijn door 
deze wijziging. Vergeleken met 2010 is er dit j""r een kleine positieve stijging w""r te nemen in 
het oordeel v"n st!denten over de voor"f verstrekte inform"tie.

 Fig!!r 72: Oordeel over inform"tie (tot""loordeel)

 Ook de twee onderliggende onderwerpen zijn iets positiever beoordeeld vergeleken met 
voorg""nde meting. $eer d"n de hel# v"n de st!denten vindt d"t de voor"f verkregen 
inform"tie over de opleiding klopt met de werkelijkheid (54%) en wist een minderheid (39%) 
voor"f hoe de opleiding is opgebo!wd.
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 Fig!!r 73: Klopt de inform"tie over de opleiding die je kreeg voord"t je ""n de opleiding begon met w"t je n! weet?

 Fig!!r 74: Wist je voor de st"rt v"n je opleiding hoe de opleiding is opgebo!wd?
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9.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 De inform"tievoorziening verschilt n"!welijks t!ssen bol- en bbl-st!denten. Ook de mening over 

de twee onderliggende onderwerpen verschilt niet t!ssen bol’ers en bbl’ers.

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 3 zijn het minst tevreden met de inform"tievoorziening (44 procent is 

tevreden), terwijl onder st!denten v"n nive"! 1 de tevredenheid het hoogst is met 54 procent. 
De verschillen t!ssen de nive"!s zijn het grootst w"nneer we kijken of st!denten vinden d"t de 
voor"f verkregen inform"tie over de opleiding ook klopt met de werkelijkheid. Onder st!denten 
v"n nive"! 3 is 52 procent het hier mee eens, onder st!denten v"n nive"! 2 is dit 58 procent 
en st!denten v"n nive"! 1 (63%) geven het v""kst ""n d"t de voor"f gegeven inform"tie ook 
d""dwerkelijk overeenkomt met de werkelijkheid. De opbo!w v"n de opleiding is voor"f het 
minst bekend bij nive"!-3-st!denten (37%) en het meest bij nive"!-1-st!denten (44%).

 Leerj!!r
 St!denten v"n leerj""r 1 zijn het meest positief over de verkregen inform"tie vergeleken met de 

overige leerj"ren. Dit geldt voor zowel het overeenkomen v"n de voor"f verkregen inform"tie 
met de werkelijkheid "ls voor de bekendheid met de opbo!w v"n de opleiding voor"fg""nd ""n 
de opleiding.

 $esl!cht
 Hoewel het tot""loordeel over het them" inform"tie t!ssen m"nnen en vro!wen n"!welijks 

verschilt, zien we wel verschillen bij de voor"f verkregen inform"tie over de opbo!w v"n de 
opleiding. Onder m"nnen is deze opbo!w bekender d"n onder vro!wen (m"n: 42%; vro!w 36%).

 Etniciteit
 Het oordeel over de inform"tieverstrekking en de twee onderliggende onderwerpen verschilt 

niet noemensw""rdig t!ssen "llochtone en "!tochtone st!denten.

 Lee&ijd
 St!denten in de lee#ijd v"n 18 en 19 j""r zijn het minst tevreden over de voor"f verkregen 

inform"tie en vinden deze het minst kloppen met de werkelijkheid (resp. 44% en 51%) terwijl 
st!denten die net iets jonger zijn (17 j""r of jonger) hier het meest tevreden over zijn  
(resp. 4 9% en 57%). De bekendheid met de opbo!w v"n de opleiding voor"fg""nd ""n de 
opleiding is voor"l l""g onder st!denten v"n 26 j""r en o!der (34% is hiermee bekend).  
Het meest bekend met de opbo!w zijn st!denten jonger d"n 18 (41% bekend).

 H!ndic!p
 Er zijn geen verschillen gevonden t!ssen st!denten met en st!denten zonder h"ndic"p bij  

dit them".
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 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n v"kscholen zijn meer tevreden over de voor"f verkregen inform"tie d"n 

st!denten v"n roc’s en "oc’s (roc en "oc: 46%; v"kschool: 58%). Ditzelfde geldt voor zowel de 
w""rheid v"n de inform"tie (roc: 54%, "oc: 52%, v"kschool: 67%) "ls voor de bekendheid voor"f 
over de opbo!w v"n de opleiding (roc: 38%; "oc: 39%, v"kschool: 49%). 

9.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Het oordeel over inform"tie is bovengemiddeld hoog bij onder meer de opleidingsrichtingen 

laboratori"mopl#iding#n, hor#ca, l#v#nsmidd#l#n en comm"nicati#, k"nst #n m#dia. Bij de 
richtingen th"is- #n b#jaard#nzorg en social# di#nstv#rl#ning is men minder d"n gemiddeld te 
spreken over de inform"tie.

 Fig!!r 75: Oordeel over inform"tie (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting

31 

25 

23 

22 

23 

23 

23 

21 

21 

22 

19 

20 

17 

18 

17 

18 

19 

17 

15 

36 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

47 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

57 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

Sociale dienstverlening 

Thuis- en bejaardenzorg 

Commercie en marketing 

Handel 

Gezondheidszorg 

Toerisme en recreatie 

Bestuurlijk, juridisch 

Dierenteelt, dierenverzorging 

Groen, milieu 

ALGEMEEN BEELD 

Bouwkunde 

Textiel, hout, overige techniek 

Sport 

Openbare orde en veiligheid 

Transport en logistiek 

Communicatie, kunst en media 

Levensmiddelen 

Horeca 

Laboratoriumopleidingen 



JOB%&%$ONITOR%'()'

*0

9.2 OR"ANISATIE

9.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het them" org"nis"tie is opgebo!wd !it een driet"l onderwerpen:
 Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten?
 P"st de school de regels conseq!ent toe?
 Ben je tevreden over de wijze w""rop op school met kl"chten v"n st!denten wordt
  omgeg""n?
 In de h!idige meting is r!im één op de drie st!denten (38%) tevreden over de org"nis"tie en een 

kw"rt is hier rond!it ontevreden over. Deze res!lt"ten komen overeen met de meting v"n 2010.
 

 Fig!!r 76: Oordeel over org"nis"tie (tot""loordeel)

 Ook de verkregen inform"tie over rechten en plichten v"n de st!dent verschilt in 2012 n"!welijks 
v"n eerdere j"ren, met 40 procent st!denten die zeggen goed geïnformeerd te zijn. De school 
p"st, net "ls in 2010, volgens de st!denten in slechts een minderheid v"n de gev"llen de regels 
voldoende conseq!ent toe. Dit is echter wel iets v"ker d"n in 2008 het gev"l w"s (fig!!r 78). 
Een derde v"n de st!denten (evenveel "ls in 2010) is tevreden met de m"nier w""rop school met 
de kl"chten v"n st!denten omg""t. Echter, een evengroot deel v"n de st!denten vindt d"t de 
school niet goed met de kl"chten omg""t. Ook dit komt overeen met de gegevens !it 2010; er is 
in de "fgelopen twee j""r geen verbetering opgetreden.
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 Fig!!r 77: Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten?

 Fig!!r 78: P"st de school regels voldoende conseq!ent toe?
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 Fig!!r 79: Ben je tevreden over de wijze w""rop op school wordt omgeg""n met kl"chten v"n st!denten?

 $eer d"n de hel# v"n de st!denten weet w""r hij of zij met een kl"cht terecht k"n (fig!!r 80). 
Bol’ers weten dit iets v"ker d"n bbl’ers. Een kw"rt v"n de bol’ers en een vijfde v"n de bbl’ers 
weet niet w""r zij met een kl"cht n""rtoe k!nnen. V"n de bol’ers hee# 20 procent en v"n de 
bbl’ers hee# een kw"rt (gel!kkig) nog geen kl"cht geh"d.

 
 Fig!!r 80: Weet je w""r je terecht k!nt met kl"chten? n""r leerweg

9.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl’ers zijn meer tevreden met de omg"ng v"n kl"chten v"n st!denten door school d"n bol’ers 

(bol: 31%; bbl: 36%).
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 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 3 en 4 zijn het minst tevreden met de org"nis"tie op h!n instelling  

(3: 37% en 4: 35%), met de inform"tie die zij krijgen over h!n rechten en plichten (3: 39%; 4: 37%),  
de conseq!ente toep"ssing v"n de regels (3: 41%; 4: 40%) en de omg"ng met kl"chten  
(3: 31%; 4: 29%). Nive"!-2-st!denten zijn hier meer tevreden over, m""r nive"!-1-st!denten sp"nnen 
de kroon. $eer d"n de hel# v"n de st!denten v"n nive"! 1 is tevreden over de org"nis"tie "ls geheel 
(55%), de inform"tievoorziening over rechten en plichten (57%), de conseq!ente toep"ssing v"n  
regels (56%) en de omg"ng met kl"chten (52%).

 Leerj!!r
 St!denten v"n leerj""r 1 zijn het meest tevreden over de org"nis"tie "ls geheel (44%) en de 

drie onderliggende onderwerpen. In leerj""r 3 en 4 zijn de st!denten het meest kritisch over de 
org"nis"tie (31% tevreden). Ook over de inform"tievoorziening over rechten en plichten (resp. 33%  
en 34%), het conseq!ent toep"ssen v"n de regels (resp. 34% en 35%) en de omg"ng met kl"chten 
(beide leerj"ren 25%) is men niet tevreden.

 $esl!cht
 $"nnen zijn meer d"n vro!wen tevreden over de conseq!entheid v"n school in het toep"ssen v"n 

regels (45% en 40%).

 Etniciteit
 Er is geen verschil in tevredenheid over dit them" en de onderliggende onderwerpen t!ssen etniciteit.

 Lee&ijd
 $et 46 procent geven st!denten v"n 26 j""r en o!der het meest ""n tevreden te zijn met de 

org"nis"tie (<17: 40%, 18-19: 35%; 20-21: 36%, 22-25: 38%). Ook w"t betre# de inform"tievoorziening 
over rechten en plichten geven de o!derej""rs (26+) het meest ""n hier tevreden over te zijn (50%); 
onder jongerej""rs ligt de tevredenheid rond de 40 procent. De conseq!ente toep"ssing v"n regels 
door de school wordt het v""kst erv"ren door o!derej""rs en het minst door st!denten v"n 18-25 j""r 
(<17: 45%; 18-19: 39%; 20-21: 40%; 22-25: 41%; 26+:48%). Ditzelfde geldt voor de omg"ng met kl"chten: 
st!denten v"n 26 j""r en o!der vinden het v""kst d"t hier goed mee omgeg""n wordt (40%) en 
st!denten v"n 18 tot en met 25 j""r zijn hier minder over te spreken (<17: 35%; 18-19: 29%; 20-21: 30%; 
22-25: 33%).

 H!ndic!p
 Over de org"nis"tie "ls geheel en over het conseq!ent toep"ssen v"n de regels door school zijn 

st!denten zonder h"ndic"p (40% en 45%) meer te spreken d"n st!denten met een h"ndic"p (35%  
en 39%).

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n v"kscholen zijn het meest tevreden over de org"nis"tie "ls geheel (roc: 38%; "oc: 34%; 

v"kschool: 45%). St!denten v"n roc’s (40%) en v"kscholen (44%) zijn beter geïnformeerd over h!n 
rechten en plichten d"n st!denten v"n "oc’s (33%). De conseq!ente toep"ssing v"n regels gebe!rt 
het v""kst op v"kscholen (50%), d""rn" op roc’s (42%) en het minst op "oc’s (37%). St!denten v"n 
roc’s en "oc’s (resp. 32% en 30%) zijn het minst tevreden met de m"nier w""rop school met h!n 
kl"chten omg""t. St!denten v"n v"kscholen zijn hier met 40 procent het meest tevreden over.
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9.2.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Bij de richtingen op#nbar# ord# #n v#iligh#id, l#v#nsmidd#l#n en th"is- #n b#jaard#nzorg 

zijn st!denten meer d"n gemiddeld tevreden over de org"nis"tie v"n h!n opleiding. $inder 
tevreden d"n gemiddeld zijn st!denten v"n de richtingen social# di#nstv#rl#ning, di#r#nt##lt, 
di#r#nv#rzorging en ond#rwijsassist#nt#n over dit them".

 Fig!!r 81: Oordeel over org"nis"tie (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting

9.3 SA!ENVATTIN"

 De inform"tievoorziening blij# een ""nd"chtsp!nt: nog niet de hel# v"n de st!denten is hierover 
tevreden. $inst positief is men over de inform"tie voor"f: ongeveer een derde gee# ""n v"n 
tevoren geen goed beeld te hebben gekregen v"n hoe de opleiding is opgebo!wd. Het verschil 
t!ssen opleidingsrichtingen is hierbij groot: de tevredenheid op de bestscorende richting is twintig 
procentp!nt hoger d"n bij de slechtstscorende richting. Het tot""loordeel v"n de st!denten over 
de org"nis"tie is nog neg"tiever: 38 procent is hierover tevreden, 26 procent ontevreden. $inst 
tevreden is men over de wijze w""rop op school met kl"chten wordt omgeg""n (32%). Ongeveer 
de hel# v"n de st!denten weet w""r zij met een kl"cht n""rtoe k!nnen g""n.
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10 VOORZIENIN"EN

 In dit hoofdst!k g""n we n" hoeveel st!denten st!deren met een beperking en welke beperking 
het meest voorkomt. Hebben deze st!denten ook l"st v"n h!n beperking tijdens h!n st!die? 
Tevens komen in dit hoofdst!k de geboden onderwijsf"ciliteiten, zo"ls de ""nwezigheid v"n een 
goede r!imte om te st!deren en gebr!ik v"n comp!ters ""n de orde. Als l""tste onderwerp in dit 
hoofdst!k wordt gekeken n""r de tevredenheid over de k"ntine.

10.1 STUDEREN !ET EEN BEPER#IN"

10.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Twee derde v"n de st!denten gee# ""n geen h"ndic"p of beperking te hebben. Het ""nt"l 

st!denten met één of meerdere h"ndic"ps of beperkingen is d""rmee n"genoeg gelijk ""n d"t 
v"n de vorige meting. De h"ndic"p of beperking is in de meeste gev"llen v"stgesteld door de 
h!is"rts of indic"tie-inst"ntie (77%); ook dit is vrijwel gelijk ""n de vorige meting. Dyslexie wordt 
door een derde v"n de st!denten genoemd "ls type beperking, de een n" meest voorkomende 
beperking die genoemd wordt, is het vermoeid zijn en het hebben v"n energietekort. ADHD/
concentr"tieproblemen wordt door een vijfde v"n de st!denten "ls beperking genoemd en 
17 procent v"n de st!denten met een beperking zegt migr"ine te hebben. Deze cijfers zijn 
vergelijkb""r met die !it vorige monitoren. 

 Fig!!r 82: Percent"ge type h"ndic"p of beperking (meerdere "ntwoorden mogelijk; "lleen st!denten met 

h"ndic"p/beperking)
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 Fig!!r 83 l""t zien d"t 27 procent v"n de st!denten met een h"ndic"p of beperking hier 
geen l"st v"n hee# tijdens de st!die (met grijs weergegeven). Een grotere groep st!denten, 
40 procent, gee# ""n wel degelijk tijdens h!n st!die l"st te hebben v"n het feit d"t zij een 
h"ndic"p of beperking hebben. Dit percent"ge ligt iets hoger d"n in vorige monitoren. Op de 
vr""g of de school rekening ho!dt met h!n h"ndic"p gee# een derde ""n d"t dit inderd""d  
het gev"l is. Een iets grotere groep (37%) is deze mening niet toeged""n.

 Fig!!r 83: Heb je hier l"st v"n in je opleiding? (grijs: nooit)

 

 Fig!!r 84: Ho!dt de school rekening met je h"ndic"p, f!nctiebeperking of (chronische) ziekte?
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10.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bol-st!denten hebben evenveel l"st v"n h!n beperking tijdens h!n opleiding "ls bbl-

st!denten. Ook ho!dt de school evenveel rekening met de h"ndic"p v"n bol’ers en bbl’ers. 

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 3 zeggen het minst l"st te hebben v"n h!n h"ndic"p tijdens h!n 

opleiding; st!denten v"n nive"! 1 hebben het meest l"st v"n h!n h"ndic"p (1: 30%; 3: 25%). 
De school ho!dt het meeste rekening met h!n h"ndic"p volgens nive"!-2, -3 en -4 st!denten 
(resp. 33%, 30% en 32%) en het minste volgens nive"!-1-st!denten (42%).

 Leerj!!r
 Het minst l"st v"n h!n beperking hebben st!denten v"n leerj""r 2 (24%) en het meest l"st 

hebben st!denten v"n leerj""r 1 (29%). Er is geen verschil in de m"te w""rin de school 
rekening ho!dt met de h"ndic"ps v"n st!denten v"n de verschillende leerj"ren.

 $esl!cht
 $"nnen geven v"ker ""n l"st te hebben v"n h!n beperking tijdens h!n opleiding d"n vro!wen 

(m"n: 32%; vro!w: 22%). De m"te w""rin de school rekening ho!dt met de h"ndic"p v"n 
m"nnen en vro!wen verschilt niet.

 Etniciteit
 Er is geen verschil in de m"te v"n l"st die "llochtone en "!tochtone st!denten v"n h!n 

beperking erv"ren en ook de m"te w""rin de school rekening ho!dt met de beperking is niet 
verschillend t!ssen deze twee groepen st!denten. 

 Lee&ijd
 Voor"l st!denten in de lee#ijd v"n 21-22 j""r en 17 j""r of jonger verschillen in de m"te w""rin 

zij l"st hebben v"n h!n beperking (<17: 29%; 21-22: 24%). St!denten v"n 21 j""r en jonger geven 
""n d"t de school het minst rekening ho!dt met h!n beperking (<17: 32%, 18-19: 31%, 20-21: 32%) 
en het meest ho!dt de school rekening met de h"ndic"p v"n o!derej""rs (26+: 37%).

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 T!ssen de schooltypen is geen verschil te zien in de m"te w""rin st!denten l"st hebben v"n 

h!n beperking en in de m"te w""rin de school rekening ho!dt met de h"ndic"p.

 Opleidingsrichting
 Het meeste l"st v"n h!n beperking hebben st!denten v"n de opleidingsrichtingen op#nbar# 

ord# #n v#iligh#id (36%), #l#ktrot#chni#k (36%), transport #n logisti#k (34%), informatica (34%), 
w#rkt"igbo"wk"nd# (32%), vo#rt"igbo"wk"nd# (32%) en m#taalb#w#rking (32%). $inder d"n 
gemiddeld l"st v"n h!n beperking hebben st!denten v"n de richtingen lichaamsv#rzorging 
(20%), di#r#nt##lt, di#r#nv#rzorging (21%), social# di#nstv#rl#ning (21%), to#rism# #n r#cr#ati# 
(23%) en ond#rwijsassist#nt#n (23%). Het meest ontevreden met de m"te w""rin de school 
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rekening ho!dt met h!n h"ndic"p zijn de st!denten v"n de opleidingsrichtingen b#st""rlijk, 
j"ridisch (24%) en comm#rci# #n mark#ting (27%). Het meest tevreden zijn st!denten v"n de 
richtingen laboratori"mopl#iding#n (44%) en l#v#nsmidd#l#n (37%).

10.2 ONDERWIJSFACILITEITEN

10.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Bij het tot""loordeel onderwijsf"ciliteiten (fig!!r 85) is gekeken n""r de volgende "specten: 
 Tevredenheid over de begeleiding bij het zelfst"ndig werken;
 $ogelijkheid om ergens r!stig te k!nnen st!deren;
 +ebr!ik k!nnen m"ken v"n een comp!ter w"nneer dit nodig is;
 Bereikb""rheid v"n een medewerker op school w"nneer deze nodig is.

 In 2012 is men iets meer tevreden over de onderwijsf"ciliteiten (54%) d"n in vorige metingen. 
D""rn""st is het ""ndeel st!denten d"t ontevreden is over dit them" in deze meting ged""ld 
(20%). De trend die tijdens de l""tste meting is ingezet lijkt door te zetten n""r een positiever 
beeld over de onderwijsf"ciliteiten.

 Fig!!r 85: Oordeel over onderwijsf"ciliteiten (tot""loordeel)

 De tevredenheid over de begeleiding tijdens het zelfst"ndig werken is gestegen v"n 44 
procent in 2010 n""r 50 procent in 2012. D""rn""st zien we d"t de groep st!denten die rond!it 
ontevreden is over de begeleiding tijdens het zelfst"ndig werken ""n het d"len is (17% in 2012). 
De tevredenheid over het beschikken over een r!stige plek om te st!deren is licht gestegen 
sinds 2007 en lijkt n! met een tevredenheid v"n rond de 40 procent st"biel te blijven. Een 
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derde v"n de st!denten is ontevreden over de beschikb""rheid v"n een r!stige st!deerplek. De 
mogelijkheid om gebr!ik te m"ken v"n een comp!ter lijkt nog "ltijd te stijgen (2008: 40%; 2012: 
70%). De bereikb""rheid v"n medewerkers lijkt met 54 procent tevredenheid hierover st"biel te 
blijven. Opv"llend is nog "ltijd de grote groep st!denten (31%) die hier geen positieve m""r ook 
geen neg"tieve mening over hee#.

 
 
 Fig!!r 86: Ben je tevreden over de begeleiding tijdens het zelfst"ndig werken?

 
 Fig!!r 87: K!n je op school ergens r!stig st!deren?
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 Fig!!r 88: K!n je gebr!ik m"ken v"n een comp!ter "ls d"t nodig is?

 
 Fig!!r 89: Als je een medewerker v"n school nodig hebt, k!n je die d"n bereiken?
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10.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bbl’ers zijn meer tevreden d"n bol’ers over de beschikb""rheid v"n comp!ters (bol: 68%; bbl: 74%) 

en ook de tevredenheid over de bereikb""rheid v"n medewerkers ligt hoger bij bbl-st!denten d"n 
bij bol-st!denten (bol: 52%; bbl: 59%).

 
 Nive!"
 Kijkend n""r de verschillen per nive"!, d"n zijn nive"!-3 en nive"!-4-st!denten minder tevreden 

over de onderwijsvoorzieningen in het geheel "ls ook over de "fzonderlijke "specten d"n nive"!-
2-st!denten. Nive"!-2-st!denten zijn op h!n be!rt weer minder tevreden over dit them" met 
onderliggende onderwerpen d"n nive"!-1-st!denten.

 Leerj!!r
 De tevredenheid over de onderwijsf"ciliteiten ligt het l""gst bij st!denten v"n leerj""r 3 en 

4 (46% en 47%). Hoger ligt deze tevredenheid bij st!denten v"n leerj""r 2 (51%), m""r het  
meest tevreden zijn st!denten v"n leerj""r 1 (59%). Ditzelfde geldt voor de tevredenheid over  
de mogelijkheid om r!stig te st!deren en voor de tevredenheid over het ""nt"l comp!ters.  
De begeleiding bij het zelfst"ndig werken wordt door st!denten v"n leerj""r 1 (54%) het meest 
positief bevonden en door de "ndere st!denten minder positief (2: 47%; 3: 43%; 4: 46%). Dit geldt 

 ook voor de tevredenheid over de bereikb""rheid v"n medewerkers (1: 58%; 2: 51%; 3: 47%; 4: 48%).

 $esl!cht
 $"nnen (58%) zijn meer tevreden d"n vro!wen (50%) over de geboden onderwijsvoorzieningen. 

Ook over de begeleiding bij het zelfst"ndig werken, de mogelijkheid om r!stig te st!deren, het 
""nt"l comp!ters en de bereikb""rheid v"n medewerkers zijn m"nnen positiever gestemd d"n 
vro!wen.

 Etniciteit
 Het verschil in mening over de onderwijsf"ciliteiten en de onderliggende "specten is t!ssen 

"llochtone en "!tochtone st!denten nihil.

 Lee&ijd
 De jongste en de o!dste st!denten (<17: 57%; 26+: 59%) zijn het meest tevreden over de 

onderwijsf"ciliteiten "ls geheel. V"n de st!denten in de t!ssenliggende lee#ijdsgroepen gee# 
de hel# ""n hier tevreden over te zijn. Dit geldt eveneens voor de tevredenheid over het ""nt"l 
beschikb"re comp!ters. Over de begeleiding bij het zelfst"ndig werken zijn de o!dste st!denten 
(26+) het meest positief. De jongste st!denten (<17) zijn op h!n be!rt weer meer kritisch over de 
mogelijkheid op school om r!stig te st!deren, vergeleken met o!derej""rs. De bereikb""rheid 
v"n medewerkers wordt door de groep in de lee#ijd 18-21 j""r het minst gew""rdeerd. Onder 
26-pl!ssers ligt deze w""rdering het hoogst.

 H!ndic!p
 De begeleiding bij het zelfst"ndig werken wordt door st!denten zonder h"ndic"p (52%) meer 

gew""rdeerd d"n door st!denten met h"ndic"p (46%).
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 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n v"kscholen zijn meer tevreden over de ""ngeboden onderwijsf"ciliteiten d"n 

st!denten v"n roc’s en "oc’s (roc: 53%; "oc: 54%; v"kschool: 63%). Ook de tevredenheid over 
de begeleiding bij het zelfst"ndig werken, de mogelijkheden die er op school zijn om r!stig te 
st!deren en de bereikb""rheid v"n medewerkers ligt bij st!denten v"n een v"kschool hoger d"n 
bij st!denten v"n een roc of "oc. Over het ""nt"l comp!ters zijn st!denten v"n roc’s het minst 
tevreden. Het verschil is voor"l groot w"nneer deze tevredenheid vergeleken wordt met die v"n 
de st!denten v"n een v"kschool (roc: 69%; "oc: 73%; v"kschool: 77%).

10.2.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 St!denten v"n de richtingen op#nbar# ord# #n v#iligh#id, l#v#nsmidd#l#n, bo"wk"nd# en hor#ca 

w""rderen de onderwijsf"ciliteiten bij h!n school bovengemiddeld. De tevredenheid over deze 
onderwijsf"ciliteiten ligt een st!k l"ger, en benedengemiddeld, bij de opleidingsrichtingen 
social# di#nstv#rl#ning, b#st""rlijk, j"ridisch, to#rism# #n r#cr#ati# en g#zondh#idszorg.

 Fig!!r 90: Oordeel over onderwijsf"ciliteiten (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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10.3 #ANTINE

10.3.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 N" een ""nv"nkelijke stijging v"n de tevredenheid over de k"ntine t!ssen 2007 en 2010, wordt 

de k"ntine in 2012 l"ger gew""rdeerd. Iets meer d"n de hel# v"n de st!denten (52%) is hier 
tevreden over. De groep st!denten die rond!it ontevreden zijn over de k"ntine lijkt d""rn""st 
ook te groeien n""r 27%.

 
 Fig!!r 91: Ben je tevreden over de k"ntine op je school?

10.3.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 De tevredenheid over de k"ntine op school is vrijwel gelijk onder bol- en bbl-st!denten.

 Nive!"
 Ook t!ssen de nive"!s is vrijwel geen verschil te zien in tevredenheid over de k"ntine.

 Leerj!!r
 St!denten v"n leerj""r 1 zijn het meest tevreden over h!n k"ntine (56%). V"n de overige 

st!denten is minder d"n de hel# hier tevreden over.

 $esl!cht
 Vro!wen en m"nnen zijn even positief gestemd over de k"ntine bij h!n op school.
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 Etniciteit
 A!tochtone st!denten zijn meer tevreden over de k"ntine d"n "llochtone st!denten 

("!tochtoon: 55%; "llochtoon: 45%).

 Lee&ijd
 Het minst tevreden over de k"ntine zijn st!denten v"n 22 tot 26 j""r (44%). St!denten v"n 

18 en 19 j""r en st!denten v"n 26 j""r en o!der zijn hier meer tevreden over (beide 50% 
tevredenheid), m""r het meest tevreden zijn st!denten tot en met 17 j""r (58%).

 H!ndic!p
 Het "l d"n niet hebben v"n een h"ndic"p m""kt geen verschil in de w""rdering !itgesproken 

over de k"ntine.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 De k"ntine wordt het meest gew""rdeerd door st!denten v"n een v"kschool en st!denten v"n 

een roc zijn het meest kritisch over de k"ntine (roc: 52%; "oc: 54%; v"kschool: 58%).

 Opleidingsrichting
 Het meest positief over de k"ntine zijn st!denten v"n de opleidingsrichtingen l#v#nsmidd#l#n, 

sport, op#nbar# ord# #n v#iligh#id, ond#rwijsassist#nt#n en di#r#nt##lt, di#r#nv#rzorging. 
Het minst tevreden zijn st!denten v"n de richtingen b#st""rlijk, j"ridisch en administrati#f, 
s#cr#tari##l.

10.4 SA!ENVATTIN"
 
 Het ""nt"l st!denten met een h"ndic"p is n"genoeg gelijk ""n d"t v"n de vorige meting. 

$eest voorkomende beperking is dyslexie. +emiddeld veertig procent hee# geen l"st v"n de 
beperking in de st!die. V"n de groep die er wel l"st v"n hee#, is 37 procent v"n mening d"t 
de school hier onvoldoende rekening mee ho!dt. Over onderwijsf"ciliteiten in het "lgemeen 
oordelen st!denten dit j""r iets positiever d"n in voorg""nde j"ren. Die stijging is v"n 
toep"ssing op "lle onderliggen "specten: st!denten zijn meer tevreden over de begeleiding 
tijdens het zelfst"ndig werken, over de mogelijkheid om ergens r!stig te st!deren, over de 
mogelijkheid om v"n een comp!ter gebr!ik te m"ken "ls d"t nodig is en over het k!nnen 
bereiken v"n een medewerker v"n school op het moment d"t je d""r behoe#e ""n hebt.

 De k"ntine wordt dit j""r neg"tiever beoordeeld d"n in voorg""nde meting: 52 procent is  
er tevreden over (w"s 56%), 27 procent is ontevreden. Verschillen d""rin t!ssen st!denten  
zijn minim""l.
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11 INSPRAA#

 In voorliggend hoofdst!k st""t de mogelijkheid tot inspr""k centr""l. D""rn""st wordt 
gekeken n""r het bel"ng d"t een instelling hecht ""n de inspr""k v"n st!denten en de wens 
v"n st!denten om zelf mee te denken over het beleid op h!n school. Elke p"r"gr""f begint met 
de vergelijking v"n de res!lt"ten over de j"ren en eindigt met de verschillen t!ssen de diverse 
groepen st!denten.

11.1 !O"ELIJ#HEID INSPRAA#

11.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het merendeel v"n de st!denten is bekend met de mogelijkheid tot inspr""k op h!n school, 14 

procent is hier echter niet v"n op de hoogte. V"n de st!denten die wel v"n het best""n v"n de 
mogelijkheid tot inspr""k weten, is 41 procent v"n mening d"t h!n school ook d""dwerkelijk 
voldoende r!imte gee# voor deze inspr""k. Iets meer d"n een vijfde v"n de st!denten die weten 
d"t het mogelijk is om op school inspr""k te hebben, gee# ""n d"t h!n school hier echter in de 
pr"ktijk geen of niet voldoende r!imte voor gee#. De twee eerdere metingen w""rbij inspr""k is 
gemeten, l"ten een lichte d"ling zien.

 
 Fig!!r 92: Is het op jo!w school mogelijk om inspr""k te hebben?
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11.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 De m"te v"n mogelijkheid om inspr""k te hebben op school verschilt niet per leerweg.

 Nive!"
 Iets meer d"n de hel# v"n de st!denten v"n nive"! 1 (53%) gee# ""n d"t op h!n school 

voldoende de mogelijkheid wordt geboden om inspr""k te hebben. Bij de overige nive"!s gee# 
rond de veertig procent ""n d"t de school voldoende r!imte gee# voor inspr""k.

 Leerj!!r
 St!denten v"n leerj""r 1 (45%) geven het v""kst ""n d"t de school voldoende mogelijkheiden 

biedt om inspr""k te hebben (2: 38%; 3: 37%; 4: 38%). 

 $esl!cht
 $"nnen en vro!wen geven even v""k ""n d"t er op school voldoende inspr""k mogelijk is.

 Etniciteit
 Er is eveneens geen verschil gevonden in de mogelijkheid v"n inspr""k n""r etniciteit.

 Lee&ijd
 De o!derej""rs (26+) geven het v""kst ""n d"t er op school voldoende de mogelijkheid is om 

inspr""k te hebben (<17: 43%; 18-21: 39%; 22-25: 41%; 26+: 48%).

 H!ndic!p
 De mogelijkheid om inspr""k te hebben op school is niet verschillend gew""rdeerd door 

st!denten met of zonder h"ndic"p.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 Iets meer d"n de hel# v"n de st!denten st!derend ""n een v"kschool zegt d"t op h!n school 

voldoende mogelijkheden voor inspr""k ""nwezig zijn. Voor st!denten v"n roc’s en "oc’s geldt 
dit voor 41 en 40 procent.



JOB%&%$ONITOR%'()'

))0

11.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Bij de opleidingsrichtingen comm"nicati#, k"nst #n m#dia is het het v""kst mogelijk om inspr""k 

te hebben. Ook bij de richtingen laboratori"mopl#iding#n, op#nbar# ord# #n v#iligh#id en 
l#v#nsmidd#l#n wordt v""k ""ngegeven d"t inspr""k mogelijk is. St!denten st!derend ""n de 
opleidingsrichtingen m#taalb#w#rking, lichaamsv#rzorging, w#rkt"igbo"wk"nd#, #l#ktrot#chni#k, 
vo#rt"igbo"wk"nd# en b#st""rlijk, j"ridisch hebben die mogelijkheid n""r eigen zeggen minder.

 

 Fig!!r 93: Oordeel over de mogelijkheid tot inspr""k, n""r opleidingsrichting

11.2 BELAN" DAT DE SCHOOL HECHT AAN INSPRAA#

11.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Volgens 37 procent v"n de st!denten vindt de school de mening v"n de st!denten bel"ngrijk 

(fig!!r 94). Een kw"rt echter gee# ""n d"t de school h!n mening niet bel"ngrijk vindt. Deze 
res!lt"ten zijn st"biel gebleven ged!rende de l""tste drie metingen.
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 Fig!!r 94: Vindt de school jo!w mening bel"ngrijk?

 

11.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bol- en bbl-st!denten oordelen vrijwel gelijk over het bel"ng d"t de school hecht ""n  

h!n mening.

 Nive!"
 Volgens st!denten v"n nive"! 1 (52%) hecht de school het meest bel"ng ""n h!n mening, 

vergeleken met de "ndere nive"!s (2: 40%; 3: 36%; 4: 37%).

 Leerj!!r
 St!denten v"n leerj""r 1 zijn meer overt!igd d"n st!denten in "ndere leerj"ren d"t de school 

bel"ng hecht ""n h!n mening (1: 42%; 2: 35%; 3 en 4: 33%). 

 $esl!cht
 $"nnen verschillen niet v"n vro!wen in h!n oordeel over het bel"ng d"t de school hecht ""n 

h!n mening.

 Etniciteit
 Ook de verschillen over dit onderwerp n""r etniciteit zijn te verw""rlozen.

 Lee&ijd
 St!denten in de lee#ijd v"n 18 en 19 j""r denken het minst v""k d"t de school h!n mening 

bel"ngrijk vindt, st!denten v"n 17 j""r en jonger denken iets v"ker d"t h!n mening bel"ngrijk 
gevonden wordt door school en o!derej""rs (26+) denken het v""kst d"t school h!n mening 
w""rde toedicht (<17: 40%; 18-19: 35%; 20-21: 36%; 22-25: 38%; 26+: 46%).
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 H!ndic!p
 Het hebben v"n een h"ndic"p is niet bep"lend voor het idee v"n de st!dent of de school bel"ng 

hecht ""n zijn of h""r mening.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n v"kscholen zijn het meest v"n mening d"t de school bel"ng hecht ""n h!n mening 

(roc: 37%, "oc: 37%; v"kschool: 50%).

11.2.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Bij de opleidingsrichtingen comm"nicati#, k"nst #n m#dia wordt het meeste bel"ng gehecht ""n 

de mening v"n de st!dent. Ook bij de richtingen l#v#nsmidd#l#n, op#nbar# ord# #n v#iligh#id, 
laboratori"mopl#iding#n en th"is- #n b#jaard#nzorg hecht de school bovengemiddeld bel"ng ""n 
de mening v"n de st!dent. $inder d"n gemiddeld wordt er bel"ng gehecht ""n de mening v"n de 
st!dent bij de richting b#st""rlijk, j"ridisch. Bij de richtingen w#rkt"igbo"wk"nd#, #l#ktrot#chni#k, 
m#taalb#w#rking, vo#rt"igbo"wk"nd# en comm#rci# #n mark#ting wordt de mening v"n de st!dent 
eveneens minder d"n gemiddeld gew""rdeerd volgens de st!denten v"n deze richtingen.

 Fig!!r 95: Oordeel over het bel"ng v"n de mening v"n st!denten, n""r opleidingsrichting
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11.3 ZELF ACTIEF !EEDEN#EN OVER BELEID

11.3.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het ""ndeel st!denten d"t zelf "ctief wil meedenken over het beleid op school is dit j""r, 

vergeleken met de vorige twee metingen, ged""ld n""r 26 procent. Op scholen w""r de mening 
v"n de st!dent bel"ngrijk wordt gevonden, zien we meer st!denten die zelf ook "ctief mee 
willen denken over het beleid: de hel# v"n de st!denten wil hierover meedenken. Op scholen 
w""r men geen podi!m biedt ""n st!denten die willen p"rticiperen in het m"ken v"n beleid, is 
slechts een derde v"n de st!denten bereid mee te denken.

 
 Fig!!r 96: Zo! je zelf "ctief willen meedenken over het beleid op school?
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11.3.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Bol-st!denten verschillen niet v"n bbl-st!denten in het "ctief mee willen denken over het beleid 

op h!n school.

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 1 zijn het meest geneigd om "ctief mee te denken over het beleid op h!n 

school; v"n deze groep gee# 39 procent ""n hiertoe bereid te zijn terwijl dit ""ndeel bij de 
overige nive"!s rond 26 procent ligt.

 Leerj!!r
 N""r leerj""r is geen verschil in het "l d"n niet mee willen denken over het beleid.

 $esl!cht
 $"nnen zijn net zo geneigd "ls vro!wen om mee te denken over het schoolbeleid.

 Etniciteit
 Allochtone st!denten zeggen meer mee te willen denken over het beleid op school d"n 

"!tochtone st!denten (34% vs. 24%).

 Lee&ijd
 Het verschil t!ssen wel of niet "ctief meedenken over het beleid is voor"l t!ssen de 

lee#ijdgroepen 22-25 j""r en 26+ groot. De o!dste st!denten zijn minder bereid tot meedenken 
d"n de net iets jongere groep (24% vs. 30%).

 H!ndic!p
 Het wel of niet mee willen denken over het beleid v"n de school is niet verschillend t!ssen 

st!denten met en st!denten zonder h"ndic"p.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n roc’s en "oc’s zijn minder bereid tot meedenken over beleid d"n st!denten v"n 

v"kscholen (roc: 26%; "oc: 22%; v"kschool: 29%).
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11.3.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 St!denten die een opleiding volgen in de richtingen comm"nicati#, k"nst #n m#dia, b#st""rlijk, 

j"ridisch, op#nbar# ord# #n v#iligh#id en informatica geven het meest ""n d"t zij mee willen 
denken over het beleid op h!n school. Het minst geneigd tot meedenken zijn st!denten v"n de 
richtingen di#r#nt##lt, di#r#nv#rzorging en lichaamsv#rzorging.

 

 
 Fig!!r 97: Oordeel over het "ctief willen meedenken over het beleid, n""r opleidingsrichting
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11.4 SA!ENVATTIN"
 
 De meeste st!denten weten d"t er op school in principe de mogelijkheid is om inspr""k te 

hebben (86%). V"n deze st!denten vindt 41 procent die r!imte voldoende, 22 procent vindt 
het onvoldoende. Iets meer d"n een derde (37%) krijgt v"n school het gevoel d"t h!n mening 
bel"ngrijk gevonden wordt, iets d"t een kw"rt v"n de st!denten niet zo erv""rt. Het ""ndeel 
st!denten d"t zelf "ctief mee zo! willen denken, d""lt dit j""r: 26 procent gee# ""n dit (zeker) 
te willen, 43 procent j!ist niet. In 2010 l"g het percent"ge d"t ""ng"f mee te willen denken nog 
op 30 procent. W"nneer st!denten het gevoel krijgen d"t school h!n mening bel"ngrijk vindt, 
zijn ze bed!idend v"ker geïnteresseerd in het meedenken over beleid d"n op scholen w""r de 
mening v"n st!denten minder gew""rdeerd wordt. 





JOB%&%$ONITOR%'()'

)'/

12 AL"E!EEN OORDEEL

 Zijn st!denten tevreden over h!n gem""kte opleidings- en instellingske!ze? Verschilt deze 
tevredenheid met eerdere j"ren? Zijn bijvoorbeeld bol-st!denten meer of j!ist minder tevreden 
d"n bbl’ers over deze gem""kte ke!zes? Welk ‘over"ll’ r"pportcijfer geven st!denten ""n h!n 
opleiding en instelling? Dit "lles komt ""n bod in dit hoofdst!k.

12.1 SCHOOL EN STUDIE

12.1.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Net "ls in voorg""nde j"ren gee# in deze meting bijn" de hel# v"n de st!denten ""n d"t zij 

tevreden zijn over h!n school- en st!dieke!ze (47%). Iets meer d"n een kw"rt v"n de st!denten 
is ontevreden met h!n ke!ze voor school en st!die.

 Fig!!r 98: Oordeel over school en st!die (tot""loordeel)

 $en is iets meer tevreden over de gem""kte opleidingske!ze d"n over de gem""kte 
instellingske!ze (fig!!r 99 en fig!!r 100). Iets meer d"n de hel# v"n de st!denten kiest weer 
voor de h!idige opleiding bij het m"ken v"n een nie!we opleidingske!ze en iets minder d"n de 
hel# zo! weer voor de h!idige instelling kiezen. V"n de st!denten kiest bijn" een kw"rt voor een 
"ndere opleiding w"nneer zij opnie!w een ke!ze voor een opleiding moeten m"ken en dertig 
procent gee# ""n toch de voorke!r te geven ""n een "ndere instelling d"n h!n h!idige bij een 
hernie!wde ke!ze voor een school.
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 Fig!!r 99: Als je weer een opleiding moest kiezen, zo! je d"n weer deze opleiding kiezen?

 
 Fig!!r 100: Als je weer een school moest kiezen, zo! je d"n weer deze school kiezen?
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12.1.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 Het verschil in tevredenheid over h!n school- en opleidingske!ze is te verw""rlozen t!ssen 

bol- en bbl-st!denten. Ook w"nneer de ke!ze voor een instelling of opleiding opnie!w gem""kt 
moet worden, verschillen bol- en bbl-st!denten niet in h!n mening over het opnie!w kiezen voor 
dezelfde instelling en opleiding.

 Nive!"
 Hoe hoger het nive"! v"n de st!dent hoe meer zij wederom kiezen voor dezelfde opleiding (1:43%; 

2: 46%; 3: 50%; 4: 56%). Voor"l nive"!-1-st!denten geven ""n nog een keer te kiezen voor h!n 
h!idige instelling, nive"!-3-st!denten zijn hier het minst zeker over (1: 46%; 2: 43%; 3: 41%; 4: 44%). 

 Leerj!!r
 St!denten in leerj""r 1 zijn het meest positief over h!n gem""kte ke!ze voor school en opleiding 

(1: 53%; 2: 43%; 3: 40%; 4: 41%). Ook geven zij v"ker d"n de st!denten v"n "ndere leerj"ren ""n 
opnie!w te kiezen voor h!n h!idige opleiding (1: 56%; 2: 48%; 3: 45%; 4: 46%) en instelling  
(1: 49%; 2: 39%; 3: 35%; 4: 35%).

 $esl!cht
 $"nnen en vro!wen verschillen niet noemensw""rdig in h!n tevredenheid over de ke!ze voor 

de h!idige opleiding en instelling. Evenmin verschillen zij in de m"te w""rin zij "l d"n niet 
opnie!w kiezen voor h!n h!idige opleiding en instelling.

 Etniciteit
 Ook de verschillen t!ssen "llochtone en "!tochtone st!denten zijn te verw""rlozen.

 Lee&ijd
 De verschillen in tevredenheid in de ke!ze voor de opleiding en instelling zijn voor"l groot  

t!ssen 18- en 19 j"rigen en de o!dere st!denten (26+). De eerstgenoemde lee#ijdsc"tegorie  
is bed!idend minder tevreden d"n de o!derej""rs (<17: 48%, 18-19: 43%; 20-21: 45%; 22-25: 50;  
26+: 58%). Ditzelfde zien we bij het "l d"n niet m"ken v"n dezelfde ke!ze voor een opleiding  
(<17: 51%, 18-19: 47%; 20-21: 51%; 22-25: 55%; 26+: 62%) en bij het "l d"n niet m"ken v"n dezelfde 
ke!ze voor een instelling (<17: 45%, 18-19: 38%; 20-21: 40%; 22-25: 44; 26+: 56%). N" een 
""nv"nkelijk tevreden st"rt, d""lt de tevredenheid bij het o!der worden om v"n"f de lee#ijd 
v"n 22 j""r weer toe te nemen.

 H!ndic!p
 De tevredenheid in st!die- en instellingske!ze verschilt n"!welijks t!ssen st!denten met en 

zonder h"ndic"p. 
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 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten ""n een v"kschool zijn meer tevreden met h!n ke!ze voor opleiding en instelling 

d"n st!denten ""n roc’s of "oc’s (roc: 46%; "oc: 45%, v"kschool: 63%). St!denten ""n een 
v"kschool zeggen ook v"ker opnie!w voor dezelfde st!die en instelling te kiezen d"n st!denten 
""n een roc of "oc (opleiding: roc: 50%; "oc: 50%; v"kschool: 63%; instelling: roc: 41%; "oc: 52%; 
v"kschool: 63%).

12.1.3 VERSCHILLEN NAAR OPLEIDIN"SRICHTIN"
 Het meest tevreden met h!n ke!ze voor de h!idige opleiding en instelling zijn st!denten ""n  

de opleidingsrichtingen laboratori"mopl#iding#n, comm"nicati#, k"nst #n m#dia, farmaci#, 
opti#k, tandt#chni#k, g#zondh#idszorg en sport. $inder tevreden, en liggend onder het 
gemiddelde, zijn st!denten hand#l, comm#rci# #n mark#ting, m#taalb#w#rking en administrati#f, 
s#cr#tari##l. St!denten v"n de opleidingsrichting hand#l zijn d""rmee even v""k neg"tief "ls 
positief over de ke!ze voor h!n opleiding en instelling.

 Fig!!r 101: Oordeel over school en st!die (tot""loordeel), n""r opleidingsrichting
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12.2 RAPPORTCIJFERS

12.2.1 VERANDERIN"EN TEN OPZICHTE VAN EERDERE JAREN
 Het r"pportcijfer w""rmee de w""rdering voor de opleiding wordt !itgedr!kt is in de h!idige 

meting wederom hoger d"n het r"pportcijfer voor de instelling (T"bel 3). De stijgende lijn in het 
cijfer voor de opleiding die sinds 2001 is ingezet, lijkt v"n"f 2008 st"biel te blijven op 6,9.

 T"bel 3: +emiddeld r"pportcijfer voor opleiding en instelling, n""r j""r  

   2001 2003 2005 2007 2008 2010 2012

 R"pportcijfer opleiding 6,6 6,7 6,7 6,6 6,9 6,9 6,9

 R"pportcijfer instelling 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4

 Bron: JOB-monitor 2012

 
12.2.2 VERSCHILLEN TUSSEN STUDENTEN
 Leerweg
 De verschillen in gegeven r"pportcijfer voor zowel opleiding "ls instelling verschillen niet t!ssen 

bol’ers en bbl’ers.

 Nive!"
 St!denten v"n nive"! 1 (7,1) zijn het meest tevreden over h!n opleiding vergeleken met st!denten 

v"n "ndere nive"!s (6,9). Ook w"t betre# r"pportcijfer gegeven voor de instelling steekt nive"! 1 
boven de "ndere nive"!s !it (nive"! 1: 6,8; nive"! 2: 6,5; nive"! 3: 6,3; nive"! 4: 6,4).

 Leerj!!r
 Eerstej""rs geven h!n opleiding een hoger r"pportcijfer (7,1) d"n st!denten v"n de "ndere 

leerj"ren (2: 6,8; 3: 6,7; 4: 6,6). De instelling krijgt v"n de st!denten v"n leerj""r 1 ook een hoger 
cijfer d"n v"n de "ndere leerj"ren (1: 6,6; 2: 6,2; 3 en 4: 6,1).

 $esl!cht
 Er is geen verschil in gegeven r"pportcijfer voor opleiding en instelling t!ssen m"nnen en 

vro!wen.

 Etniciteit
 Ook is er geen verschil te zien in gegeven r"pportcijfer voor zowel opleiding "ls instelling  

t!ssen etniciteit.

 Lee&ijd
 Het hoogste r"pportcijfer voor opleiding wordt gegeven door o!dere st!denten (<17: 7,0; 

18-19: 6,8; 20-25: 6,9; 26+: 7,1). Ditzelfde geldt voor het r"pportcijfer voor instelling, w""r de 
lee#ijdsgroep t!ssen de 18 en 21 j""r het meest kritisch is (<17: 6,5; 18-21: 6,2; 22-25: 6,4; 26+: 6,8).
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 H!ndic!p
 De verschillen in gegeven r"pportcijfer voor de opleiding t!ssen st!denten met (6,8) en 

st!denten zonder h"ndic"p (7,0) zijn klein. Ook voor het r"pportcijfer voor de instelling geldt  
d"t de verschillen t!ssen st!denten met (6,3) en zonder h"ndic"p (6,4) klein zijn.

 Schooltype (roc, !oc, v!kschool)
 St!denten v"n een v"kschool geven h!n opleiding (7,4) en h!n school (7,2) een hoger cijfer d"n 

st!denten v"n een roc of "oc (resp. voor beide schooltypes: 6,9 en 6,3).

 Opleidingsrichting
 St!denten v"n de opleidingsrichting laboratori"mopl#iding#n geven h!n opleiding het hoogste 

r"pportcijfer (7,4). Andere hoge cijfers worden gegeven door st!denten v"n de richtingen 
lichaamsv#rzorging, g#zondh#idszorg, op#nbar# ord# #n v#iligh#id en comm"nicati#, k"nst 
#n m#dia. St!denten v"n de richting hand#l w""rderen h!n opleiding met het l""gste cijfer, 
een 6,5. Het hoogst gegeven r"pportcijfer voor de instelling komt v"n st!denten v"n de 
opleidingsrichtingen sport, laboratori"mopl#iding#n en comm"nicati#, k"nst #n m#dia. Zij geven 
h!n instellingen een 6,8. Het l""gst gegeven r"pportcijfer voor de instelling is "7omstig v"n 
st!denten b#st""rlijk, j"ridisch. Zij w""rderen h!n instellingen met een 6,0.

12.3 SA!ENVATTIN"
 
 De hel# v"n de st!denten is nog "ltijd tevreden over de ke!ze die zij destijds m""kten voor  

een bep""lde opleiding ""n een bep""lde mbo-instelling. Iets meer d"n een kw"rt zo! 
desgevr""gd echter een "ndere ke!ze m"ken. De st!denten die niet tevreden zijn, zijn voor"l 
niet tevreden over de ke!ze voor een bep""lde instelling. Desgevr""gd wisselen v"n opleiding, 
komt iets minder v""k voor. Hoe hoger het nive"! w""rop de st!dent de st!die volgt, hoe 
zekerder hij/zij is v"n de ke!ze voor die opleiding. St!denten spreken dit j""r wederom h!n 
w""rdering !it voor h!n opleiding: "l sinds 2008 krijgt de opleiding een 6,9 "ls r"pportcijfer. 
Ook het cijfer d"t de instelling krijgt, is "l j"ren st"biel op een r!im voldoende 6,4. V"kscholen 
worden in vergelijking met roc’s en "oc’s het meest positief beoordeeld: gemiddeld een 7,4 
voor de opleiding en een 7,2 voor de instelling. Bij de "ndere twee schoolsoorten ligt d"t op 
respectievelijk een 6,9 en een 6,3.
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13 WAT BEPAALT TEVREDENHEID?

 In dit l""tste hoofdst!k m"ken we een overkoepelende "n"lyse v"n de res!lt"ten v"n deze JOB-
monitor. W""rin verschillen instellingen het sterkst v"n elk""r? En w"t zegt een r"pportcijfer n! 
precies? Ook kijken we n""r res!lt"ten in s"menh"ng: zijn er "specten binnen een opleiding die 
meer d"n "ndere de !iteindelijke tevredenheid bep"len? Kortom: in dit l""tste hoofdst!k g""n 
we de diepte in!

 In het hoofdst!k tonen we een ""nt"l fig!ren met betro!wb""rheidsinterv"llen. Bij het 
vergelijken v"n groepen (en zeker instellingen die d""r in de pr"ktijk steeds v"ker op ‘ger"nkt’ 
worden) is het te beperkt om "lleen n""r ex"cte gemiddelden te kijken. Omd"t we – ond"nks 
de hoge respons dit j""r – niet iedere st!dent binnen de instelling bevr""gd hebben, moet bij 
het interpreteren v"n de res!lt"ten rekening worden geho!den met een bep""lde b"ndbreedte 
w""rbinnen het feitelijke gemiddelde z"l liggen. Deze sch"tting wordt preciezer n""rm"te er 
meer st!denten bevr""gd zijn. Op grond v"n de w""rschijnlijkheidsleer k!nnen de m"rges 
worden berekend w""rbinnen de res!lt"ten vrijwel zeker (met 95% zekerheid) z!llen blijven.  
We noemen dit betro!wb""rheidsm"rges. De betro!wb""rheidsm"rge gee# de b"ndbreedte 
""n w""rbinnen het ‘echte’ res!lt""t (de ‘echte’ tevredenheid) zich in 95 procent v"n de gev"llen 
bevindt, indien het onderzoek herh""ld zo! worden. De b"ndbreedte rond de !itkomst wordt 
beïnvloed door het ""nt"l respondenten binnen de doelgroep en ook door de gemeten !itkomst 
zélf. +rofweg k!nnen we zeggen d"t hoe groter het ""nt"l respondenten en hoe homogener 
de "ntwoorden (hoe meer de respondenten in h!n "ntwoordgedr"g op elk""r lijken), des te 
betro!wb""rder het res!lt""t. We k!nnen p"s spreken v"n echte (signific"nte) verschillen zodr" 
de betro!wb""rheidsinterv"llen elk""r niet overl"ppen. In de fig!ren die verschillen t!ssen 
instellingen l"ten zien, zijn "lle schooln"men ge"nonimiseerd n""r codes. Wel verwijst in "lle 
fig!ren eenzelfde code steeds n""r dezelfde instelling.

13.1 VERSCHILLEN TUSSEN INSTELLIN"EN

 In de eerdere hoofdst!kken z"gen we d"t tevredenheid verschilt t!ssen groepen st!denten: 
nive"!-1-st!denten zijn doorg""ns meer (of sneller) tevreden d"n nive"!-4-st!denten, bbl-
st!denten zijn minder kritisch d"n bol-st!denten, o!dere st!denten meer positief d"n 
jongere st!denten en zo zijn er meer kenmerken v"n st!denten die v"n invloed zijn op de 
tevredenheidsoordelen. Tegelijk verschillen de instellingen w"t betre# de s"menstelling v"n 
h!n st!dentpop!l"tie. Een grote instelling in de R"ndst"d krijgt een "ndere groep st!denten 
binnen d"n een kleine v"kinstelling op het pl"ttel"nd. $et beh!lp v"n een m!ltilevel"n"lyse 
is het mogelijk om v"st te stellen op welk nive"! de v"ri"tie zich voordoet: zijn de verschillen 
in tevredenheid ter!g te voeren op individ!ele kenmerken v"n st!denten, op kenmerken 
v"n opleidingen en/of op d""dwerkelijke verschillen t!ssen instellingen? Op b"sis v"n deze 
"n"lyse k"n worden bekeken bij welke tevredenheidsoordelen de invloed v"n de instelling 
er het meest toe doet. +evonden verschillen zijn d"n niet meer een gevolg v"n verschillen in 
s"menstelling v"n het st!dentenbest"nd (veel jongens, o!dere st!denten, "llochtonen) m""r 
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k!nnen p!!r worden herleid op instellingskenmerken (grootte v"n de instelling, soort instelling, 
etc). Verschillen in oordelen zijn doorg""ns het grootst t!ssen st!denten. +emiddeld is slechts 
1,5 procent v"n de verschillen in oordelen ter!g te voeren op de instellingen zelf (en 4,8% op 
verschillen t!ssen opleidingsrichtingen en 94,7% op verschillen t!ssen individ!ele st!denten). 
De invloed v"n instellingen op het oordeel v"n st!denten doet zich het sterkst voor bij het 
r"pportcijfer gegeven voor school: hier is 7,6 procent v"n de verschillen ter!g te voeren op 
verschillen t!ssen instellingen. Ook bij het opnie!w kiezen voor een instelling, zien we d"t 
een rel"tief groot deel v"n de v"ri"tie in tevredenheid te herleiden is n""r verschillen t!ssen 
scholen (5,4%), net "ls bij de cl!sterscore ‘veiligheid en sfeer op school’ (5,9%). Een groot 
deel v"n de verschillen t!ssen instellingen is ter!g te voeren op kenmerken die s"menh"ngen 
met de schoolsoort: v"kscholen scoren, b!iten de invloed v"n de s"menstelling v"n h!n 
st!dentenpop!l"tie of het type opleidingsrichtingen d"t ""ngeboden wordt, signific"nt hoger 
op deze drie "specten (r"pportcijfer school, opnie!w kiezen voor instelling en cl!sterscore 
veiligheid en sfeer) d"n "oc’s en roc’s. Bij de "ndere tevredenheidsscores zijn de verschillen die 
er zijn echter wel met n"me ter!g te voeren op verschillen t!ssen individ!ele st!denten en/of 
opleidingsrichtingen. 

 In fig!!r 102 is het percent"ge st!denten d"t wederom zo! kiezen voor dezelfde instelling, 
w"nneer ze de k"ns zo!den krijgen deze ke!ze opnie!w te m"ken, vergeleken t!ssen 
instellingen. Bij de meeste instellingen ligt het gemiddelde t!ssen een 3,0 en een 3,5. Er zijn vier 
instellingen die hier bed!idend positiever op scoren; bij deze instellingen ligt het gemiddelde 
t!ssen een 4,0 en 4,5.

 Fig!!r 102: Opnie!w kiezen voor een instelling (betro!wb""rheidsinterv"llen)
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 Fig!!r 103 gee# de gemiddelde score binnen de diverse instellingen op het tot""loordeel 
‘veiligheid en sfeer’ weer. Voor "lle instellingen geldt d"t het gemiddelde signific"nt boven de 3,4 
ligt. De grote meerderheid scoort t!ssen de 3,6 en de 4,2. De !itschieters n""r boven (instelling 9 
en instelling 59) z"gen we ook in fig!!r 102 "l boven""n de lijst.

 Fig!!r 103: Tot""loordeel over veiligheid en sfeer op school, n""r instelling (betro!wb""rheidsinterv"llen)

 
 
 En d"n de r"pportcijfers voor de instellingen (fig!!r 104). Ook d""r bleken de verschillen in 

tevredenheid signific"nt te verschillen t!ssen instellingen. D"t hee# echter voor"l te m"ken met 
!itschieters ""n de bovenk"nt en !itschieters n""r beneden. Er is m""r één instelling (nr. 56) die 
het echt signific"nt slechter doet d"n "lle "ndere instellingen. Voor de overige instellingen geldt 
d"t er minstens één "ndere instelling (m""r v""k een reeks v"n "ndere instellingen) het even 
goed doet "ls de eigen instelling. Ond"nks d"t de p!ntsgemiddelden verschillen, is de overl"p in 
betro!wb""rheidsinterv"llen n"melijk zod"nig d"t ze st"tistisch gezien niet echt verschillen. Het is 
tegenwoordig steeds meer gewoonte geworden te foc!ssen op deze r"pportcijfers met minim"le 
verschillen "chter de komm". Er wordt d"n "l snel geconcl!deerd: instelling 4 scoort beter d"n 
instelling 62, w"nt een gemiddelde v"n 6,5 is immers d!idelijk hoger d"n een gemiddelde v"n 6,3. 
Echter, de betro!wb""rheidsinterv"llen v"n beide instellingen overl"ppen deels. Het verschil is 
d""rmee niet signific"nt en m"g d!s ook n"dr!kkelijk niet "ls zod"nig geïnterpreteerd worden. Indien 
het onderzoek herh""ld zo! worden, is het goed mogelijk d"t de score voor instelling 62 op 6,5 ligt 
en v"n instelling 4 op 6,4. In d"t gev"l zo! de concl!sie precies "ndersom worden. Het n!t v"n kijken 
n""r de betro!wb""rheidsinterv"llen in pl""ts v"n n""r p!ntsgemiddelden is zo mogelijk nog meer 
zichtb""r w"nneer gekeken wordt n""r instelling 65. Het gemiddelde r"pportcijfer voor deze instelling 
ligt op 6,4. Echter, het betro!wb""rheidsinterv"l is zo groot d"t in werkelijkheid d"t r"pportcijfer met 
95 procent zekerheid ergens t!ssen een 5,9 en een 6,9 ligt. Bij een herh""lde meting k"n d"t d!s heel 
"nders lijken (ten voordele of ten n"dele) zonder d"t er st"tistisch gezien een ver"ndering optreedt. 
Het is d""rom echt essentieel om w"nneer deze gegevens gebr!ikt worden voor benchm"rking, 
r"nking of een vergelijking over j"ren (met "ndere instellingen m""r ook binnen instellingen) de 
betro!wb""rheidsm"rges te berekenen en mee te nemen in de interpret"tie v"n de !itkomsten.
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 Fig!!r 104: R"pportcijfer voor instelling, n""r instelling (betro!wb""rheidsinterv"llen)

13.2 VERSCHILLEN TUSSEN OPLEIDIN"SRICHTIN"

 In de m!ltilevel"n"lyse die ook in voorg""nde p"r"gr""f is besproken, k"n precies bep""ld 
worden w""r de invloed v"n de drie nive"!s (st!denten, opleidingsrichtingen en instellingen) 
het meest invloedrijk is. $et "ndere woorden, bij welke oordelen is de invloed v"n kenmerken 
v"n individ!ele st!denten het meest bep"lend, w""r spelen met n"me de opleidingsrichtingen 
een rol en w""r m"ken instellingen d""dwerkelijk het verschil? Uit die "n"lyse blijken 
opleidingsrichtingen het sterkst v"n invloed op de m"te w""rin gekocht lesm"teri""l 
d""dwerkelijk gebr!ik wordt (goed voor een verkl"ring v"n 10,4% v"n de verschillen) en op het 
tot""loordeel over lessen (w""r opleidingsrichting 10,9% v"n de gevonden v"ri"ntie verkl""rt). 
Onge"cht specifieke kenmerken v"n de st!dent en onge"cht de instelling w""r""n men 
st!deert, m""kt het op deze p!nten d""dwerkelijk !it welke opleidingsrichting men volgt.

 Zo l""t fig!!r 105 zien d"t st!denten binnen de opleidingsrichtingen vo#rt"igbo"wk"nd#, 
w#rkt"igbo"wk"nd# en ov#rig ond#rwijs signific"nt meer tevreden zijn over de m"te w""rin 
""ngesch"# lesm"teri""l in het onderwijs gebr!ikt wordt d"n bijvoorbeeld bij comm"nicati#, 
k"nst #n m#dia, ond#rwijsassist#nt#n en social# di#nstv#rl#ning. Een verkl"ring hiervoor k"n zijn 
d"t bij de hoogst scorende opleidingen ("llen redelijk technisch) voor"l pr"ktisch m"teri""l moet 
worden ""ngesch"# d"t logischerwijs v"nzelf toep"ssing vindt in de pr"ktische inrichting v"n 
het onderwijs in deze opleidingen.
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 Fig!!r 105: Oordeel over m"te w""rin gekocht lesm"teri""l gebr!ikt wordt, n""r opleidingsrichting 

(betro!wb""rheidsinterv"llen)

 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

Sociale dienstverlening 
O

nderw
ijsassistenten 

C
om

m
unicatie, kunst en m

edia 
G

ezondheidszorg 
Inform

atica 
Sport 
G

roen, m
ilieu 

Toerism
e en recreatie 

Thuis- en bejaardenzorg 
D

ierenteelt, dierenverzorging 
C

om
m

ercie en m
arketing 

Farm
acie, optiek, tandtechniek e.d. 

H
andel 

Bestuurlijk, juridisch 
H

oreca 
Textiel, hout, overige techniek 
Elektrotechniek 
Levensm

iddelen 
Transport en logistiek 
Lichaam

sverzorging 
Adm

inistratief, secretarieel 
O

penbare orde en veiligheid 
Bouw

kunde 
Laboratorium

opleidingen 
M

etaalbew
erking 

O
verig onderw

ijs 
W

erktuigbouw
kunde 

Voertuigbouw
kunde 



),1

 Fig!!r 106 toont de verschillen t!ssen opleidingsrichtingen w"t betre# het gemiddeld 
tot""loordeel over de lessen op school. We zien hier met n"me één grote o!tlier: st!denten v"n 
opleidingsrichtingen in de c"tegorie ov#rig ond#rwijs (voorn"melijk AKA-opleidingen) zijn sterk 
positiever over lessen d"n st!denten v"n de "ndere opleidingsrichtingen. A"n de "ndere k"nt 
v"n het spectr!m zien we de opleidingsrichting social# di#nstv#rl#ning rel"tief het minst positief 
scoren op dit p!nt. 

 Fig!!r 106: Tot""loordeel over lessen, n""r opleidingsrichting (betro!wb""rheidsinterv"llen)
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 Het r"pportcijfer voor de opleiding (fig!!r 107) ligt hoger d"n het cijfer voor de school 
(zo"ls we z"gen in fig!!r 104). Laboratori"mopl#iding#n steken d""rbij boven de "ndere 
opleidingsrichtingen !it. Hand#l scoort in vergelijking tot "ndere opleidingsrichtingen een 
signific"nt l"ger r"pportcijfer (m""r nog "ltijd een voldoende!). 

 Fig!!r 107:  R"pportcijfer voor opleiding, n""r opleidingsrichting (betro!wb""rheidsinterv"llen)

13.3 PROFIEL VAN EEN TEVREDEN STUDENT
 
 Om een beeld te krijgen v"n w""r de tevreden st!dent zich bevindt en ook w""r hij (of zij) het 

meest gel!kkig v"n wordt "ls het op het onderwijs ""nkomt, hebben we voor de slot"n"lyse 
v"n dit r"pport de st!denten in twee groepen verdeeld: heel tevreden st!denten vers!s heel 
ontevreden st!denten. Die indeling hebben we gem""kt op b"sis v"n het r"pportcijfer voor 
opleiding en instelling. W"nneer het gemiddelde d""rv"n een 7,5 of hoger is, cl"ssificeren 
we de st!dent "ls tevreden. W"nneer het gemiddeld cijfer niet boven de 5,5 !itkomt, d"n 
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bescho!wen we de st!dent "ls ontevreden. Fig!!r 108 toont per instelling het percent"ge 
tevreden en ontevreden st!denten. L"ndelijk is 34 procent tevreden (2008: 39%, 2010: 36%) en 
20 procent ontevreden (2008: 39%, 2010: 20%). W""r de grijze lijn l"ger is d"n de or"nje lijn, is 
het ""ndeel ontevreden st!denten in een instelling groter d"n het ""ndeel tevreden st!denten. 
D"t geldt voor tien instellingen. Op de overige 55 instellingen overstijgt het ""nt"l zeer tevreden 
st!denten het ""nt"l zeer ontevreden st!denten, op 24 instellingen zelfs minim""l in tweevo!d.

 
 Fig!!r 108: Percent"ge ontevreden en zeer tevreden st!denten per instelling

 De twee groepen zijn vervolgens met elk""r vergeleken met beh!lp v"n zogen""mde logistische 
regressie"n"lyse. Deze methode voorspelt of een st!dent tot de tevreden of de ontevreden 
groep behoort. Hiertoe worden "lle "chtergrondkenmerken en tevredenheids"specten één voor 
één ""n het model toegevoegd. Levert het kenmerk of "spect een signific"nte bijdr"ge ""n het 
m"ken v"n het onderscheid t!ssen beide groepen, d"n wordt het toegevoegd ""n het model. 
Hee# het die signific"nte bijdr"ge niet, d"n wordt het kenmerk weggel"ten. Op die m"nier 
wordt een lijst s"mengesteld v"n kenmerken en tevredenheids"specten die s"men het  
profiel v"n de tevreden st!dent vormen. De kenmerken verkl"ren s"men 78 procent v"n de 
tot"le v"ri"ntie.

 
 Kijken we n""r "chtergrondkenmerken, d"n zien we d"t de volgende kenmerken  

v"n invloed zijn:
1. +esl"cht: vro!welijke st!denten zijn positiever d"n m"nnelijke st!denten
2. Leerj""r: eerstej""rs zijn positiever d"n o!derej""rs
3. Etniciteit: "!tochtone st!denten zijn positiever d"n "llochtone st!denten
4. Nive"!: st!denten v"n nive"! 1 en 2 zijn positiever d"n st!denten v"n nive"! 3 en 4
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 Tevredenheid over de volgende "specten is het meest bep"lend voor de "lgehele  
tevredenheid v"n st!denten. Een ‘+’ ho!dt in d"t de zeer tevreden st!denten over dit "spect  
ook v"ker positief oordelen. Het omgekeerde komt ook voor (""nged!id met ‘-’): st!denten  
die hierover positief oordelen, behoren j!ist v"ker tot de groep zeer ontevreden st!denten.  
De tevredenheids"specten worden op volgorde v"n bel"ngrijkheid weergegeven, beginnend  
bij het "spect d"t het meest v"n invloed is op de "lgehele tevredenheid.
1. Voldoende leren op school (+)
2. Sfeer op school (+)
3. Inform"tie klopt met werkelijkheid (+)
4. School hecht w""rde ""n mening st!denten (+)
5. Begeleiding bij st!die (+)
6. +oed lesm"teri""l (+)
7. Tevredenheid omg"ng school met kl"chten (+)
8. +oede docenten (+)
9. In en om schoolgebo!w schoon (+)
10. Leren voor !it te oefenen beroep (+)
11. Org"nis"tie "ctiviteiten b!iten lestijd (+)
12. Opbo!w opleiding bekend voor st"rt opleiding (+)
13. Veiligheidsgevoel in school (+)
14. Te veel les!itv"l (+)
15. Tevredenheid k"ntine (+)
16. Tevredenheid "fwisseling werkvormen (+)
17. Tevredenheid begeleiding vervolgke!ze (+)
18. +oed beeld eigen st!dievoortg"ng (+)
19. School doet voldoende om st!denten veilig te l"ten voelen (+)
20. Uitsl"g toets tijdig bekend (–)
21. Roosterwijzigingen op tijd (+)
22. St!denten zelfde wijze beoordeeld (–)
23. Tevredenheid ""nt"l !!r op school (+)
24. Veiligheidsgevoel op schoolterrein (–)
25. A"nsl!iting toetsen bij lesstof (–)
26. H!lp bij ke!zes tijdens st!die (+)
27. Leren eigen werk te beoordelen (–)
28. Leren te werken volgens "fspr""k (+)
29. Leren s"men te werken (–)
30. Leren te pl"nnen en org"niseren (+)
31. Voldoende comp!ters (–)
32. $ogelijkheid r!stig st!deren op school (+)
33. Inform"tie over rechten en plichten (–)
34. School p"st regels conseq!ent toe (+)
35. Voldoende mogelijkheid st!deren in eigen tempo (–)
36. H!lp bij leerproblemen (–)
37. D!idelijkheid over mogelijkheden verder st!deren (–)
38. Tevredenheid hoeveelheid st"ge (+)
39. Leren zelfst"ndig te werken (–)
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 Tevredenheids"specten die niet signific"nt verschillend beoordeeld worden door tevreden  
en ontevreden st!denten:

+ekochte boeken ook gebr!ikt
Tijdstip toets tijdig bekend
Inho!d toets tijdig bekend
Begeleiding zelfst"ndig werken
Leren problemen op te lossen
Leren te comm!niceren
$ogelijkheid zelf v"kken te kiezen
Zelf "ctief meedenken over beleid op school
Cont"ct met docenten
Bereikb""rheid medewerkers

 Deze opsommingen l"ten zien d"t tevredenheid in de eerste pl""ts s"menh"ngt met hele b"s"le 
z"ken in school: st!denten moeten het gevoel hebben d"t ze w"t leren op school, in een goede 
sfeer, w""rbij de school ze voorziet v"n eerlijke inform"tie en ze l""t merken d"t ze de inbreng 
v"n st!denten w""rderen en w""r nodig p"ssende begeleiding bieden ""n st!denten die 
h!lp nodig hebben bij h!n st!die. Deze vijf kenmerken s"men bep"len reeds 75 procent v"n de 
verschillen t!ssen zeer tevreden en zeer ontevreden st!denten.

13.4 SA!ENVATTIN"
 
 Zijn st!denten v"n bep""lde instellingen meer tevreden d"n "nderen? J". D"t komt voor.  

In dit hoofdst!k lieten we zien d"t verschillen t!ssen instellingen het meest d!idelijk n""r 
voren komen in de tevredenheid v"n st!denten over h!n eigen oorspronkelijke ke!ze (sommige 
instellingen l"ten st!denten signific"nt meer twijfelen over die ke!ze d"n "ndere) en in de 
tevredenheid over de veiligheid en sfeer op instellingen. T!ssen instellingen zijn er ook d!idelijke 
verschillen in de r"pportcijfers die ze krijgen. Toch z"gen we ook de rel"tiviteit v"n  
die verschillen: er is een ""nt"l instellingen d"t met kop en scho!ders boven de "ndere !itsteekt 
en ook een instelling die veel slechter beoordeeld wordt, m""r d""rt!ssen zit een grote groep 
die minim""l v"n elk""r verschilt, mits je de cijfers j!ist interpreteert (door niet "lleen n""r 
p!ntgemiddelden te kijken, m""r betro!wb""rheidsinterv"llen met elk""r te vergelijken). 

 Ook t!ssen opleidingsrichtingen zijn er verschillen. Opleidingsrichtingen verschillen in de m"te 
w""rin v"n gekocht lesm"teri""l gebr!ikt gem""kt wordt en in het tot""loordeel over de lessen 
en het progr"mm". Er zijn richtingen w""r dit beter voor elk""r is d"n bij "ndere. Ook werd in 
dit hoofdst!k gekeken n""r de !itersten: hoeveel procent v"n de st!denten binnen een instelling 
is echt extreem tevreden en hoeveel procent is !iterm"te ontevreden? We z"gen instellingen 
w""rbij de hoeveelheid st!denten binnen beide groepen elk""r niet veel ontliep. Toch is bij de 
overgrote meerderheid het ""nt"l zeer tevreden st!denten hoger d"n het ""nt"l ontevreden 
st!denten. Op een derde v"n de scholen st""n tegenover elke zeer ontevreden st!dent zelfs 
minim""l twee zeer tevreden st!denten. 
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 En w"t m""kt een st!dent no! tevreden? Driekw"rt v"n het verschil wordt gem""kt door  
vijf redelijk b"s"le "specten v"n het onderwijs: st!denten willen merken d"t ze w"t leren  
op school, hebben behoe#e ""n een goede sfeer in het schoolgebo!w en willen v"n school 
eerlijke inform"tie ontv"ngen, inform"tie die klopt met de werkelijkheid. Ook is het  
bel"ngrijk d"t st!denten zich gehoord voelen: op school moet de inbreng v"n st!denten 
gew""rdeerd worden. En tot slot is het bel"ngrijk d"t er st!diebegeleiding is voor st!denten 
die d"t nodig hebben.
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 BIJLA"E A 
 RESPONS NAAR ACHTER"ROND#EN!ER#EN

 
 

T"bel 4: Verdeling respondenten n""r leerweg
 

   A!nt!l %

 Bol  173.877 81

 Bbl  41.712 19

 Onbekend 13 0

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 5: Verdeling respondenten n""r nive"!

   A!nt!l %

 Nive"! 1 4.745 2

 Nive"! 2 44.597 21

 Nive"! 3 59.291 28

 Nive"! 4 106.969 50 

 Tot""l 215.602 100

 Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 6: Verdeling respondenten n""r leerj""r

   A!nt!l %

 Leerj""r 1 99.734 46

 Leerj""r 2 66.581 31

 Leerj""r 3 34.841 16

 Leerj""r 4 13.734 6

 Onbekend 712 0

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 7: Verdeling respondenten n""r gesl"cht

   A!nt!l %

 $"n  107.429 50

 Vro!w 108.173 50

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen
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 T"bel 8: Verdeling respondenten n""r etniciteit 

   A!nt!l %

 A!tochtoon 165.176 77

 Allochtoon 50.426 23

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 9: Verdeling respondenten n""r lee#ijd 

   A!nt!l %

 T/m 17 98.593 46

 18-19  67.849 31

 20-21 25.162 12

 22-25 12.368 6

 26+  11.630 5

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 10: Verdeling respondenten n""r h"ndic"p 

   A!nt!l %

 +een h"ndic"p 139.053 64

 Wel h"ndic"p 74.764 35

 Onbekend 1.785 1

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen

 T"bel 11: Verdeling respondenten n""r schooltype

   A!nt!l %

 Aoc  10.819 5

 Roc  191.092 89

 V"kinstelling 13.691 6

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen
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 T"bel 12: Verdeling respondenten n""r opleidingsrichting

   A!nt!l %

 Onderwijs"ssistenten 6.481 3

 Comm!nic"tie, k!nst en medi" 14.501 7

 Commercie en m"rketing 6.519 3

 H"ndel 13.203 6

 Administr"tief, secret"rieel 13.221 6

 Best!!rlijk, j!ridisch 3.336 2

 Openb"re orde en veiligheid 4.162 2

 Inform"tic" 8.544 4

 L"bor"tori!mopleidingen 1.711 1

 Elektrotechniek 5.537 3

 Bo!wk!nde 17.239 8

 $et""lbewerking 1.912 1

 Voert!igbo!wk!nde 8.204 4

 Werkt!igbo!wk!nde 1.527 1

 Textiel, ho!t, overige techniek 2.361 1

 Dierenteelt, dierenverzorging 4.796 2

 +roen, milie! 4.850 2

 +ezondheidszorg 11.913 6

 Th!is- en bej""rdenzorg 18.200 8

 Soci"le dienstverlening 24.951 12

 Lich""msverzorging 7.012 3

 F"rm"cie, optiek, t"ndtechniek e.d. 1.659 1

 Horec" 8.924 4

 Levensmiddelen 1.708 1

 Toerisme en recre"tie 5.275 2

 Sport 9.499 4

 Tr"nsport en logistiek 5.868 3

 Overig onderwijs 2.489 1

 Tot""l 215.602 100

 
Bron: JOB-monitor 2012, ongewogen ""nt"llen





JOB%&%$ONITOR%'()'

).*

 BIJLA"E B 
 INDELIN" IN CLUSTERS

 T"bel 13: Cl!sterindeling

Cl"ster   Cronb!ch’s !lf!

 Informati#  -

Inform"tie voor"fg""nd ""n opleiding  (corr: 0,45)

Inform"tie over opbo!w opleiding 

 L#ss#n  0,74

Afwisseling t!ssen zelfst"ndig werken en in groepen werken 

Uitv"l onderwijs"ctiviteiten 

Roosterwijzigingen op tijd doorgegeven 

Tevredenheid over docenten 

Tevredenheid over lesm"teri""l 

+ebr!ik gekocht lesm"teri""l 

 To#tsing  0,78

Toets op tijd bekend 

Inho!d toets op tijd bekend 

Uitsl"g toets op tijd bekend 

A"nsl!iting bij lesstof 

St!denten gelijke wijze beoordeeld 

 St"di#b#g#l#iding  0,78

Tevredenheid over st!diebegeleiding 

H!lp bij leerproblemen 

+oed beeld v"n eigen st!dievoortg"ng 

Voldoende mogelijkheid om in eigen tempo te st!deren 

Ond#rwijsfacilit#it#n  0,69

Tevredenheid over begeleiding tijdens zelfst"ndig werken 

Pl""ts om r!stig te k!nnen st!deren 

Beschikb""rheid comp!ters 

Bereikb""rheid medewerkers 

Comp#t#nti#s  0,88

S"menwerken 

Probleem oplossen 

Pl"nnen en org"niseren 

Zelfst"ndig werken 

Comm!niceren 
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 T"bel 13 vervolg 

Werken volgens "fspr""k 

Jezelf en je werk beoordelen? 

Beroep (v"kkennis) 

Leeropbrengst school 

Stag# (BOL)   0,79

 Voorbereiding op st"ge 

$oeite st"gepl""ts vinden 

H!lp v"n school bij vinden st"gepl""ts 

St"ge voldoende leerz""m 

A"nsl!iting theorie bij pr"ktijk 

Tevredenheid over begeleiding door school 

Tevredenheid over begeleiding door st"gebedrijf 

Voldoende cont"ct t!ssen school en leerbedrijf 

Tevredenheid over m"nier v"n beoordeling v"n st"ge

 

W#rkpl#k (BBL)  0,74

$oeite werkplek vinden 

Tevreden over begeleiding door werkplek 

$ogelijkheid om op school erv"ring op werkplek te bespreken 

Werkplek voldoende leerz""m 

A"nsl!iting theorie bij pr"ktijk 

Tevredenheid over m"nier v"n beoordeling v"n pr"ktijkdeel 

Voldoende cont"ct t!ssen school en leerbedrijf  

K#"z#/loopbaanb#g#l#iding  0,79

Zelf v"kken of onderwijs"ctiviteiten kiezen 

H!lp bij het m"ken v"n ke!zes tijdens st!die 

D!idelijkheid over de mogelijkheden om verder te st!deren 

Begeleiding bij beroepske!ze of ke!ze voor vervolgopleiding 

Organisati#   0,78

+oed geïnformeerd over rechten en plichten 

School p"st regels conseq!ent toe 

Kl"chtenbeh"ndeling 

V#iligh#id #n sf##r  0,85

In en om het schoolgebo!w schoon 

Veiligheid binnen het schoolgebo!w 

Veiligheid op het schoolterrein 

School doet voldoende om st!denten veilig te l"ten voelen 

Sfeer op school 
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 T"bel 13 vervolg 

School #n st"di#  - 

Opnie!w voor opleiding kiezen  (corr: 0,55)

Opnie!w voor school kiezen 

 Bron: JOB-monitor 2012

 Vr"gen die niet in een cl!ster konden worden ondergebr"cht, zijn "p"rt beh"ndeld. Als minim"le "lph" voor een 

betro!wb"re sch""l is 0,70 geh"nteerd.

.
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 BIJLA"E C 
 VRA"ENLIJST
 

1.  Op welke pl!!ts v"l je deze vr!genlijst in?
 Th!is
 Op school: tijdens de les
 Op school: zelfst"ndig
 Op mijn st"gepl""ts / leerwerkplek
 Andere plek
 
2. In welk leerj!!r zit je? 
  1   2   3   4 indien BBL:  weet niet

 A INFOR!ATIE

3. Klopt de inform!tie over de opleiding die je kreeg voord!t je !!n de opleiding  
begon met w!t je n" weet? 

 helem""l niet    j", zeker n.v.t.
 Hiermee doelen we op de inform!tie die je voor!f en in de beginperiode v!n je opleiding 

v!n je school hebt gekregen.

4. Wist je voor de st!rt v!n je opleiding hoe de opleiding is opgebo"wd?  
helem""l niet    j", zeker

 Hiermee bedoelen we w!t je elk j!!r te w!chten st!!t, verdeling school/st!ge, toetsen enz.

 B ONDERWIJS(INHOUD) 
 
 THE!A: LESSEN / PRO"RA!!A
 
5. Ben je tevreden over de !fwisseling t"ssen zelfst!ndig werken en in groepen werken? 
 heel ontevreden    heel tevreden

6. Vind je d!t er op school veel onderwijs!ctiviteiten "itv!llen? 
 heel ontevreden    heel tevreden
 We bedoelen d!n niet !lleen reg"liere lessen, m!!r ook bijvoorbeeld het werken !!n projecten. 

7. Vind je d!t roosterwijzigingen op tijd worden doorgegeven?
 veel te l""t    r!im op tijd n.v.t.

8. Vind je jo"w docenten goed? 
 helem""l niet     j", zeker 



)/.

9. Vind je het lesm!teri!!l goed? 
 helem""l niet    j", zeker 
 We bedoelen d!n niet !lleen schoolboeken, m!!r ook bijvoorbeeld de sp"llen in 

het pr!ktijklok!!l.

10. Worden boeken en lesm!teri!len die je moet kopen ook gebr"ikt? 
 veel te weinig    "ltijd n.v.t.

11. Heb je goed cont!ct met je docenten?  
 heel slecht   heel goed

 THE!A: TOETSIN"

12. Weet je op tijd w!nneer er een toets is? 
 veel te l""t    r!im op tijd n.v.t.

13. Weet je op tijd w!!r de toets over g!!t? 
 veel te l""t     r!im op tijd n.v.t.

14. Krijg je de "itsl!g v!n een toets op tijd te horen? 
 veel te l""t     r!im op tijd n.v.t.

15. Sl"iten de toetsen !!n op w!t je hebt geleerd? 
 helem""l niet     j", zeker n.v.t.

16. Vind je d!t je mede-st"denten op dezelfde m!nier beoordeeld worden? 
 helem""l niet     j", zeker n.v.t.

 THE!A: STUDIEBE"ELEIDIN"

17. Hoe vind je de begeleiding bij je st"die?
 heel slecht     heel goed
 Hiermee bedoelen we !lles w!t er v!n"it school wordt ged!!n !!n begeleiding. Hieronder v!llen 

ook gesprekken met de mentor/docenten en n!t""rlijk de st"diecoördin!tor.

18. Word je goed geholpen !ls je problemen hebt bij het leren? 
 helem""l niet     j", zeker n.v.t. 

19. Heb je een goed beeld v!n je eigen st"dievoortg!ng? 
 helem""l niet    j", zeker n.v.t.
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20. Is er voldoende mogelijkheid om in je eigen tempo te st"deren? 
 veel te weinig   r!im voldoende

 THE!A: ONDERWIJSFACILITEITEN

21. Ben je tevreden over de begeleiding tijdens het zelfst!ndig werken? 
 heel ontevreden    heel tevreden 
 We bedoelen d!n bijvoorbeeld de begeleiding bij werken in het comp"terlok!!l, 

open leercentr"m of medi!theek.

22. K"n je op school ergens r"stig st"deren?
 helem""l niet    j", zeker

23. K"n je gebr"ik m!ken v!n een comp"ter !ls d!t nodig is? 
 helem""l niet    j", zeker

24. Als je een medewerker v!n school nodig hebt, k"n je die d!n bereiken?  
 heel moeilijk     heel m"kkelijk  n.v.t.

 THE!A: ONDERWIJSTIJD

25. A!nt!l ""r op school.
 !.   Hoeveel ""r moet je gemiddeld p!r w!!k op school zijn? 
 We bedoelen hier klok"ren (60 min.) geen les"ren. Als je 1 hele d!g per week op school zit, 

betekent dit d!t je 8 klok"ren op school bent.
 minder d"n 8 !!r
 8 tot 16 !!r
 16 tot 24 !!r
 24 tot 32 !!r
 32 !!r of meer
 b.  Ben je tevreden over het !!nt!l ""r d!t je gemiddeld op school !!nwezig moet zijn
 heel ontevreden    heel tevreden 

26. Ben je tevreden over de hoeveelheid st!ge/werk in je opleiding?
 heel ontevreden    heel tevreden
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THE!A: CO!PETENTIES

27. Leer je in je opleiding voldoende: 
 ". s"men te werken?        veel te weinig    r!im voldoende
 b. problemen op te lossen?       veel te weinig    r!im voldoende
 c. te pl"nnen en org"niseren?      veel te weinig    r!im voldoende
 d. zelfst"ndig te werken?       veel te weinig    r!im voldoende
 e. te comm!niceren?        veel te weinig    r!im voldoende
 f.  te werken volgens "fspr""k?     veel te weinig    r!im voldoende
 g. jezelf en je werk te beoordelen?    veel te weinig    r!im voldoende
 h. het beroep d"t je l"ter wilt !itoefenen?  veel te weinig    r!im voldoende

28. Vind je d!t je voldoende leert op school?  
  veel te weinig    r!im voldoende
 

 THE!A: STA"E/BPV (BOL) [ALLEEN BOL]

29.  Heb je st!ge gelopen of doe je d!t op dit moment? 
 We bedoelen hier !lleen de st!ge die je loopt ged"rende een l!nge tijd. 

Niet een st!ge die je m!!r 1 d!g hebt gelopen.
J", ik loop deze week st"ge

 J", ik heb st"ge gelopen m""r doe d"t n! niet
 Nee [verder n""r 46]

30.  Ben je door je school goed voorbereid op je st!ge/bpv? 
 helem""l niet    j", zeker

31.  H!d je moeite om een st!ge-/bpv-pl!!ts te vinden? 
 heel veel moeite    geen moeite

32.  Helpt de school je bij het vinden v!n een st!ge-/bpv-pl!!ts? 
 helem""l niet    j", zeker

33.  Leer je op je st!ge-/bpv-pl!!ts voldoende? 
 veel te weinig    r!im voldoende

34.  Sl"it de theorie die je op school krijgt voldoende !!n bij de pr!ktijk? 
 veel te weinig    r!im voldoende

35.  Ben je tevreden over de begeleiding door de school tijdens je st!ge/bpv? 
 heel ontevreden    heel tevreden
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36.  Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens je st!ge/bpv?
 heel ontevreden    heel tevreden 

37.  Vind je d!t jo"w begeleider op school en jo"w st!gebegeleider voldoende  
cont!ct hebben? ? 

 veel te weinig   r!im voldoende 

38.  Ben je tevreden over de m!nier v!n beoordeling v!n jo"w st!ge/bpv? 
 heel ontevreden    heel tevreden n.v.t. 

 THE!A: WER#PLE# (BBL) [ALLEEN BBL]

39.  H!d je moeite om voor je opleiding een werkplek te vinden? 
  heel veel moeite    geen moeite

40.  Ben je tevreden over de begeleiding door het leerbedrijf op je werkplek? 
 heel ontevreden    heel tevreden

41.  K"n je jo"w werkerv!ringen voldoende op school bespreken? 
 veel te weinig    r!im voldoende

42.  Leer je op je werkplek voldoende? 
 veel te weinig    r!im voldoende 

43.  Sl"it de theorie die je op school krijgt voldoende !!n bij de pr!ktijk? 
 veel te weinig    r!im voldoende

44.  Ben je tevreden over de m!nier v!n beoordeling v!n jo"w pr!ktijkdeel? 
 heel ontevreden    heel tevreden

45.  Vind je d!t de school en jo"w leerbedrijf voldoende cont!ct hebben? 
 veel te weinig    r!im voldoende

 C #EUZE / LOOPBAANBE"ELEIDIN"

46. K"n je zelf v!kken of onderwijs!ctiviteiten kiezen? 
 veel te weinig    r!im voldoende
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47. Word je goed geholpen bij het m!ken v!n ke"zes tijdens je st"die? 
 veel te weinig    r!im voldoende
 Hiermee bedoelen we door je mentor/loopb!!nbegeleider

48. Heb je d"idelijkheid over de mogelijkheden om verder te st"deren? 
 veel te weinig    r!im voldoende 

49. Ben je tevreden over de begeleiding bij beroepske"ze of ke"ze voor vervolgopleiding? 
 helem""l niet    j", zeker

 D OVERI"E VOORZIENIN"EN

50.  Ben je tevreden over de k!ntine op je school? 
 helem""l niet    j", zeker
 
E BEPER#IN"

51.  Heb je een v!n de volgende lich!melijke h!ndic!ps, f"nctiebeperkingen  
of (chronische) ziektes? 

 Je k"nt meerdere !ntwoorden !!nkr"isen. [m"lti resp]
 Nee [excl!sief, n""r 55]
 Ik ben blind/slechtziend
 Ik ben doof/slechthorend
 Ik heb problemen met bewegen/ ben rolstoelgebonden
 Ik heb ADHD/concentr"tieproblemen
 Ik heb psychische problemen
 Ik heb een vorm v"n "!tistisme (bijv. kl"ssiek, Asperger, PDD-NOS)
 Ik heb v""k l"st v"n vermoeidheid, energietekort
 Ik heb dyslexie of overige spr""k-/t""lstoornissen
 Ik heb dysc"lc!lie
 Ik heb v""k l"st v"n migr"ine, ernstige hoofdpijn
 Ik heb RSI
 Ik heb een "ndere h"ndic"p, chronische ziekte of f!nctiebeperking

52.  Is dit v!stgesteld door een !rts of indic!tie-inst!ntie? ["lleen "ls 51 niet nee is]
 J", door h!is"rts
 J", door indic"tie-inst"ntie
 Nee, niet v"stgesteld

53.  Heb je hier l!st v!n in je opleiding? ["lleen "ls 51 niet nee is]
 nooit    heel v""k

54.  Ho"dt de school rekening met je h!ndic!p, f"nctiebeperking of (chronische) ziekte? 
 helem""l niet    j" zeker ["lleen "ls 51 niet nee is]
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55.  Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten? 
 helem""l niet    j", zeker

56. P!st de school regels voldoende conseq"ent toe? 
 helem""l niet    j", zeker

57.  Ben je tevreden over de wijze w!!rop op school wordt omgeg!!n met 
 kl!chten v!n st"denten? 
 helem""l niet    j", zeker

58. Weet je w!!r je terecht k!n !ls je een kl!cht hebt?
 J", d"t weet ik
 Nee, d"t weet ik niet
 Nee, ik heb tot n! toe geen kl"cht geh"d

 " INSPRAA# 

59. Is het op jo"w school mogelijk om inspr!!k te hebben? 
 helem""l niet    j", zeker  weet niet
 Hiermee bedoelen we door middel v!n de st"dentenr!!d/gesprekken met docenten/gesprekken 

met de leidinggevende v!n jo"w school

60. Vindt de school jo"w mening bel!ngrijk? 
 helem""l niet    j", zeker

61.  Zo" je zelf !ctief willen meedenken over het beleid op school? 
 beslist niet    heel gr""g

 H SOCIALE #ANT / SOCIAAL CLUSTER

 THE!A: VEILI"HEID

62.  Is het in en om het schoolgebo"w schoon? 
 helem""l niet    j", zeker

63.  Voel je je veilig binnen het schoolgebo"w?
 helem""l niet    j", zeker

64.  Voel je je veilig op het schoolterrein? 
 helem""l niet    j", zeker
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65.  Vind je d!t je school voldoende doet om je er veilig / th"is te l!ten voelen? 
 veel te weinig    r!im voldoende

 THE!A: SFEER

66.  Hoe vind je de sfeer binnen de school? 
 heel slecht    heel goed

67.  Worden er b"iten de lestijden le"ke !ctiviteiten georg!niseerd? 
 veel te weinig    r!im voldoende
 

I EINDOORDEEL

 THE!A: SCHOOL & STUDIE

68. 68 Als je weer een opleiding moest kiezen, zo" je d!n weer deze opleiding kiezen? 
 beslist niet    beslist wel

69. Als je weer een school moest kiezen, zo" je d!n weer deze school kiezen? 
 beslist niet    beslist wel

 THE!A: CIJFER

70. Welk r!pportcijfer geef je jo"w opleiding?

71. Welk r!pportcijfer geef je jo"w school?
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