
1

HET MBO 
VERDIENT 

BETER!

HET MBO VERDIENT BETER!
HET MBO 

VERDIENT 

BETER!

HET MBO VERDIENT BETER!

HE
T 

M
BO

 
VE

RD
IE

NT
 

BE
TE

R!HE
T M

BO
 

VE
RD

IE
NT

 
BE

TE
R!HET MBO 

VERDIENT 
BETER!





HET MBO  
VERDIENT BETER!
februari 2012



4

HET MBO VERDIENT BETER!



5

INHOUD

Voorwoord 7

Inleiding 9

Resultaten 13

Conclusie 17

Studenten aan het woord 19

Bijlage 1: onderzoeksresultaten 23

Bijlage 2: enquete 27



6

HET MBO VERDIENT BETER!



7

VOORWOORD
Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) noemt het mbo ‘de ho!everancier van vakmensen’. Ik 
ben dit volledig met de minister eens. Tekorten in de zorg en de bouw- en technieksector maken dat de 
samenleving smeekt om goed opgeleide mbo’ers. Waarom, vraag ik me dan af, hoor je altijd klachten over 
de staat van het beroepsonderwijs? Waarom wordt er dan altijd zo denigrerend over mbo’ers gedaan? 

Jongeren in het hoger onderwijs krijgen direct een ov-jaarkaart als ze gaan studeren. Mbo-studenten pas 
als ze achttien zijn. Volg je een opleiding in het hoger onderwijs dan ben je student. Doe je een mbo-
opleiding dan is de kans groot dat ze het over je hebben als ‘scholier’. In de media wordt steevast óver 
mbo’ers gepraat, maar nooit mét mbo’ers. Waarom worden mbo-studenten steeds vaker opgehokt in 
studieruimtes en leren ze geen vak? Als het mbo een ho!everancier van vakmensen moet zijn, dan zou je 
verwachten dat we met ons allen investeren in het beroepsonderwijs. En het op waarde weten te schatten. 

Bijna twee jaar geleden kwamen enkele honderden mbo’ers dan ook in verzet. In Den Haag voerden ze 
actie. Hun centrale boodschap: ‘Wij willen les’ en ‘uit de kas, in de klas’. Hiermee lieten ze duidelijk horen 
dat ze te weinig goede lessen krijgen, en dat te veel geld aan de strijkstok blijft hangen bij het, met de 
schaalvergroting toegenomen, management. Een debat met toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt, de 
huidige minister dus, leidde niet tot verandering. De huidige minister van onderwijs liet mbo’ers over aan 
de grillen van het management.

Hoewel mbo’s maar weinig aandacht krijgen van de meeste politieke partijen, komt ROOD er graag om 
met de studenten te praten. Maar al te vaak horen we studenten klagen. Niet omdat ze lui zijn of omdat 
ze het zo moeilijk vinden. Ze klagen vaak omdat het te makkelijk is, ze slechte docenten hebben en niet 
of heel slecht op hun kennis getoetst worden. Die signalen zijn erg zorgelijk. Niet alleen voor een socialist, 
maar voor iedereen die wil dat oma later een goede verzorgende aan haar bed krijgt. 

Leon Botter
Voorzitter ROOD, jong in de SP

VOORWOORD
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INLEIDING
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt ruim de helft van de Nederlandse jongeren op. De toekom-
stige handen aan het bed, de vaklui van de toekomst worden hier opgeleid. Voor een goed opgeleide 
beroepsbevolking is het mbo essentieel. Uit de praktijk komen helaas veel negatieve geluiden over de 
staat van het mbo. Uit het laatste verslag van de onderwijsinspectie blijkt dat er 411 zwakke en zelfs 34 
zeer zwakke mbo-opleidingen zijn. Bovendien geeft een aanzienlijk deel van de leraren les buiten het eigen 
vakgebied (17%). Zeven procent van de leraren is onbevoegd om les te geven, daarvan werkt de helft ook 
nog eens zonder begeleiding van een bevoegde docent. Deze praktijken komen niet eens in de buurt van 
de kwaliteit die het mbo nodig heeft.

Bovendien leidde de invoering van de beroepsgerichte kwali"catiestructuur tot veel wrevel bij studenten en 
docenten. Deze onderwijsvernieuwing is beter bekend als het competentiegericht onderwijs. Toen de kri-
tiek op deze vorm van onderwijs bleef aanhouden, heeft de minister ervoor gekozen om tijdens de wetsbe-
handeling de naam te veranderen. Volgens de critici werd het met de invoering van dit systeem belangrijker 
dat de student allerlei competenties had dan dat er daadwerkelijk een vak wordt geleerd. Het voorbeeld 
van een stagiair loodgieter die wel wist dat hij zijn schoenen uit moest trekken en netjes moest werken, 
maar de verwarming niet kon maken, is helaas maar al te bekend. Alsof dit alles nog niet genoeg is bestaat 
nu het plan om de mbo-opleidingen met een jaar in te korten.

De klachten van studenten op het mbo lijken de laatste jaren niet afgenomen. Bij ieder bezoek aan een 
mbo komen dezelfde klachten naar voren; slechte lessen, veel tussenuren en studenten hebben het gevoel 
dat ze niet genoeg leren om het beroep waarvoor ze opgeleid worden uit te oefenen.

Om in kaart te brengen wat de studenten zelf van hun onderwijs vinden is ROOD een onderzoek gestart 
onder mbo-studenten. De resultaten hiervan worden beschreven in dit rapport. De enquête is door ROOD-
groepen in het hele land afgenomen. Bovendien kon de enquête via internet ingevuld worden. In totaal zijn 
er 563 enquêtes ingevuld.

Met de resultaten van dit onderzoek hoopt ROOD de verbeteringen die mogelijk zijn in het mbo weer op de 
politieke agenda te zetten. Er is in de toekomst een grote vraag naar goed opgeleide vakmensen. Het mbo 
speelt hierin een cruciale rol en zal dus van een goed niveau moeten zijn. Aan het eind van het rapport 
staan eisen waaraan volgens ROOD moet worden voldaan om de kwaliteit te verbeteren.

INLEIDING
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RESULTATEN
KWALITEIT VAN DE OPLEIDING
Wanneer het gaat om het opleiden van vakmensen is de kwaliteit van de opleiding van groot belang. 
Een op de drie ondervraagde mbo’ers (33,2%) geeft aan het idee te hebben zijn vak niet te leren op de 
opleiding. Eenzelfde percentage geeft aan dat het op de opleiding vaak belangrijker is om iets goed te 
kunnen opschrijven dan het ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De student loodgieter die de kraan 
niet kon maken, maar dat wel netjes opschrijft, krijgt een voldoende. De student loodgieter die dezelfde tijd 
gebruikt om te leren hoe je een kraan moet maken krijgt een onvoldoende. 

RESULTATEN

60%

7%

33%

ja (1)

nee (2)

geen mening (3)
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‘Ik vind dat ze de oude manier van lesgeven weer moeten inschakelen.  
Weg met competentiegericht werken!’
Student verpleegkunde aan het Albeda College in Rotterdam

Ook de manier van toetsen ondervindt veel weerstand onder de mbo’ers. Slechts 31,6% heeft het idee dat 
de manier van toetsen gewoon goed is. 13,7% geeft aan dat er te weinig wordt getoetst. In bijna 5% van 
de gevallen wordt de toets online afgenomen, waardoor Google en Wikipedia onder handbereik liggen om 
antwoord te kunnen geven.

‘We moesten een toets doen op internet en als je die had gehaald met een 7 hoefde je geen les te 
volgen dus je ging het gewoon met internet erbij doen.’
Student aan het ROC Aventus in Apeldoorn
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Een !ink deel van de ondervraagde mbo’ers heeft het gevoel dat er vakken zijn waarbij niets geleerd 
wordt (63.6%). De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap worden in dit verband vaak genoemd. 
Onduidelijk is of dit ligt aan het niveau waarop de vakken worden gegeven of andere factoren.
 

‘Rekenen werd op het niveau van groep 4 gegeven. Daardoor ging de groep ook tegenwerken. Muzisch 
was alleen maar knutseldozen maken, en dat verwacht ik niet op een niveau 4 mbo-opleiding.’
Student sociaal agogisch werk aan het ROC Gilde opleidingen in Venray
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RESULTATEN

Voor de vakmensen van de toekomst is het essentieel dat ze ook ervaring opdoen in de praktijk. Deze 
praktijkervaring wordt opgedaan tijdens stages. Bijna een derde van de studenten (31%) geeft aan dat er 
niet genoeg goede plekken te vinden zijn, een op de tien zegt zelfs dat er helemaal geen stageplekken te 
vinden zijn. Iets meer dan de helft (59,7%) geeft in het onderzoek aan dat er genoeg goede stageplekken 
te vinden zijn.
 

‘Als je geen stageplek vindt, dan wordt je van school afgetrapt. Dit geldt ook voor het meenemen van 
modellen. Als je twee keer geen model hebt, dan wordt je ook van school getrapt.’
Student uiterlijke verzorging aan het ROC Eindhoven

 
 Lesroosters blijken ook een bron van ergernis voor veel van de deelnemers aan het onderzoek. Minder 
dan de helft van de ondervraagden (46,5%) vindt dat het rooster in orde is. Een op de vijf klaagt dat er te 
veel gaten in zitten en in ruim een tiende van de gevallen blijkt het rooster niet te kloppen (13%). Daarnaast 
vallen regelmatig lesuren uit. Voor een op de drie ondervraagden is dat gemiddeld 0 tot 2 uur per week en 
voor 13% zelfs 2 tot 4 uur per week. 

‘Dagelijks 2 tot 4 uur aan gaten in mijn rooster – sorry, ‘zelfstandig werkuren’, zo stond het op mijn 
rooster- maar aan 2 uur in een hele week had je al meer dan genoeg.’
Student secretaresse aan ‘Noorderpoort’ in Groningen 

Zoals uit het rapport van de onderwijsinspectie bleek, geven op het mbo ook onbevoegde docenten les. 
Op de vraag of dat op hun instelling ook het geval is, antwoordt 14% dat hiervan regelmatig sprake is en 
2,5% zegt dat dit bijna altijd zo is. Verreweg het grootste deel 43% heeft hiervan geen idee.

‘Bij het begin van het nieuwe schooljaar waren er geen docenten voor Ondersteunende Vorming.  
Het management heeft dit aangevuld met stagiairs van de opleiding.’
Student aan het ROC Eindhoven

59%

10%

31%

ja, er zijn genoeg stageplekken te vinden voor mijn opleiding (1)

nee, er zijn niet genoeg goede stageplekkente vinden voor mijn opleiding  (2)

nee, er zijn soms zelfs helemaal geen stageplekken te vinden voor mijn opeleiding (3)
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Het mbo kent een zogenaamde vrijwillige bijdrage. Naast het wettelijk lesgeld vraagt de school in sommige 
gevallen een bijdrage van de mbo’ers. Deze bijdrage is volgens de wet echter altijd vrijwillig. Maar liefst 
60% van de ondervraagde mbo’ers weet niet dat de bijdrage vrijwillig is. Nog eens 20% weet het wel, 
maar geeft aan dat de school niet vertelt dat deze bijdrage vrijwillig is.

‘Voor kampen en andere activiteiten van school wordt een verplichte bijdrage gevraagd in plaats van 
een vrijwillige bijdrage. Ook aan studenten die dat gewoon niet kunnen betalen. Die moeten er maar 
voor in de schulden gaan.’
Student Leisure & Events aan ROC Midden Nederland in Utrecht

60%

20%

20%

dat wist ik niet (1)

dat wist ik wel (2)

dat wist ik wel, maar bij 
ons wordt gezegd dat de 
bijdrage niet vrijwillig is  (3)

Over de stand van de gebouwen zijn de ondervraagde studenten verdeeld. Bijna de helft van de studenten 
vindt de schoolgebouwen ‘goed’, 24,3% zegt in slechte gebouwen les te krijgen. De meest genoemde 
kritiekpunten zijn een tekort aan lokalen, een te klein gebouw of een gebrek aan frisse lucht omdat ramen 
niet open kunnen en de airconditioning niet goed werkt.

Verder benadrukt de helft van de studenten dat er op de ROC’s een gebrek aan voorzieningen is (49,4%). 
Hierbij gaat het vooral om een groot gebrek aan lokalen, computers en kluisjes. 

‘Er zijn niet genoeg kluisjes voor iedereen en in sommige lokalen zijn niet genoeg computers als we die 
nodig hebben.’
Student Pedagogisch Werk aan het ROC Aventus in Zutphen
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CONCLUSIE
COMPETENTIEONDERWIJS VERLAAGDE DE KWALITEIT
De kwaliteit van het mbo, zo blijkt uit het onderzoek, kan volgens de studenten !ink omhoog. Wanneer 
ruim een derde van de ondervraagde mbo’ers het gevoel heeft na de opleiding het vak niet uit te kunnen 
oefenen gaat er in het beroepsonderwijs iets !ink mis. Met de invoering van competentiegericht onderwijs, 
dat tegenwoordig de beroepsgerichte kwali"catiestructuur wordt genoemd, verdween het vakgerichte 
onderwijs naar de achtergrond. Studenten moesten voldoen aan een aantal standaard ‘competenties’, het 
uitoefenen van het vak was van ondergeschikt belang. Uit een onderzoek van de SP uit 2009 bleek dat 
bijna de helft van de docenten overwoog te stoppen met lesgeven.

Een groot deel van de studenten geeft in het onderzoek aan dat het op hun opleiding belangrijker is om 
iets goed te verwoorden dan het in de praktijk te kunnen. Ook dit vloeit voort uit het competentieleren.  
Dit draagt bij aan het gevoel niet daadwerkelijk het vak te leren waartoe men opgeleid moet worden.

TE WEINIG GOEDE LERAREN
De nadelen van het competentieleren zouden opgevangen kunnen worden door goede, bevoegde en  
motiverende docenten, en voldoende les. Hier blijkt echter de schoen te wringen. In een te groot aantal  
gevallen blijken er onbevoegde docenten voor de klas te staan en de lesroosters te veel gaten en tussen-
uren te bevatten. Leerlingen klagen dat ze het allemaal zelf maar uit moeten zoeken en dat ze opgehokt 
zitten in klassen zonder les te krijgen.

MEER EN BETERE STAGEPLEKKEN
Om een vak te kunnen uitoefenen is ervaring opdoen in de praktijk van groot belang. Een groot deel  
van de ondervraagde studenten zegt echter dat dit vaak niet goed lukt. Scholen hebben de plicht om 
er samen met het bedrijfsleven (en het MKB) voor te zorgen dat er genoeg goede opleidingsplekken en 
stagemogelijkheden zijn om de vakmensen van de toekomst op te leiden.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE WORDT VERPLICHT GESTELD
Schokkend is bovendien de bevinding dat een groot deel van de studenten op het mbo zich niet bewust is 
van het feit dat elke bijdrage naast het wettelijk schoolgeld vrijwillig is. De mbo’s geven dit niet aan wan-
neer ze studenten om deze bijdrages vragen, vaak krijgen ze verhullende namen als ‘ouderbijdrage’. 
Sommige scholen dreigen zelfs met het achterhouden van diploma’s als de bijdrage niet wordt betaald. 
Volgens de wet mag deze extra bijdrage nooit verplicht zijn. Scholen moeten van de "nanciering die ze 
krijgen het onderwijs bekostigen. Veel schoolbesturen klagen snel dat de bekostiging niet genoeg is.  
Maar een kijkje in de prachtige gebouwen en bestuurskamers leert dat een groot deel van het beschikbare 
geld niet in de klas komt. Er komt steeds meer een "nanciële drempel voor het volgen van onderwijs.  
Het gevaar ontstaat dat de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs in het gedrang komt. 
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EISEN
1.  Er komen genoeg contacturen, dus lessen die worden gegeven door bevoegde docenten.
2.  Opleidingen op niveau 4 worden niet rücksichtloos met één jaar ingekort.
3.  Ophokuren worden afgeschaft en studenten krijgen voldoende inspraak over het aantal zelfstudie-uren .
4.  Er moet een goede verhouding zijn tussen theorie (Nederlands, rekenen etc.) en praktijkgericht  

onderwijs.
5.  Er moeten genoeg goede stages zijn voor alle niveaus, de begeleiding daarbij is op orde.
6.  De examens moeten op niveau zijn.
7.  Het moet duidelijk zijn welke bijdrage vrijwillig is en welke niet, scholen wordt verboden de bijdrage 

alsnog af te dwingen bij studenten.
8.  Mbo-studenten moeten trots kunnen zijn op hun opleiding, omdat ze er een vak leren.
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STUDENTEN AAN HET WOORD
ALS IK ÉÉN DING ZOU MOGEN VERANDEREN…

‘…dan zou er een vergoeding komen voor het feit dat er geen ov-kaart voor ons is.’
Student aan het ROC Koning Willem I in Den Bosch

‘…dan zouden we de stoffen die we nodig hebben voor onze opleiding niet hoeven te betalen’
Student aan het ROC Aventus in Zutphen

‘…dan worden er niet meer zomaar leraren voor de klas gezet terwijl ze geen les kunnen geven.’
Student aan het ROC Mondriaan in Delft

‘…dan zou het management opdonderen. Leraren weten beter wat nodig en interessant is.’
Student aan het ROC de Leijgraaf in Veghel

‘…dan zou ik de begeleiding krijgen die ik nodig heb bij stage bijvoorbeeld.’
Student aan het Albeda College in Rotterdam

‘…dan zou ik, in plaats van zelfstandig moeten werken terwijl iemand toekijkt, echt les willen krijgen.’
Student aan het ROC Arcus in Heerlen

‘…dan zou ik niet zo kinds behandeld willen worden. Wij zijn 18 of ouder.’
Student aan het ROC Landstede in Harderwijk

 ‘…dan zou ik willen dat alles één ding was en alles anders werd. Dat de docenten echt les gingen geven.’
Student aan het ROC Asa in Amersfoort

‘…dan zou er meer vertrouwen zijn in leerlingen in plaats van controle met pasjes enzo.’
Student aan het ROC a12 in Ede

STUDENTEN AAN HET WOORD
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BIJLAGE 1 
ONDERZOEKSRESULTATEN

BIJLAGE 1 ONDERZOEKSRESULTATEN

Antwoord Telling Percentage

Ja (1) 337 59.86%

Nee (2) 187 33.21%

Geen mening (3) 39 6.93%

1. HEB JE HET IDEE DAT JE OP JE OPLEIDING GENOEG LEERT OM STRAKS JE VAK GOED TE KUNNEN 
UITOEFENEN?

Antwoord Telling Percentage

Dit gebeurt bij mij op school (1) 187 33.21%

Dit gebeurt niet bij mij op school (2) 238 42.27%

Ik heb hier geen mening over (3) 138 24.51%

2. STELLING: “HET IS BELANGRIJKER DAT JE IETS GOED KAN OPSCHRIJVEN, DAN HOE GOED JE IETS 
IN DE PRAKTIJK KAN UITVOEREN.”

Antwoord Telling Percentage

De manier van toetsen op mijn opleiding is gewoon goed (1) 178 31.62%

Goed, maar soms zijn de toetsen veel te makkelijk (2) 80 14.21%

Goed, maar soms zijn de toetsen veel te moeilijk (3) 102 18.12%

Slecht. Er wordt te weinig getoetst (4) 77 13.68%

Slecht. Er wordt geen cijfer maar een O/V/G gegeven (5) 72 12.79%

Slecht. Toetsen worden soms online gehouden, terwijl je Wikipedia 
er gewoon bij kan pakken (6)

28 4.97%

Anders 121 21.49%

3. WAT VIND JIJ VAN DE MANIER VAN TOETSEN OP JOUW OPLEIDING?  
(MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK)
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Antwoord Telling Percentage

Nee, ik krijg altijd goed les. (1) 117 20.78%

Ja, dat klopt (2) 420 74.60%

Anders 26 4.62%

4. ZIJN ER VAKKEN (GEWEEST) WAARBIJ JE HET IDEE HEBT DAT JE NIETS LEERT?

Antwoord Telling Percentage

Nederlands (1) 107 19.01%

Rekenen (2) 114 20.25%

Maatschappijleer/burgerschap (3) 105 18.65%

Anders 238 42.27%

4B. JA, DAT KLOPT, NAMELIJK BIJ DE VAKKEN:

Antwoord Telling Percentage

Geen antwoord 176 31.26%

Niet getoond 28 4.97%

4C. WAAR LIGT DAT AAN?

Antwoord Telling Percentage

Geen (1) 272 48.31%

0 tot 2 uur per week (2) 186 33.04%

2 tot 4 uur per week (3) 75 13.32%

4 tot 6 uur per week (4) 18 3.20%

Vaker dan 6 uur per week (5) 12 2.13%

5. HOEVEEL LESUREN VALLEN ER IN EEN GEMIDDELDE WEEK UIT?

Antwoord Telling Percentage

Ja, er zijn genoeg goede stageplekken te vinden  
voor mijn opleiding (1)

334 59.33%

Nee, er zijn niet genoeg goede stageplekken te vinden  
voor mijn opleiding (2)

175 31.08%

Nee, er zijn soms zelfs helemaal geen stageplekken  
te vinden voor mijn opleiding (3)

54 9.59%

6. ZIJN ER GENOEG GOEDE STAGEPLEKKEN TE VINDEN VOOR JOUW OPLEIDING?
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Antwoord Telling Percentage

Goed (1) 262 46.54%

Niet goed. Er zitten te veel gaten in mijn rooster. (2) 112 19.89%

Niet goed. De roosters blijken te vaak niet te kloppen. (3) 73 12.97%

Niet goed. Er vallen te vaak lessen uit. (4) 33 5.86%

Anders 165 29.31%

7. WAT VIND JE VAN JE LESROOSTER? (MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK)

Antwoord Telling Percentage

Nooit (1) 121 21.49%

Zelden (2) 92 16.34%

Regelmatig (3) 75 13.32%

Bijna altijd (4) 11 1.95%

Dat weet ik niet. Dat wordt ons niet verteld. (5) 264 46.89%

8. GEVEN ER WEL EENS MENSEN LES DIE DAAR HELEMAAL GEEN DIPLOMA VOOR HEBBEN?

Antwoord Telling Percentage

…op stage is goed, maar de begeleiding op school is niet goed (1) 201 35.70%

…op school is goed, maar de begeleiding bij de stage is niet goed (2) 50 8.88%

…op school en stage is allebei goed (3) 259 46.00%

…op school en stage is allebei slecht (4) 53 9.41%

9.  DE STAGEBEGELEIDING…*

Antwoord Telling Percentage

Ik vind het een goed schoolgebouw. (1) 258 45.83%

Ik vind het een slecht schoolbouw, omdat: (2) 137 24.33%

Anders 168 29.84%

10. WAT VIND JE VAN HET SCHOOLGEBOUW?

Antwoord Telling Percentage

Het toe is aan een opknapbeurt (1) 66 11.72%

Het overal te klein is (2) 69 12.26%

Het heel gehorig is 38 6.75%

10B. IK VIND HET EEN SLECHT SCHOOLBOUW, OMDAT: 

*Door een verwerkingsfout bij vraag 9 hebben we deze helaas van de onderzoeksresultaten moeten schrappen

BIJLAGE 1 ONDERZOEKSRESULTATEN
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Antwoord Telling Percentage

Die vind ik goed (1) 202 35.88%

Er zijn te weinig voorzieningen. (2) 278 49.38%

De voorzieningen zijn oud en toe aan vernieuwing. (3) 83 14.74%

11. WAT VIND JE VAN DE VOORZIENINGEN (KLUISJES, COMPUTERS, TAFELS ETC) BIJ JOU OP SCHOOL?

Antwoord Telling Percentage

Dat wist ik niet (1) 339 60.21%

Dat wist ik wel (2)
113 20.07%

Dat wist ik wel, maar bij ons wordt gezegd dat de bijdrage niet 
vrijwillig is (3)

111 19.72%

12.  JE BENT NIET VERPLICHT TE BETALEN VOOR DE EXTRA VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN 
(ZOALS EEN SCHOOLKAMP, EXCURSIE, AANVULLEND LESMATERIAAL OF FESTIVITEITEN). 
HET GAAT HIER OM EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE.
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BIJLAGE 2 
ENQUÊTE 
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HET MBO VERDIENT BETER!

HET MBO VERDIENT BETER!
Algemeen

Naam ROC  

Locatie 

Opleiding  

Gesloten vragen
Het onderwijs
1. Heb je het idee dat je op je opleiding genoeg leert om straks je vak goed te kunnen uitoefenen?

Ja
Nee
Geen mening

2. Stelling: “Het is belangrijker dat je iets goed kan opschrijven, dan hoe goed je iets in de praktijk kan uitvoeren.”
Dit gebeurt bij mij op school
Dit gebeurt niet bij mij op school
Ik heb hier geen mening over

3. Wat vind jij van de manier van toetsen op jouw opleiding? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
De manier van toetsen op mijn opleiding is gewoon goed
Goed, maar soms zijn de toetsen veel te makkelijk
Goed, maar soms zijn de toetsen veel te moeilijk
Slecht. Er wordt te weinig getoetst
Slecht. Er wordt geen cijfer maar een O/V/G gegeven
Slecht. Toetsen worden soms online gehouden, terwijl je Wikipedia er gewoon bij kan pakken
Anders, namelijk: 

4a. Zijn er vakken (geweest) waarbij je het idee hebt dat je niets leert?
Nee, ik krijg altijd goed les.
Ja, dat klopt, namelijk bij de vakken:

Nederlands
Rekenen
Maatschappijleer / burgerschap
Anders, namelijk: 

4b. Waar ligt dat aan? 

5. Hoeveel lesuren vallen er in een gemiddelde week uit?
Geen
0 tot 2 uur per week
2 tot 4 uur per week
4 tot 6 uur per week
6 uur per week

6. Zijn er genoeg goede stageplekken te vinden voor jouw opleiding?
Ja, er zijn genoeg goede stageplekken te vinden voor mijn opleiding
Nee, er zijn niet genoeg goede stageplekken te vinden voor mijn opleiding
Nee, er zijn soms zelfs helemaal geen stageplekken te vinden voor mijn opleiding

7. Wat vind je van je lesrooster? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Goed
Niet goed. Er zitten te veel gaten in mijn rooster
Niet goed. De roosters blijken te vaak niet te kloppen
Niet goed. Er vallen te vaak lessen uit.
Anders, namelijk: 
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8. Geven er wel eens mensen les die daar helemaal geen diploma voor hebben?
Nooit
Zelden
Regelmatig
Bijna altijd
Dat weet ik niet. Dat wordt ons niet verteld

9. De stagebegeleiding…
…op de stageplek is goed, maar de begeleiding op school is niet goed
…op school is goed, maar de begeleiding op de stageplek is niet goed
…op school en de stageplek zijn allebei goed
…op school en de stageplek zijn allebei slecht

De docenten

10. Wat vind je van het schoolgebouw? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Ik vind het een goed schoolgebouw.
Ik vind het een slecht schoolbouw, omdat:

Het toe is aan een opknapbeurt
Het overal te klein is
Het heel gehorig is

Anders, namelijk: 

Het gebouw

11. Wat vind je van de voorzieningen (kluisjes, computers, tafels etc.) bij jou op school?

Die vind ik goed

Er zijn te weinig voorzieningen. Het gaat om de volgende voorziening:

De voorzieningen zijn oud en toe aan vernieuwing. Het gaat om de volgende voorziening:

De schoolkosten

12. Je bent niet verplicht te betalen voor de extra voorzieningen en activiteiten (zoals een schoolkamp, excursie, 
aanvullend lesmateriaal of festiviteiten). Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage.

Dat wist ik niet
Dat wist ik wel
Dat wist ik wel, maar bij ons wordt gezegd dat de bijdrage niet vrijwillig is

Open vragen

1. Stel, je mag één ding kiezen om te veranderen op jouw opleiding. Wat zou dat zijn?

2. Wat is er de afgelopen jaren volgens jou nou echt veranderd op jouw opleiding? Vind je dat goed of slecht?

3. Zijn er dingen die je verder nog aan ons kwijt wil over jouw opleiding?

Contactgegevens geënquêteerde 

Naam 

Telnummer 

Mailadres  
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