
VO
Schoolverlatersonderzoek VO

Wij achterhalen graag voor uw school:

 of de schoolverlaters nog steeds de vervolgopleiding volgen waar zij voor 

hebben gekozen (en als zij gestopt zijn: wat de redenen voor het stoppen zijn)

 hoe de schoolverlaters van uw school de overstap naar hun vervolgopleiding 

hebben ervaren

 hoe tevreden de schoolverlaters zijn over de wijze waarop uw school hen 

heeft begeleid bij de keuze voor een vervolgopleiding (LOB)

 hoe tevreden de schoolverlaters zijn met de kennis en vaardigheden 

die zij op uw school hebben opgedaan

hoe uw school scoort ten opzichte van de benchmark schoolverlaters VO

Schooljaar
2017-2018



De methode – 40% tot 70% respons
De methode van onderzoek stemmen we af op de 

mogelijkheden van uw school. Als uw school de (privé)

e-mailadressen van de schoolverlaters heeft vastgelegd,

verrichten wij het onder zoek bij voorkeur online: de

schoolverlaters ontvangen een e-mail (namens uw school) en

we vragen hen de online vragenlijst in te vullen. De voorkeur

voor online heeft twee redenen: deze aanpak genereert een

hoge respons en de kosten zijn beperkt.

Als uw school de e-mailadressen van de schoolverlaters niet

heeft vastgelegd, verrichten wij het onderzoek schriftelijk: 

de schoolverlaters ontvangen een brief met daarin een

‘persoonlijke inlogcode’ waarmee zij de online vragenlijst op

computer, tablet of smartphone kunnen invullen. 

Indien nodig voor het realiseren van een goede respons

nemen wij de schoolverlaters telefonisch een interview af.

Extern rendement
Door deelname aan het Schoolverlatersonderzoek VO 

krijgt u inzicht in:

 - het percentage schoolverlaters dat na driekwart

jaar met de opleiding is gestopt;

 - hoe uw school op dit punt scoort ten opzichte van 

de benchmark Schoolverlaters VO.

De doelstellingen
1. Achterhalen of uw (gediplomeerde) schoolverlaters (van schooljaar 2016-2017) nog steeds de vervolgopleiding volgen waar 

zij voor hebben gekozen (en zo nee, wat de redenen zijn voor het stoppen met de vervolgopleiding).

2. Achterhalen hoe uw schoolverlaters de overstap naar hun vervolgopleiding hebben ervaren.

3. Achterhalen of uw schoolverlaters tevreden zijn met de wijze waarop uw school hen heeft begeleid bij de keuze voor een 

vervolgopleiding (LOB).

4. Achterhalen of uw schoolverlaters tevreden zijn over de kennis en vaardigheden die zij op uw school hebben opgedaan en of 

deze aansluiten op wat zij aan kennis en vaardigheden nodig hebben bij hun vervolgopleiding.

5. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van de benchmark schoolverlaters VO. 

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij werken met verschillende basisvragenlijsten voor 

schoolverlaters van het vmbo, de havo en vwo/atheneum/

gymnasium. Deze basisvragenlijst stemmen we volledig af op 

de wensen van uw school:

- de terminologie passen we aan;

- onderwerpen/vragen die voor uw school niet relevant zijn 

schrappen we;

- we voegen, indien u dat wenst, extra vragen toe over

onderwerpen die juist voor uw school relevant zijn voor

een onderzoek onder schoolverlaters.



Optimaliseren van het LOB-beleid
We leggen de schoolverlaters een aantal vragen voor 

over de wijze waarop uw school hen heeft begeleid bij 

de overstap naar het vervolgonderwijs:

1. Hebben zij van de school voldoende algemene

informatie gekregen over (studie)mogelijkheden na 

het vmbo, havo, vwo?

2. Hebben zij voldoende informatie van de school

gekregen over ROC’s/AOC’s, hogescholen en univer-

siteiten?

3. Hebben zij voldoende persoonlijk (studie)advies

gekregen op uw school?

4. Zijn zij tevreden over de mentoren en decanen die

zij in de bovenbouw hebben gehad?

5. Hebben zij voldoende informatie gekregen over

beroepen?

6. Heeft LOB er aan bijgedragen dat zij een goede

studiekeuze hebben gemaakt?

7. Enzovoort.

De scores van uw school op deze onderwerpen 

benchmarken we met de benchmark school verlaters VO.

De rapportage
We stellen voor elke afdeling (vmbo, havo en/of vwo) een 

uitgebreide rapportage op waarin we de resultaten van uw 

school benchmarken met de landelijke VO-cijfers.

De planning
Het Schoolverlatersonderzoek VO wordt uitgevoerd vanaf 
februari 2018. U kunt vervolgens zelf bepalen wanneer het 

onderzoek onder uw schoolverlaters plaatsvindt.

De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt circa negen 

weken:
- voorbereidingen (het op maat maken van de vragenlijst,

overleg over het ‘schoolverlatersbestand’ dat wij van uw

school ontvangen, enzovoort): drie weken;

- het veldwerk (het invullen van de vragenlijst door de

schoolverlaters van uw school): vier weken;

- het opstellen van de rapportages: twee weken.

studiekeuze hebben gemaakt?

7. Enzovoort.

De scores van uw school op deze onderwerpen 

benchmarken we met de benchmark school verlaters VO.
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Aantal (gediplomeerde) 
schoolverlaters schooljaar 2016-2017

Basispakket (excl. 21% BTW)
Kosten per afdeling: vmbo, havo of vwo

Pluspakket (excl. 21% BTW)
Kosten per afdeling: vmbo, havo of vwo

Tot 50 schoolverlaters € 525 € 625

51 tot en met 100 schoolverlaters € 575 € 675

101 tot en met 150 schoolverlaters € 625 € 725

151 tot en met 200 schoolverlaters € 675 € 775

201 tot en met 250 schoolverlaters € 725 € 825

Inzicht in verbeterpunten voor uw school
Met het onderzoek krijgt u niet alleen zicht op 

verbeterpunten voor het LOB-beleid. We achterhalen 

ook of:

 - de schoolverlaters op uw school de kennis

hebben opgedaan en vaardigheden hebben

aangeleerd die zij bij hun vervolgopleiding

nodig hebben: samenwerken, Engels, studie-

vaardigheden, zelfstandig werken, presenteren,

rekenvaardigheden, enzovoort;

 - de schoolverlaters vinden dat zij tijdens het

examenjaar goed zijn begeleid door uw school.

En ook de scores van uw school op deze onder werpen 

benchmarken we met de benchmark school verlaters VO.

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het 

mogelijk om vragen te schrappen die niet relevant zijn voor 

uw school. 

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien vijf extra 

schoolspeci� eke vragen aan de basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal schoolverlaters. 

De kosten in de onderstaande tabel gelden bij een online 

aanpak: de schoolverlaters van uw school ontvangen op hun 

e-mailadres de uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen.

Schrijf uw school nu in!
U kunt uw school voor deelname aan het School verlatersonderzoek VO inschrijven:

- met de bijgevoegde Inschrijfkaart

- via onze website: www.duo-onderwijsonderzoek.nl/uw-school-inschrijven

Of maak een afspraak: www.duo-onderwijsonderzoek.nl/contact


