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SCHOOLVERLATERSONDERZOEK VO

Hoe vergaat het uw oud-leerlingen die het afgelopen schooljaar
(2019-2020) uw school hebben verlaten?

Met het Schoolverlatersonderzoek VO geven wij u
onder meer inzicht in:
• Of de (gediplomeerde) schoolverlaters van uw school nog de
vervolgopleiding volgen waar zij voor hebben gekozen. Zo nee, wat
de redenen zijn voor het stoppen met de vervolgopleiding.
• Hoe de schoolverlaters de overstap naar hun vervolgopleiding
hebben ervaren.
• Hoe tevreden de schoolverlaters zijn over de praktische
vaardigheden die zij op uw school hebben aangeleerd:
schrijfvaardigheid, computervaardigheden, presentaties geven,
enzovoort.
• Hoe tevreden de schoolverlaters zijn over de persoonlijke
vaardigheden die zij op uw school hebben aangeleerd: leren
samenwerken, luisteren naar anderen, omgaan met stress,
studiewerk plannen, enzovoort.
• Hoe tevreden de schoolverlaters zijn met de wijze waarop uw
school hen heeft begeleid bij de keuze voor een vervolgopleiding (of
m.a.w. hoe tevreden zij zijn met het LOB-beleid van uw school).

Methode en respons
Wij verrichten het onderzoek bij voorkeur online: uw oud-leerlingen
(schooljaar 2019-2020) ontvangen namens uw school van ons een
e-mail en/of sms waarin we hen vragen om de online vragenlijst in
te vullen. De voorkeur voor online heeft twee redenen: deze aanpak
genereert een hoge respons en de kosten zijn beperkt. Indien uw
school niet beschikt over een bestand met e-mailadressen en/ of
(mobiele) telefoonnummers verrichten wij het onderzoek schriftelijk.
Wij realiseren normaliter een respons van 40% onder schoolverlaters
vmbo, 50% onder schoolverlaters havo en 60% onder schoolverlaters
vwo. Als het nodig is om de respons op het gewenste niveau te
krijgen, nemen we bij een deel van de schoolverlaters een telefonisch
interview af.

Maak een (vrijblijvende) afspraak!
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/afspraak

De resultaten voor uw school benchmarken we met landelijke cijfers.
U ziet dus direct op welke thema’s/onderwerpen uw school het goed
doet en welke thema’s/onderwerpen wellicht om verbetering vragen.

Bel ons: 030 - 263 10 80
Mail ons: info@duo-onderwijsonderzoek.nl
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AVG

Vragenlijst

Onderzoek doen is ook met de huidige
AVG geen enkel probleem! Wij sluiten
een verwerkersovereenkomst af
waarmee in alle opzichten voldaan
wordt aan de wettelijk eisen.

De vragenlijst maken we op maat voor uw school waarbij onze ‘basisvragenlijst’ als
uitgangspunt dient. De invultijd voor de schoolverlaters bedraagt circa 10 tot 15 minuten.

Planning
Het Schoolverlatersonderzoek VO verrichten we bij voorkeur in de periode februari – juni 2021.

Kosten

Wat nemen uw
schoolverlaters
mee naar hun
vervolgopleiding?

U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket. Bij het Basispakket stemmen we de
terminologie in onze basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het mogelijk om
thema’s/vragen te schrappen die niet of minder relevant zijn voor uw school.
Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien vijf extra schoolspecifieke vragen aan de
basisvragenlijst toevoegen.
De kosten in de onderstaande tabel gelden bij een online aanpak: de oud-leerlingen ontvangen
een e-mail of sms met een link naar de online vragenlijst.

Aantal (gediplomeerde) schoolverlaters

Direct ee
n
offerte
aanvrag
en?

Basispakket
Kosten per afdeling:
vmbo, havo of vwo

Pluspakket
Kosten per afdeling:
vmbo, havo of vwo

(excl. 21% BTW)

(excl. 21% BTW)

Tot en met 50 schoolverlaters

€ 575

€ 675

51 tot en met 100 schoolverlaters
101 tot en met 150 schoolverlaters
151 tot en met 200 schoolverlaters
201 tot en met 250 schoolverlaters
Meer dan 250 schoolverlaters

€ 625
€ 675
€ 725
€ 775
Prijs in overleg

€ 725
€ 775
€ 825
€ 875
€ 695

Als u een (vrijblijvende) offerte wilt aanvragen, surf dan naar:
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/schoolverlatersonderzoekvo
of bel (030 - 263 10 80) en vraag naar Anne Besuijen.

