Schoolverlatersonderzoek VO

Onderzoek
onder schoolverlaters
2017-2018

Wat nemen uw schoolverlaters mee naar hun vervolgopleiding?

Daan: Lie ver me er persoonlijke aandacht
dan e en standaard LOB-programma
Wesley: Er moet beter naar
le erlingen worden geluisterd
Laura (Decaan): ik kre eg inzicht in
wat er écht spe elt onder le erlingen
Fenna: Ve el studenten om mij he en stoppen met hun
opleiding omdat de druk zo hoog is. De studie vaardigheden
van mijn oude school hebben mij enorm geholpen,
vooral goed plannen en niet uitstellen.

Doe met uw school mee aan het Schoolverlatersonderzoek VO!
Meer informatie vindt u in deze brochure. Bel (030 2631080) of mail
(info@duo-onderwijsonderzoek.nl) voor meer informatie of een afspraak.

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL

HOE VERGAAT HET UW
(GEDIPLOMEERDE) SCHOOLVERLATERS?
In februari 2019 start het Schoolverlatersonderzoek onder
leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 examen hebben gedaan
op vmbo/havo/vwo.
Honderden scholen gingen u voor, doet u dit jaar ook mee?

De rapportage

Het onderzoek

U krijgt een rapportage en ziet gelijk:
- op welke thema’s uw school goed en wellicht minder goed
scoort;
- of uw oud-leerlingen uw school aan anderen zullen aanbevelen;
- waarom leerlingen bepaalde antwoorden hebben gegeven;
- hoe de scores verschillen per klas;
- hoe uw school op bepaalde onderdelen scoort ten opzichte van
de landelijke benchmark Schoolverlatersonderzoek VO.

U krijgt (onder meer) inzicht in de vraag:
- of uw gediplomeerde schoolverlaters nog dezelfde opleiding
doen;
- waarom leerlingen zijn gestopt met hun studie;
- hoe de schoolverlaters de overstap naar hun vervolgopleiding
hebben ervaren (waar hebben zij wellicht moeite mee?);
- hoe tevreden de schoolverlaters zijn over de begeleiding
van de school bij de keuze van een vervolgopleiding en
onderwijsinstelling;
- hoe tevreden de schoolverlaters zijn over de op uw school
geleerde vaardigheden en of die aansluiten op wat zij nodig
hebben bij hun vervolgopleiding;
- waarom (oud-)leerlingen voor bepaalde opleidingen en
instellingen gekozen hebben.

Na het onderzoek ontvangt u van ons een inzichtelijke rapportage
met handvatten om de kwaliteit van het onderwijs en de
tevredenheid van leerlingen te verbeteren waar nodig.

Doe
mee!
Ga naar www.duoonderwijsonderzoek.nl/
svo
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De vragenlijst – 100% maatwerk

De methode – 40-70% respons

Onze actuele vragenlijst is afgestemd op de verschillende niveaus
van uw leerlingen.
In overleg met u passen we de lijst helemaal aan uw wensen aan.
U kunt kiezen voor een Basis- of een Pluspakket.
Bij het Basispakket passen wij voor u de terminologie in de
vragenlijst aan (zodat deze past bij uw school) en ’schrappen’ we
vragen die voor uw school niet of minder relevant zijn.
Het Pluspakket biedt bovendien de mogelijkheid voor het toevoegen
van vijf schoolspecifieke vragen over onderwerpen die juist voor
uw school relevant zijn.

Ook de methode stemmen we graag met u af. De vragenlijst is
voor oud-leerlingen online in te vullen. We hebben daarvoor de
privé-mailadressen van uw leerlingen nodig, zodat we die per
e-mail (namens de school) kunnen uitnodigen om deel te nemen.
Deze manier genereert een hoge respons én de kosten blijven
laag. Wanneer de respons achterblijft, bieden wij daarnaast de
mogelijkheid om leerlingen per sms uit te nodigen.
Het is ook mogelijk om de schoolverlaters schriftelijk uit te nodigen.
Dan sturen we de schoolverlaters per brief een uitnodiging om
naar de website te gaan en via computer, tablet of smartphone de
vragenlijst in te vullen.
Als het nodig is, kunnen we schoolverlaters, die de vragenlijst na
verschillende uitnodigingen nog niet ingevuld hebben, telefonisch
interviewen.

De planning – u bepaalt het startmoment
Het Schoolverlatersonderzoek VO start vanaf februari 2019.
U kunt zelf bepalen op welk moment u het onderzoek wilt starten.
De doorlooptijd (van het met u opstellen van de vragenlijst tot en
met de rapportage) is ongeveer negen weken. We bereiden het
onderzoek voor aan de hand van de gegevens die u aanlevert (drie
weken), vervolgens start het veldwerk en vullen de schoolverlaters
het onderzoek online in (vier weken), daarna is het tijd voor het
maken van de rapportages (twee weken).

Schrijf
uw school
in op
www.duoonderwijsonderzoek.nl/
svo
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Maak een
(vrijblijvende) afspraak!

Veelgestelde vragen

www.duo-onderwijsonderzoek.nl/
voortgezet-onderwijs
Bel ons: 030 – 263 10 80
en vraag naar Annette Dorenbos
of Margit Melse.
Mail ons:
info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Wat wordt er over LOB gevraagd?
In het onderzoek wordt de tevredenheid van de leerlingen gemeten
over de volgende thema’s: informatie die zij kregen over (studie)
mogelijkheden, de aansluiting op het vervolgonderwijs en de
tijd voor persoonlijk advies en begeleiding. Daarnaast kijken we
of leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen kwaliteiten en
vaardigheden.
Wat als we geen e-mailadressen van leerlingen hebben?
We kunnen leerlingen ook uitnodigen op het e-mailadres van
hun ouders/verzorgers, maar we raden aan om hen echt op hun
eigen mailadressen uit te nodigen. Dit levert de hoogste respons
op. U kunt het beste in het eindexamenjaar de mailadressen
van leerlingen verzamelen zodat uw school het onderzoek kan
uitvoeren.
Mogen we de e-mailadressen en gegevens van leerlingen
gebruiken voor dit onderzoek?
Jazeker. Wij werken volgens de nieuwe richtlijnen van de AVG en
het keurmerk Fair Data. Dat betekent dat we op de juiste manier
omgaan met de (oud-)leerlinggegevens die u met ons deelt.
Wat zijn de kosten?

Aantal (gediplomeerde)
schoolverlaters

Kosten per afdeling: vmbo, havo of vwo

Basispakket (excl. 21% BTW)

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

Tot en met 50 schoolverlaters

€ 545

€ 645

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

€ 595
€ 645
€ 695
€ 745
Prijs in overleg

€
€
€
€

695
745
795
845

Vraag
direct een
offerte aan
op www.duoonderwijsonderzoek.nl/
svo

4

DUO-ONDERWIJSONDERZOEK.NL

