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Schoolverlatersonderzoek MBO
Door een hoge respons
goed inzicht in uw extern rendement

Met het Schoolverlatersonderzoek MBO geven wij
u onder meer inzicht in:
• De bestemming van uw (gediplomeerde) schoolverlaters: welke
vervolgopleiding volgen zij en/of welk beroep oefenen ze uit (circa
8 tot 10 maanden nadat ze uw school met een diploma hebben
verlaten)?
• De aansluiting van het huidige beroep en/of de vervolgopleiding op
de bij u gevolgde mbo-opleiding.
• Het oordeel van de schoolverlaters over uw instelling en de
opleiding: welk rapportcijfer geven zij voor de school en de
opleiding? Zijn zij tevreden over de aandacht voor digitale
vaardigheden? Zijn zij tevreden over de begeleiding door de school
bij de keuze voor een beroep/vervolgopleiding? Vinden zij dat ze
veel aan hun opleiding hebben gehad? Enzovoort.
De resultaten voor uw school (of een specifieke locatie, sector, team)
benchmarken we met landelijke cijfers. U ziet dus direct hoe de
positie van uw (gediplomeerde) schoolverlaters is ten opzichte van de
landelijke situatie.

Methode en respons
We verrichten het onderzoek bij voorkeur online: uw oud-studenten
(van schooljaar 2019-2020) ontvangen van ons een e-mail en/of een
sms-bericht waarin we ze – namens uw school – uitnodigen om de
online vragenlijst in te vullen. Een online aanpak heeft twee voordelen:
deze aanpak genereert een hoge respons en de kosten zijn beperkt.
Indien uw school niet beschikt over de (privé) e-mailadressen en/of
mobiele telefoonnummers, kan het onderzoek ook schriftelijk worden
verricht.

Gegarandeerd een hoge respons!
Wij realiseren normaliter een respons van tussen de 35% en 60%
onder gediplomeerde schoolverlaters. We overleggen graag met u
welke aanpak voor uw school tot een zo hoog mogelijke respons leidt.

Maak een (vrijblijvende) afspraak bij u op
locatie of via Teams/Zoom/Skype!
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/afspraak
Bel ons: 030 - 263 10 80
Mail ons: info@duo-onderwijsonderzoek.nl
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Vragenlijst

AVG
De AVG vormt geen belemmering voor
het doen van onderzoek! Wij sluiten
een verwerkersovereenkomst met
u af, waarmee we aan alle wettelijke
eisen voldoen.

Mogelijkheden voor
andere doelgroepen
Indien gewenst kunnen we ook
ongediplomeerde schoolverlaters,
vmbo-schoolverlaters en/of
cursisten vavo van uw school
benaderen. Of uw gediplomeerde
schoolverlaters na circa twee
jaar nog eens benaderen met een
Loopbaanonderzoek. Nieuwsgierig
naar deze mogelijkheden? Neem
contact met ons op!

We voeren het
Schoolverlatersonderzoek MBO
onder andere uit voor:
Aeres MBO, Citaverde College, Curio,
Grafisch Lyceum Rotterdam, Grafisch
Lyceum Utrecht, Helicon Opleidingen,
Hout- en Meubileringscollege, MBO Utrecht,
Mediacollege Amsterdam, Nimeto Utrecht,
Noorderpoort Kunst & Multimedia, Regio
College, ROC Kop van Noord-Holland, ROC
Menso Alting, ROC Midden Nederland, ROC
Nijmegen, ROC Ter AA, SintLucas, SOMA
College, Stichting Wellant, Summa College.

De vragenlijst maken we op maat voor uw school, waarbij onze basisvragenlijst als
uitgangspunt dient. In de basisvragenlijst komen onder meer de volgende thema’s aan de
orde: de bestemming (werken, doorleren, werkloos of anders), het type, niveau en instelling
van vervolgonderwijs, het beroep, soort bedrijf, type aanstelling, rol van de stage bij het
krijgen van een baan en de behoefte aan bijscholing voor werkende schoolverlaters en het
oordeel over uw school en de opleiding. De invultijd voor de schoolverlaters bedraagt circa
5 tot 10 minuten.

Planning
Het Schoolverlatersonderzoek MBO wordt uitgevoerd in de periode januari t/m april 2021.
Aanmelden voor het onderzoek kan t/m november 2020. We spreken daarna de details over
de benodigde informatie, uw wensen voor de vragenlijst, de verwerkersovereenkomst en de
planning verder met u af.

Rapportages
Alle deelnemende scholen ontvangen standaard een Alumnibestand, een Excel-bestand met op
studentniveau (voor zover de student toestemming geeft) een aantal resultaten uit het onderzoek.
Daarnaast kunt u kiezen op welke wijze u de resultaten van het Schoolverlatersonderzoek MBO
wilt ontvangen: van een Onderzoeksbestand in SPSS of Excel of toegang tot een online Dashboard
met alle resultaten en waarin u zelf selecties kunt maken, tot kant-en-klare rapportages als
overzichtelijke Factsheets (1 A4 met de belangrijkste resultaten, bijvoorbeeld op teamniveau)
of een uitgebreid Dossier Extern Rendement (voor de gehele school, inclusief uitsplitsingen,
grafieken en toelichtingen).
We helpen u graag kiezen welke rapportages het beste bij uw wensen passen.

Kosten
De kosten (alle bedragen zijn excl. 21% BTW) voor het Schoolverlatersonderzoek MBO zijn
opgebouwd uit
Kosten voor uitvoering:
Startkosten (onafhankelijk van het aantal schoolverlaters dat we benaderen): € 450,Kosten per te benaderen schoolverlater (inclusief reminders) via privé e-mail en/of sms: € 2,05
per schoolverlater.
Kosten voor toevoegen eigen vragen:
Uiteraard alleen indien u hier gebruik van maakt Startkosten € 245,- en per vraag per
aangeschreven schoolverlater € 0,18.
Kosten voor rapportages:
De kosten lopen uiteen van € 77,50 voor een Factsheet tot € 1.275,- voor een uitgebreid Dossier
Extern Rendement. Het Alumnibestand ontvangt u zonder extra kosten.
We stellen graag een offerte en begroting op maat voor u op, passend bij uw wensen en situatie.

Direct ee
n
offerte
aanvrag
en?

Vraag een (vrijblijvende) offerte aan op:
www.duo-onderwijsonderzoek.nl/svombo
of bel 030 - 263 10 80 en vraag naar Moniek de Weerd.

