Voorwoord

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Deze enquête maakt deel uit van een
internationaal project genaamd TRACKTION. Dit project wordt door de Europese Unie
gefinancierd om scholen in het beroepsonderwijs beter te helpen begrijpen wat afgestudeerden
doen na het behalen van het diploma. Het project richt zich ook op het versterken van relaties
tussen beroepsopleidingen en hun alumni. Meer informatie over het project is vinden op de
website https://tracktionerasmus.eu/.
Uw antwoorden op deze enquête helpen ons om de manier te verbeteren waarop studenten in
het beroepsonderwijs worden gevolgd nadat zij een diploma hebben ontvangen. Ook helpen uw
antwoorden de kennis over belangrijke vaardigheden te vergroten en uiteindelijk de kwaliteit van
hun onderwijs te verbeteren.
De persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u deze enquête invult, wordt alleen gebruikt
voor het testen van de nieuwe TRACKTION-tool. Uw gegevens worden veilig bewaard door een
onderzoeksbureau uit Londen dat deelneemt aan het project TRACKTION (‘Education and
Employers’). Relevante informatie uit de enquête kan voor verder overleg worden gedeeld
binnen het project. Na het voltooien van het rapport worden uw persoonlijke gegevens
verwijderd.
Voor meer informatie over hoe we uw gegevens veilig opslaan en gebruiken, kunt uhier ons
volledige privacy beleid lezen.

Achtergrondinformatie

* 1. Wat is je naam?

* 2. Geslacht
Man

Anders

Vrouw

Zeg ik liever niet

* 3. Waar woon je?

* 4. Hoe oud ben je?

Opleidingsinformatie

* 5. Op welke school volg jij je opleiding of heb jij je opleiding gevolgd?

* 6. Welk niveau is je opleiding?
Niveau 1 / Entree

Niveau 5

Niveau 2

Niveau 6

Niveau 3

Niveau 7

Niveau 4

Niveau 8

* 7. Welke opleiding volg je?

* 8. Wanneer studeer je af of ben je afgestudeerd?

Datum

DD/MM/YYYY

Status

* 9. Wat doe je op dit moment?
Werken

Werken en doorstuderen

Doorstuderen

Vrijwilligerswerk

Zelfstandig ondernemer

Ik heb op dit moment geen werk

Anders, namelijk: (Weet je zeker dat je antwoord niet met een van bovenstaande categorieën overeenkomt?)

* 10. In welke regio woon je nu?
Dezelfde regio waar ik afgestudeerd ben

Een ander land binnen de EU

Een andere regio dan waar ik afgestudeerd ben

Een ander land buiten de EU

Werken 1

* 11. Past je huidige baan bij de opleiding die je hebt gevolgd?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 12. Was je opleiding nodig om je huidige baan uit te kunnen voeren?
Ja, het was een vereiste

Nee

Ja, het was een voordeel

Weet ik niet

* 13. Hoe goed heeft je laatst gevolgde opleiding je voorbereid op je huidige werk?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

* 14. Bij wat voor soort bedrijf heb je een contract?
Bedrijfsleven

Vrijwilligersorganisatie/goed doel

Publieke sector

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 15. Werkte je voor deze werkgever vóór of tijdens de opleiding die je onlangs voltooide?
Ja, voordat ik begon met mijn opleiding

Ja, voor en tijdens mijn opleiding

Ja, tijdens mijn opleiding

Nee

Werken 2

* 16. Welke werkervaring heb je opgedaan voor of tijdens je opleiding?
Stage

Volledige baan

Vakantiewerk

'Sandwich' plaatsing

Deeltijdwerk
Anders, namelijk:

Werken 3

* 17. Werk je voltijd of deeltijd?
Voltijd
Deeltijd

* 18. Voor hoeveel uur in de week sta je onder contract?
0 tot 10 uur

31 tot 40 uur

11 tot 20 uur

Meer dan 40 uur

21 tot 30 uur

* 19. Hoeveel extra uren werk je gemiddeld onbetaald per week?
0
1 tot 5 uur
5 tot 10 uur
10 uur of meer

* 20. Wat voor contract heb je?
Vast dienstverband

Nul uren contract

Tijdelijk dienstverband

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 21. Hoe hoog is je bruto inkomen?
0 tot 500 euro

2501 tot 3000 euro

501 tot 1000 euro

3001 tot 3500 euro

1001 tot 1500 euro

3501 tot 4000 euro

1501 tot 2000 euro

Meer dan 4000 euro

2001 to 2500 euro

* 22. Hoe lang heeft het geduurd om na je opleiding werk te vinden?
Minder dan een week

Zes maanden

Een maand

Ik had al werk toen ik mijn diploma kreeg

Drie maanden

* 23. Hoe kwam je voor het eerst te weten over deze baan? Kruis aan wat van toepassing is.
Loopbaanbegeleiding op school

Wervingsbureau

Alumnivereniging

Persoonlijke contacten

Media

Speculatieve toepassing

Website van het bedrijf
Anders, namelijk:

* 24. Waarom heb je besloten om de baan te nemen? Kruis aan wat van toepassing is.
Het was precies de baan die ik wilde

Het bedrijf bood een goed salaris

Het was de enige baan die beschikbaar was

Het is een goede kans om ervaring op te doen

Het bedrijf zit op een goede locatie

Het bedrijf heeft een goede reputatie

Anders, namelijk:

* 25. Kijk je actief naar ander werk?
Ja
Nee

Weet ik niet

Werken 4

* 26. Wat zijn redenen om naar ander werk te zoeken? Kruis aan wat van toepassing is.
Beter salaris

Werken in een andere sector

Meer doorgroeimogelijkheden

Werken in een andere regio

Anders, namelijk:

Doorstuderen

* 27. Is je huidige opleiding inhoudelijk verbonden aan je opleiding die je in 2018 hebt afgerond?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 28. Wat voor soort opleiding volg je momenteel?
Beroepsopleiding

Master opleiding

Bachelor opleiding

Een opleiding om te promoveren

Anders, namelijk:

* 29. Hoe goed heeft je laatste opleiding je voorbereid op je vervolgopleiding?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

Werken en doorstuderen: Doorstuderen

* 30. Is je huidige opleiding inhoudelijk verbonden aan je opleiding die je in 2018 hebt afgerond?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 31. Wat voor soort opleiding volg je momenteel?
Beroepsopleiding

Master opleiding

Bachelor opleiding

Een opleiding om te promoveren

Anders, namelijk:

* 32. Hoe goed heeft je laatste opleiding je voorbereid op je vervolgopleiding?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

Werken en doorstuderen: Werken 1

* 33. Past je huidige baan bij de opleiding die je hebt gevolgd?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 34. Was je opleiding nodig om je huidige baan uit te kunnen voeren?
Ja, het was een vereiste

Nee

Ja, het was een voordeel

Weet ik niet

* 35. Hoe goed heeft je laatst gevolgde opleiding je voorbereid op je huidige werk?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

* 36. Bij wat voor soort bedrijf heb je een contract?
Bedrijfsleven

Vrijwilligersorganisatie/goed doel

Publieke sector

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 37. Werkte je voor deze werkgever vóór of tijdens de opleiding die je onlangs voltooide?
Ja, voordat ik begon met mijn opleiding

Ja, voor en tijdens mijn opleiding

Ja, tijdens mijn opleiding

Nee

Werken en doorstuderen: Werken 2

* 38. Welke werkervaring heb je opgedaan voor of tijdens je opleiding?
Stage

Volledige baan

Vakantiewerk

‘Sandwich' plaatsing

Deeltijdwerk
Anders, namelijk:

Werken en doorstuderen: Werken 3

* 39. Werk je voltijd of deeltijd?
Voltijd
Deeltijd

* 40. Voor hoeveel uur in de week sta je onder contract?
0 tot 10 uur

31 tot 40 uur

11 tot 20 uur

Meer dan 40 uur

21 tot 30 uur

* 41. Hoeveel extra uren werk je gemiddeld onbetaald per week?
0
1 tot 5 uur
5 tot 10 uur
10 uur of meer

* 42. Wat voor contract heb je?
Vast dienstverband

Nul uren contract

Tijdelijk dienstverband

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 43. Hoe hoog is je bruto inkomen?
0 tot 500 euro

2501 tot 3000 euro

501 tot 1000 euro

3001 tot 3500 euro

1001 tot 1500 euro

3501 tot 4000 euro

1501 tot 2000 euro

Meer dan 4000 euro

2001 to 2500 euro

* 44. Hoe lang heeft het geduurd om na je opleiding werk te vinden?
Minder dan een week

Zes maanden

Een maand

Ik had al werk toen ik mijn diploma kreeg

Drie maanden

* 45. Hoe kwam je voor het eerst te weten over deze baan? Kruis aan wat van toepassing is.
Loopbaanbegeleiding op school

Wervingsbureau

Alumnivereniging

Persoonlijke contacten

Media

Speculatieve toepassing

Website van het bedrijf
Anders, namelijk:

* 46. Waarom heb je besloten om de baan te nemen? Kruis aan wat van toepassing is.
Het was precies de baan die ik wilde

Het bedrijf bood een goed salaris

Het was de enige baan die beschikbaar was

Het is een goede kans om ervaring op te doen

Het bedrijf zit op een goede locatie

Het bedrijf heeft een goede reputatie

Anders, namelijk:

* 47. Kijk je actief naar ander werk?
Ja
Nee

Weet ik niet

Werken en doorstuderen: Werken 4

* 48. Wat zijn redenen om naar ander werk te zoeken? Kruis aan wat van toepassing is.
Beter salaris

Werken in een andere sector

Meer doorgroeimogelijkheden

Werken in een andere regio

Anders, namelijk:

Werkloos 1

* 49. Wat is de belangrijkste reden waarom je moeite hebt gehad met werk vinden na je opleiding?
Familieredenen
Weinig kansen in de directe omgeving
Weinig werkgelegenheid voor mijn opleidingsgebied
Sollicitatievaardigheden
Slechte arbeidsvoorwaarden
Veel competitie
Niet actief op zoek naar werk
Anders, namelijk:

* 50. Heb je werk gevonden nadat je bent afgestudeerd?
Ja

Nee

Werkloos 2

* 51. Heb je in het verleden werk gevonden in de sector waarvoor je bent opgeleid?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 52. Was je laatste baan voltijd of deeltijd?
Voltijd
Deeltijd

* 53. Wat voor contract had je tijdens je laatste baan?
Vast dienstverband

Nul uren contract

Tijdelijk dienstverband

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 54. Was je opleiding nodig om je laatste baan uit te kunnen voeren?
Ja, het was een vereiste

Nee

Ja, het was een voordeel

Weet ik niet

Anders, namelijk:

* 55. Hoe hoog was je bruto inkomen tijdens je laatste baan?
0 tot 500 euro

2501 tot 3000 euro

501 tot 1000 euro

3001 tot 3500 euro

1001 tot 1500 euro

3501 tot 4000 euro

1501 tot 2000 euro

Meer dan 4000 euro

2001 tot 2500 euro

* 56. Voor hoeveel uur in de week stond je onder contract?
0 tot 10 uur

31 tot 40 uur

11 tot 20 uur

Meer dan 40 uur

21 tot 30 uur

* 57. Hoeveel extra uren werk je gemiddeld onbetaald per week?
0
1 tot 5 uur
5 tot 10 uur
10 uur of meer

* 58. Hoe goed heeft je laatst gevolgde opleiding je voorbereid op je vorige werk?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

Zelfstandig ondernemer

* 59. Ben je zelfstandig ondernemer in de sector van je laatstgenoten opleiding?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 60. In welke sector ben je zelfstandig ondernemer?
Landbouw, bosbouw en visserij

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Winning van delfstoffen

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten

Industrie
Administratieve en ondersteunende diensten
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en
sanering
Bouwnijverheid

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Kunst, amusement en recreatie
Vervoer en opslag
Overige diensten
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Informatie en communicatie

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde
productie van goederen en diensten door huishoudens voor
eigen gebruik

Financiële activiteiten en verzekeringen
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Anders, namelijk:

* 61. Waarom heb je gekozen om zelfstandig ondernemer te worden?
Ik wilde altijd eigen baas zijn.
Ik kon geen baan vinden bij een organisatie.
Financiële redenen/ belastingvoordelen
Verwachting om meer geld te verdienen.
In mijn sector/beroep zijn mensen meestal eigen baas.
Mijn ouders/voogden of andere familieleden zijn ook eigen baas.
Anders, namelijk:

* 62. Hoe goed heeft je laatst gevolgde opleiding je voorbereid op het zelfstandig ondernemerschap?
Heel goed

Niet goed

Goed

Weet ik niet

* 63. Heb je hulp gekregen van school om zelfstandig ondernemer te worden?
Nee
Ja, namelijk door:

Vrijwilligerswerk

* 64. Doe je vrijwilligerswerk in een sector die gerelateerd is aan je laatst gevolgde opleiding?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 65. Welk van onderstaande redenen omschrijft het best waarom je gekozen hebt om vrijwilligerswerk te
doen?
Ervaring opdoen in de sector van mijn laatstgenoten
opleiding
Ervaring opdoen in een nieuwe sector
Anders, namelijk:

Voor een goed doel

Kwalificatie en werkgereedheid

* 66. Zijn de vaardigheden die je hebt geleerd op je laatste opleiding relevant voor het werk dat je nu
doet?
Ja, erg relevant

Nee, het is niet relevant

Ja, het is relevant

Nee, het is helemaal niet relevant

* 67. Wat zijn de drie belangrijkste vaardigheden die je hebt geleerd tijdens je opleiding waar je nu het
meest aan hebt? Kruis drie antwoorden aan.
Digitale vaardigheden

Doorzettingsvermogen

Werken in teams

Probleemoplossend vermogen

Communicatie

Internationale oriëntatie

Zelfredzaamheid

Initiatief kunnen nemen

Creativiteit
Anders, namelijk:

* 68. Wat zou je graag nog meer hebben geleerd tijdens je opleiding? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Transitievaardigheden (bijvoorbeeld interviewen en
schrijven van een CV)

Werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld
communicatievaardigheden)

Baanmogelijkheden (bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten
over vervolgopleidingen)

Talen (bijvoorbeeld meer aandacht voor Duits of Spaans)
Training op de werkplaats

Technische vaardigheden (bijvoorbeeld gebruik van
programma’s)
Anders, namelijk:

* 69. Heb je vertrouwen in de carrièremogelijkheden binnen desector waar je in werkt?
Ja, veel vertrouwen

Nee

Ja

Nee, heel weinig vertrouwen

* 70. Heb je vertrouwen in de carrièremogelijkheden binnen deregio waarin je momenteel werkt?
Ja, veel vertrouwen

Nee

Ja

Nee, heel weinig vertrouwen

Contactgegevens

* 71. Telefoonnummer

* 72. Email

* 73. Welke manier heeft je voorkeur voor het onderhouden van contact?
Email
Telefoon (Whatsapp, SMS)

