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.
Als je op ‘NEXT’ klikt aan het einde van deze pagina, geef je toestemming dat over zes maanden
contact met je wordt gezocht om een tweede enquête in te vullen. Je contactgegevens worden
alleen gebruikt om je te benaderen voor de tweede enquête.
Voor meer informatie over hoe we uw gegevens veilig opslaan en gebruiken, kunt uhier ons
volledige privacy beleid lezen.

Achtergrondinformatie

* 1. Wat is je voor- en achternaam?

* 2. Wat is je 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?

* 6. Level of qualification (e.g. Level 3)
Niveau 1

Niveau 5

Niveau 2

Niveau 6

Niveau 3

Niveau 7

Niveau 4

* 7. Welke opleiding volg je?

* 8. Waarom heb je gekozen voor deze opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk)
Om een baan te vinden

Ik vind het een leuke opleiding

Vooruitzichten toekomstig salaris

Het geeft me mogelijkheden om door te stromen naar
vervolgopleiding

Ontwikkelmogelijkheden
Ik volg een hiernaast een soortgelijke opleiding
Om door te groeien naar een andere sector of baan
Het was mijn tweede keus
Vrienden of familie werken in dezelfde sector
Weet ik niet
Opdoen van werkervaring
Anders, namelijk:

Onderwijsachtergrond

* 9. Heb je andere opleidingen gevolgd voordat je aan je huidige opleiding begon? Hiermee wordt geen
voortgezet onderwijs bedoeld.
Ja
Nee

Onderwijsachtergrond

* 10. Was je vorige opleiding inhoudelijk gerelateerd aan je huidige opleiding?
Ja
Nee

* 11. Wat is de naam van je vorige opleiding?

* 12. Wat is het niveau van je vorige opleiding?
Niveau 1

Niveau 5

Niveau 2

Niveau 6

Niveau 3

Niveau 7

Niveau 4

* 13. Heb je deze opleiding afgerond?
Ja
Nee

Werksituatie

* 14. Had je al werkervaring toen je aan je opleiding begon?
Ja
Nee

Werksituatie

* 15. Was deze werkervaring gerelateerd aan je huidige opleiding?
Ja

Weet ik niet

Nee

* 16. Wat is de beste omschrijving van je werk?
Stage

Volledige baan

Vakantiewerk

Sandwich plaatsing

Deeltijd werk
Anders, namelijk:

Plans After Graduation

* 17. Hoe veel vertrouwen heb je in de carrièremogelijkheden binnen de sector waar je in gaat werken?
Veel vertrouwen
Vertrouwen
Geen vertrouwen
Helemaal geen vertrouwen

* 18. Hoe veel vertrouwen heb je in de carrièremogelijkheden binnen de regio waar je in gaat werken?
Veel vertrouwen
Vertrouwen
Geen vertrouwen
Helemaal geen vertrouwen

* 19. Wat ga je doen na diplomering?
Werken

Eigen bedrijf starten/ verder ontwikkelen

Studeren

Vrijwilligerswerk

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

* 20. Ben je van plan te gaan werken in de sector van de opleiding die je nu volgt?
Ja
Nee
Weet ik niet

* 21. Waar wil je na diplomering gaan werken/wonen?
Dezelfde regio waar ik afgestudeerd ben
Een andere regio dan waar ik afgestudeerd ben
Een ander land binnen de EU
Een ander land buiten de EU

Voorbereid Op Werk/ Doorstuderen

* 22. Hoe goed ben je door je opleiding voorbereid op toekomstig werk?
Heel goed
Goed
Helemaal niet goed
Weet ik niet

* 23. Hoe veel vertrouwen heb je na je opleiding in de technische kennis/ vaardigheden die werkgevers in
jouw sector verlangen?
Veel vertrouwen
Vertrouwen
Geen vertrouwen
Helemaal geen vertrouwen

* 24. Wat zijn volgens jou de drie meest relevante vaardigheden die je tijdens je opleiding hebt ontwikkeld?
Digitale vaardigheden

Doorzettingsvermogen

Werken in teams

Doorzettingsvermogen

Communicatie

Internationale oriëntatie

Zelfredzaamheid

Initiatief kunnen nemen

Creativiteit
Anders, namelijk:

Transitie Opleiding Naar Werken/ Doorstuderen

* 25. Wat zou je graag nog meer hebben geleerd tijdens je opleiding? (meerdere antwoorden 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:

* 26. Hoe vaak heb je deelgenomen aan activiteiten over mogelijkheden met je huidige opleiding?
(voorbeelden zijn stagemarkten of bedrijfsbezoeken)

Transitie Opleiding Naar Werken/ Doorstuderen

* 27. Hoe nuttig waren deze activiteiten op gericht op werk/ doorstuderen?
Heel nuttig

Helemaal niet nuttig

Nuttig

Weet ik niet

Niet nuttig

Persoonlijke Gegevens

* 28. Telefoonnummer

* 29. Email

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

Contactgegevens

* 31. Wil je contact houden met je school?
Ja
Nee

Contactgegevens

* 32. Wat voor activiteiten of diensten zou je graag willen ontvangen van je school als je je diploma hebt
gehaald?
Informatie over evenementen
Werkmogelijkheden
Ondersteuning om een bedrijfje te beginnen
Anders, namelijk:

* 33. Wat zou je voor je school willen betekenen na het behalen van je diploma?
Gastspreker

Helpen bij het organiseren van open dagen

Voorlichting geven

Lid worden van het alumni netwerk

Studenten begeleiden
Anders, namelijk:

