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Inleiding 

Bij de dit jaar gehouden 
voorlichtingen van het Regio College 
op vo-scholen is aan verschillende 
decanen gevraagd om mee te 
werken aan het verstrekken van een 
evaluatieformulier bij  de gegeven 
voorlichting. Ook hebben 
voorlichters van het Regio College 
zelf het evaluatieformulier 
uitgedeeld. De reacties van vo-
leerlingen zijn verzameld. 
Onderstaand treft u de verwerking 
van de resultaten aan en enkele 
conclusies die wij hieruit trekken.  
 
 

» Opzet 

Er is van oktober 2015 tot en met 
februari 2016 dertien maal een 
voorlichting gegeven. Dit zijn 
allemaal voorlichtingen op vo-
scholen. Het gaat om situaties 
waarbij er een enkele voorlichting is 
gegeven maar ook om meerdere, 
waaronder die met verschillende 
rondes. Het kan zijn dat er meer 
voorlichtingen op vo-scholen door 
het Regio College of 
samenwerkingspartners zijn 
verzorgd. Gegevens daarvan zijn op 
centraal niveau bij PR & 

Communicatie niet bekend en 
vormen geen onderdeel van deze 
evaluatie. 
 
 

» Respons 

We hebben van de opleidingen: 
Financiële beroepen, Marketing & 
communicatie, Handel, Infra, Bouw, 
Middenkader techniek, Sport & 
bewegen, Uiterlijke verzorging, 
Pedagogisch medewerker, 
Verpleging & Verzorging en 
Assistenten in de Gezondheidszorg 
reacties terug ontvangen. Het gaat 
om een realistische dwarsdoorsnede 
van het aanbod. In totaal gaat het 
om 256 respondenten. 
 
 

» Inhoud 

Bij het Regio College is afgesproken 
dat voorlichters in hun presentatie 
informatie geven over 
toelatingseisen voor een opleiding, 
de duur van de opleiding, de 
opbouw van een opleiding en de 
eigenschappen (kwalificaties en 
competenties) waarover je in de 
beroepspraktijk moet beschikken. 
Hieraan is in ruime mate voldaan: 

93% van de respondenten geeft aan 
dat dit in de voorlichting aan de 
orde is geweest.  
 
De voorlichters kunnen de 
informatie over het 
arbeidsmarktperspectief nog 
verbeteren; 14% van de 
respondenten kon niet aangeven of 
hier informatie over was gegeven. 
Een enkeling gaf aan dat dit niet het 
geval was. Van de dertien 
opleidingen ging het om vijf 
opleidingen die hierin duidelijker 
kunnen zijn.  
 
 

» Waardering 

Het gemiddelde cijfer dat voor de 
voorlichting is gegeven ligt op 8,1. 
Dit cijfer betreft de inhoud van de 
voorlichting, de voorlichter (docent 
van het Regio College) en het lokaal 
waar de voorlichting werd gegeven.  
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Hierbij is het laagste cijfer een 7,3 
en het hoogst behaalde is 8,5. Een 
marge van 1,2. Dit betekent, dat alle 
voorlichtingen zeer goed zijn 
gewaardeerd. 
 

 

» Opleidingskeuze 

Van de respondenten geeft 91% van 
de leerlingen aan een beter beeld 
van de opleiding te hebben 
gekregen. Voor 83% heeft de 
voorlichting een positieve bijdrage 
geleverd aan de keuze voor een 
opleiding; het is er voor hen 
gemakkelijker op geworden. Dat een 
ruime vijftien procent van de 
leerlingen op het moment van het 
geven van de voorlichting nog geen 
keuze heeft gemaakt, past in het 
landelijke beeld. Er zitten nog enkele 
maanden tussen het geven van de 
voorlichting en het moment van 
inschrijven voor een opleiding. Ook 
blijft een groot aantal leerlingen na 
inschrijving bij een mbo-instelling 
nog twijfelen. Respondenten geven 
aan niets gemist te hebben (97%). 
Tevens hebben zij een beter beeld 
van het Regio College gekregen 
(88%). 
 
 

» Komend schooljaar 

Wij streven er naar om leerlingen 
een bewuste, realistische en 
gemotiveerde beroeps- en 
opleidingskeuze te laten maken. Wij 

danken u voor het meewerken aan 
ons verzoek en het laten invullen 
van de evaluatieformulieren door de 
leerlingen. Hebt u behoefte aan de 
uitkomsten van de evaluatie van de 
gehouden voorlichting bij uw 
instellingen, neemt u dan contact 
hierover met ons op. 
Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid 
om onze informatie over de 
opleidingen te verbeteren. Ook 
buiten deze enquête om zijn tips en 
suggesties van uw kant welkom.  
 
Graag geven wij ook bij uw instelling 
het komende schooljaar weer één of 
meerdere voorlichtingen of zijn wij 
aanwezig bij beroepenmarkten op 
uw school. Wij nemen in het begin 
van komend schooljaar contact met 
u op. Hebt u behoefte om hierover 
eerder te overleggen, laat ons dit 
dan weten. 
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