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Voorbereiding    

Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 60 51

Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt (vanaf 2015 niet deeltijd) % (sterke) mate 100 62

Goede basis om competenties verder te ontwikkelen % (sterke) mate 60 69

Voorlichting over beroepsmogelijkheden % (zeer) tevreden 60 42

    

Aansluiting    

Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie % 78 78

Functieniveau past bij opleidingsniveau % 89 79

Functierichting past bij opleidingsrichting % 89 78

Voldoende/goede benutting van capaciteiten % 78 67

    

Succes    

Werkloosheid % 10,0 4,1

Bruto uurloon (mediaan) euro 15,54 16,03

(Heel) veel carrièremogelijkheden % 100 63

(Zeer) tevreden met functie % 78 72

    

Aantal respondenten 10 21.599

Aantal benaderd 20 64.168

Tevredenheid met opleiding
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(Zeer) tevreden over studie % 90 67

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde hogeschool % ja 90 71

Opleiding aanraden aan familie/vrienden % ja 60 70

    

Aantal respondenten 11 26.681

Aantal benaderd 20 64.168

Gevolgde opleiding
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Inbedding van praktijgericht onderzoek % (zeer) tevreden 60 59

Tevredenheid over de inhoud van de opleiding % (zeer) tevreden 70 59

Tevredenheid over docenten % (zeer) tevreden 90 68

    

Aantal respondenten 11 26.681

Aantal benaderd 20 64.168
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TOELICHTING:
Cijfers voor voorgaande jaren worden alleen gepresenteerd indien het in voorgaande jaren om exact dezelfde vraagstelling en antwoordmogelijkheden ging. 
Optionele kleuring: % onder de ‘50’ zijn rood gemarkeerd. % van ‘70’ of hoger zijn groen gemarkeerd. 
Gem.: Gemiddeld cijfer over de gekozen opleidingsvarianten en/of meetjaren voor uw hogeschool. 
Aantal respondenten: Dit is het aantal alumni dat dit blok van vragen heeft ingevuld. Let op: indien het aantal lager dan ‘20’ is, dienen de resultaten met uiterste
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 
Landelijke cijfers indien selectie ‘landelijk totaal’: cijfers zijn gebaseerd op respondenten van alle HBO opleidingen (croho's), rekening houdend met de in het menu
gekozen selectie van meetjaren en varianten. 
Landelijke cijfers indien selectie ‘landelijk vergelijkbaar': cijfers zijn gebaseerd op respondenten van alleen die opleidingen (croho's) die door uw hogeschool zelf
aangeboden worden, rekening houdend met de in het menu gekozen selectie van meetjaren en varianten. 
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