tevredenheidsscores job-monitor 2018*
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Ben je goed geïnformeerd over je rechten
en plichten?
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Heb je een studentenraad of deelnemersraad
op school?

76%
24%

47%
8%

Ben je tevreden over je
rooster?

Vind je dat er op school
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Vind je dat roosterwijzigingen op tijd
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Is het in en om het
schoolgebouw schoon?

52%
24%

65%
10%

Vind je dat je school
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Op jouw instelling
Landstede Groep | n=7451**
zo zit het
met de
rechten en
plichten
bij jullie
op school
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terecht kan als je een
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Heb je een studentenraad of deelnemersraad
op school?
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Vindt de school jouw
mening belangrijk?

54%
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Zou je zelf willen
meepraten over het
verbeteren va jouw school
en/of opleiding?
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Meer weten?
* Deze resultaten zijn gewogen gemiddelden. Niet alle vragen uit de JOB-monitor
komen in dit overzicht aan de orde. Ga naar www.jobmonitorresultaten.nl voor
een volledig overzicht. De inloggegevens van jouw school vind je op het voorblad.

** N staat voor de grootte van de onderzoeksgroep. Dit is dus het aantal
studenten dat op jullie school / landelijk de JOB-monitor heeft ingevuld.
Kijk voor een volledige onderzoeksverantwoording op www.jobmbo.nl/monitor
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over de gebouwen van de
instelling zeggen jullie dit

percentage negatief

Check je inloggeg
evens
op de achterkant
!

Voel je je veilig op
school?

83%
3%

Ga je met plezier naar
jouw opleiding?

66%
12%

