7: JOB-monitor
HOE GEBRUIK JE DE JOB-MONITOR?
Via www.jobmonitorresultaten.nl kan je zien hoe tevreden studenten zijn
op jouw school en jouw opleiding. Je kan ook een rapport van jouw eigen
school uitdraaien. Hiervoor heb je de inlogcode van jouw school nodig.

De JOB-monitor is het grootste onderzoek in Nederland naar de
tevredenheid van studenten, uitgevoerd door JOB. Het onderzoek
bestaat sinds 2001 en laat zowel zien hoe tevreden studenten zijn, als ook
hoe deze tevredenheid in de loop van de jaren is veranderd.

Van de JOB-monitor wordt ook een landelijk rapport uitgebracht. Dit kan
je bij JOB aanvragen. In dit rapport worden alle vragen behandeld en het
landelijk gemiddelde gepresenteerd. Daarnaast wordt er vergeleken hoe
de tevredenheid ten opzichte van voorgaande jaren is veranderd.

Elke twee jaar wordt een nieuw onderzoek gedaan, waarbij alle scholen
worden uitgenodigd om mee te doen. Studenten vullen een vragenlijst in
over allerlei thema’s, van medezeggenschap tot veiligheid, van toetsing
en planning tot voorzieningen.

Inlogcodes krijg je na afloop van
het onderzoek van JOB. Ben je
de inlogcodes van jouw school
kwijt? Mail dan naar
info@jobmbo.nl om ze opnieuw
op te vragen!

WAT HEB JE ALS STUDENTENRAAD AAN DE JOB-MONITOR?
In de JOB-monitor worden over verschillende onderwerpen vragen
gesteld. Je kunt dus over verschillende thema’s te weten komen hoe
tevreden jouw achterban is, zonder er zelf uitvoerig onderzoek naar te
doen. De resultaten kun je namelijk online inzien. Daarbij kun je jouw
school vergelijken met andere scholen, maar ook met het landelijk
gemiddelde. Zie je nu dat jouw school op een bepaald punt slecht scoort,
dan kun je daar wellicht mee aan de slag!
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Stap 1: LOG IN OP JOBMONITORRESULTATEN.NL
Ga naar www.jobmonitorresultaten.nl en log in met de
inloggegevens van jouw studentenraad, die je hebt
gekregen van JOB

Stap 3: Klik door naar het rapport
Bij “maak een rapport” zie je de cijfers van jouw school op 		
een rij.
• Je weet nu wat opvalt. Klik op dat onderwerp. Je komt 		
dan in het deelrapport en ziet meer info. Zo heb 			
je een beeld van de situatie op jouw school.
• Wat valt je op?
o Zijn studenten meer tevreden of meer ontevreden dan 		
		vroeger?
o Is er één vraag
		 waarop veel
		 minder is gescoord
		 dan landelijk?
• Let op! Je kan het
rapport ook printen.

Stap 2: Check het resultatenoverzichT
• Wat gaat goed en wat niet?
o Groen bolletje = Beter dan landelijk resultaat
o Geel bolletje = Vergelijkbaar met landelijk resultaat
o Rood bolletje = Slechter dan landelijk resultaat
• Schrijf de onder- 		
werpen die eruit 		
springen op!

JOB-monitor | 48

49 | JOB-monitor

Stap 4: Ga dieper op de vraag in bij Kijk en vergelijk
Via kijk en vergelijk kan je per vraag zien hoe jouw school of
opleiding scoort en je kan dit ook vergelijken met andere scholen
en opleidingen.
• Klik op het onderwerp dat je interessant vindt:
		o TOTAAL voor alle vragen in een cluster
o Eén onderwerp als je alleen dat antwoord wilt bekijken
• Bepaal wat je wilt vergelijken. Voorbeelden van vergelijkingen
zijn:
o Jouw school met andere scholen
o Jouw school met 						
			 jouw opleiding
o Jouw opleiding met 		
			 dezelfde opleiding op
			 een andere school

• Vink aan wat je wilt vergelijken. Voeg toe en klik op
toepassen.

Stap 5: maak een vergelijking
Stel: je wilt jouw opleiding vergelijken met eenzelfde
opleiding op een andere school. Hoe doe je dat?
• Klik op aanpassen bij “mijn vergelijkingsgroep”.
• Bij “Organisaties zoeken” kan je intikken wat je 		
wilt vergelijken. Gevonden? Vink aan en klik op: 		
toevoegen aan vergelijkingsgroep. Herhaal dit totdat je
al je vergelijkingsgroepen hebt toegevoegd.
• Je kan ook zoeken via filters. Via Type kies je welke
opleidingen, domeinen of instellingen je wilt vergelijken.

• Je kan kiezen om de resultaten in een tabel of grafiek te
tonen.
• In een tabel kan je tot 4 groepen vergelijken. Klik op de
groene pijltjes voor de onderliggende score! In een
grafiek kan je alles vergelijken.

Voeg eventueel meer filters toe.
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Stap 7: bedenk wat je wilt bereiken
Je hebt nu een heleboel informatie verzameld over de
tevredenheid van je medestudenten. Je weet wat er goed
gaat en waar nog verbetering mogelijk is.

Stap 6: vergelijk met handige
vergelijkingsgroepen
Het kan interessant zijn om te kijken hoe jouw opleiding
op niveau 3 het doet in vergelijking met alle andere
opleidingen van niveau 3. Hoe doe je dat?
• Kies “filter toevoegen” en selecteer Type = Totaal.
• Je ziet dan vergelijkingsgroepen waarmee je jouw
opleiding kan vergelijken. Vink bijvoorbeeld niveau 3
aan om jouw niveau 3 opleiding te vergelijken met het
gemiddelde van alle niveau 3 opleidingen.

Nu is het zaak om met de studentenraad te kijken wat je wilt
gaan oppakken. Twee vragen zijn daarvoor belangrijk:
1. Op welke onderwerpen
valt er nog te verbeteren
op jullie school?
2. Waar willen jullie je als 		
studentenraad voor gaan
inzetten?

Stap 8: in gesprek met studenten en bestuur
Jullie hebben nu wat eerste ideeën over wat je wilt bereiken
met de studentenraad. Voordat je echt een concrete
actielijst gaat maken is het belangrijk om te weten hoe je
medestudenten en je schoolbestuur denken over deze
onderwerpen.
Dan kun je ook bekijken of de plannen die jullie hebben
bedacht ook echt aansluiten bij de problemen in de praktijk
en wat er precies nodig is om het op te lossen.

• Let op! Om te vergelijken met het landelijk gemiddelde
kies je Nederland.

• Bedenk met wie je moet praten om te weten wat er
speelt op school
• Bedenk welke vragen je
moet stellen om dit uit te
vinden.
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Stap 9: maak een actielijst
Omdat je nu weet wat de mening is van jouw
medestudenten, kan je als studentenraad heel concrete
doelen bedenken. Belangrijk daarvoor zijn de volgende
vragen:
•
•
•
•

WAT willen jullie precies gaan doen?
WAT willen jullie daarmee bereiken?
WAT is de taakverdeling?
WANNEER is het doel bereikt? Spreek een deadline af!

school, zodat iedereen weet hoe belangrijk het is dat
jullie er zijn.
• Help ons om de volgende JOB-monitor ook weer
tot een succes te maken! Wij benaderen zowel scholen
als studentenraden als de vragenlijst weer ingevuld kan
worden. Mede dankzij jullie kunnen we ervoor zorgen
dat zoveel mogelijk studenten meedoen. Jullie kunnen
dan ook meteen zien of het werk van de studentenraad
invloed heeft gehad op de resultaten op jullie instelling!

Stap 10: GA AAN DE SLAG!
Je bent nu helemaal voorbereid om aan de slag te gaan.
Jullie hebben plannen gemaakt en kunnen met behulp van
de resultaten van de JOB-monitor ook uitleggen waarom
het belangrijk is om jullie plannen uit te voeren. Nu moeten
jullie het alleen nog gaan doen!
• Zorg dat je de rapporten en andere belangrijke JOBmonitor resultaten op een handige plek opgeslagen
hebt, zodat je het altijd kunt vinden als dat nodig is.
• Blijf in gesprek met je medestudenten en het College
van Bestuur: uiteindelijk moeten jullie het toch samen
doen.
• Als je een resultaat hebt behaald, laat dan van je horen!
Deel het via Facebook, Twitter of de website van de

JOB-monitor | 54

55 | JOB-monitor

