
   

Uitreiking van de JOB MONITOR 2018 

 

Het eerste exemplaar van de JOB Monitor 2018 werd op 31 mei 2018 uitgereikt aan minister Ingrid 

van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De JOB-monitor is een onderzoek naar 

studenttevredenheid in het middelbaar beroepsonderwijs uitgevoerd door Jongerenorganisatie 

beroepsonderwijs (JOB). Deze tiende editie van de JOB-monitor is door meer dan 50% van de 

mbo-studenten in gevuld en daarmee is dit onderzoek het grootste studenttevredenheidsonderzoek 

in het onderwijs. Minister Ingrid van Engelshoven benadrukte het belang van inspraak van 

studenten in het mbo en dit is ook een van de speerpunten van het NCP EQAVET. In de JOB-

monitor komt naar voren dat 22% van de mbo-studenten het gevoel heeft dat er niet naar hun 

mening wordt geluisterd. En dit terwijl er veel aanknopingspunten zijn. Zo bieden de uitkomsten 

van de JOB-monitor een aanleiding om de resultaten in een opleidingsteam of in de klas te 

bespreken, maar ook vakevaluaties. Het evalueren van vakken hoeft volgens de minister niet altijd 

formeel plaats te vinden, door het afnemen en analyseren van een vragenlijst, maar kan ook 

plaatsvinden door een gesprek met (een groep) studenten of de klas. Een artikel dat EQAVET 

eerder schreef over vakevaluaties is hier te lezen. 

 

Andere uitkomsten van de JOB-monitor zijn dat veel studenten boeken en lesmateriaal moeten 

kopen die zij niet gebruiken (43%); dat bijna driekwart van de studenten tevreden zijn over de 

stage, maar dat een deel van de studenten moeite heeft met het vinden van een stage.  

Sinds 2011 is iedere school verplicht om een studentenraad te hebben. Dit is bij veel studenten 

niet bekend: bijna de helft weet niet dat er een studentenraad actief is op de instelling (45%) of is 

ervan overtuigd dat er geen studentenraad is op de eigen instelling (8%).  

 

Ook kondigde de minister op de bijeenkomst aan dat mbo-studenten ook in de wet als student 

zullen worden aangeduid, onder luid gejuich van alle studentenraden in de zaal. En de 

bestuurswissel vond plaats, na een dankwoord van de minister aan het bestuur van het collegejaar 

2017-2018. Al met al een mooie bijeenkomst waarin de resultaten werden gepresenteerd en 

besproken. De resultaten op nationaal niveau zijn hier te lezen. De resultaten op opleidingsniveau 

zijn te vinden op www.jobmonitorresultaten.nl.  

http://www.eqavet.nl/
http://www.eqavet.nl/uploads/eqavet/bjieenkomsten/Verslag_workshops_vakevaluaties_november16.pdf
https://www.jobmbo.nl/wp-content/uploads/2018/05/JOB-monitor-rapport-2018-web.pdf
http://www.jobmonitorresultaten.nl/

