Intellectuele Opbrengst 2:

Succesvolle alumniprogramma’s
opbouwen en behouden in het
beroepsonderwijs

Praktische gids
29/04/2020

INDEX
Index
Over deze gids
WAAROM ALUMNIBETROKKENHEID CULTIVEREN?
WIE ZIJN ONZE ALUMNI?
taak: welke alumni moeten worden betrokken bij de school?
BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE DOELEN
#1. COÖRDINEER DE BETROKKENHEID VAN ALLE ACTOREN
taak: breng de belangrijkste actoren voor alumnibetrokkenheid in kaart
#2. ONTWIKKEL EEN SAMENHANGEND PORTFOLIO VAN ALUMNI-ACTIVITEITEN
taak: een model voor het classificeren van acties gericht op alumnibetrokkenheid
#3. COMMUNICEER DE WAARDE VAN ALUMNIBETROKKENHEID
taak: creëer je eerste alumniverhaal
taak: creëer een alumnipagina op de website
#4. MEET MEER DAN ALLEEN BETROKKENHEIDSTATISTIEKEN
taak: identificeer bestaande maatstaven van alumnibetrokkenheid bij de onderwijsinstelling
VERBANDEN LEGGEN

2

4

5

8

9

10

11

13

14

16

21

21

22

27

27

33

taak: zoek de verwijzingen naar alumni in de communicatie en strategische documenten van jouw
school
34
taak: verwerk alumnibetrokkenheid in de organisatiedocumenten van de school
belangrijkste bevindingen

THEMA’S IN ALUMNIBETROKKENHEID
FORMULIEREN
instrument voor het inventariseren van alumni-initiatieven
alumnibetrokkenheidsformulier
formulier voor het verzamelen van alumni-ervaringen (Engelstalig)
formulieren voor alumni-activiteiten
middelen voor het ontwikkelen van een kwaliteitszorgcyclus voor alumnibetrokkenheid
BRONVERMELDING

35

38

39

42

42

43

45

46
47

48

2

Informatie over het project
Het door de EU gefinancierde project ‘Advancing Graduate Tracking and Alumni Relations in VET Schools –
TRACKTION’ is gericht op het versterken van de mogelijkheden voor het volgen van alumni en het
bevorderen van alumnirelaties in beroepsonderwijsinstellingen. TRACKTION is een collectieve
samenwerking van zes organisaties uit vijf landen.
Land

Organisatie

Profile

Estland

PKHK

Italië

Cometa Formazione

Nederland

Alfa-college

Spanje

Valnalón (Coord.)
Tknika

Intermediaire organisaties

Verenigd Koninkrijk

Education & Employers

Onderzoek

Beroepsonderwijsinstellingen

Het algemene doel van het project is om het begrip van scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding over
de overgang van beroepsonderwijs naar werk te verbeteren (bijv. de impact van leren op de loopbaan van
afgestudeerden uit het MBO, relevantie voor de arbeidsmarkt) en is gebaseerd op drie specifieke doelen:
a. Het vaststellen van een gecoördineerde en adequate set volgsystemen voor alumni op
instellingsniveau.
b. Het vergroten van de institutionele capaciteit om te handelen naar resultaten en deze te gebruiken
voor verscheidene doeleinden, zoals het versterken van curricula en alumni-activiteiten.
c. Het versterken van alumnicultuur in het beroepsonderwijs.
Het project voorziet twee tastbare Intellectuele Opbrengsten:
1. Een volgsysteem dat het verzamelen van gegevens van alumni vereenvoudigt (O1);
2. Een praktische gids ‘Succesvolle alumniprogramma’s opbouwen en behouden in het
beroepsonderwijs’ (O2).
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OVER DEZE GIDS
Deze Intellectuele Opbrengst komt op het juiste moment, gezien de gids betrekking heeft op een zeer
relevante kwestie die van toenemend belang is voor doelstellingen met betrekking op het beroepsonderwijs
op zowel nationaal en institutioneel niveau. De gids licht een reeks verschillende benaderingen uit, rekening
houdend met de verschillende gevolgen van de transitie van school naar werk en de behoeften van
verschillende alumni: van schoolverlaters tot afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden of hun
opleidingstraject willen voortzetten.
Aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken, heeft
deze gids als doel docenten, instellingen en beleidsmakers in Europa te inspireren en te ondersteunen om
alumnibetrokkenheid te ontwikkelen en verder te versterken in het beroepsonderwijs.
De toegevoegde waarde van deze praktische gids schuilt echter in de opname van nuttige processen en
protocollen voor beroepsonderwijsinstellingen die bereid zijn om succesvolle alumnirelaties op te bouwen
en te onderhouden op basis van praktijkvoorbeelden van beroepsonderwijsinstellingen uit vijf Europese
landen (Estland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en aanbevelingen van andere
instellingen elders in de wereld. Ten slotte bevat de gids een lijst met aanbevelingen voor implementatie op
instellingsniveau.
Elk hoofdstuk beschrijft de context en bevat enkele elementaire taken ten behoeve van het aansporen van
een dialoog en (collectief) handelen.
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WAAROM ALUMNIBETROKKENHEID CULTIVEREN?
Alumnibetrokkenheid is een gevestigde traditie in het hoger onderwijs. Hoewel de motivaties en
beweegredenen voor het opzetten alumni-activiteiten niet zo voor de hand lijken te liggen in het
beroepsonderwijs zijn wij ervan overtuigd dat dit vele voordelen biedt.
Een wederkerige en duurzame relatie
Veel van de literatuur en initiatieven omtrent alumnibetrokkenheid zijn gebaseerd op de ervaringen van
Amerikaanse universiteiten en openbare scholen voor hoger onderwijs (community colleges). De trends,
strategieën en technieken die hieruit voortkomen zijn echter niet een-op-een toepasbaar in de context van
het Europees beroepsonderwijs. Zo zijn donaties het domein van de alumnibetrokkenheid dat de meeste
aandacht krijgt in de Verenigde Staten (Weerts, Cabrera & Sanford, 2010), maar zijn donaties voor
Europese beroepsonderwijsinstellingen van veel minder groot belang omdat zij doorgaans worden
ondersteund door (regionale) overheden.
Om alumnibetrokkenheid te begrijpen in de context van het Europese beroepsonderwijs, moet de
aandacht worden verlegd van donaties naar niet-financiële ondersteuning door afgestudeerden uit het
beroepsonderwijs. Bij het modelleren van een effectief alumniprogramma in het beroepsonderwijs moeten
de inspanningen daarom worden gericht op het werven van betrokkenen in plaats van donaties (Gallo,
2018).
Deze verandering van focus biedt een gouden kans om relaties tussen afgestudeerden en het
beroepsonderwijs opnieuw vorm te geven als een doelbewuste en wederzijds voordelige samenwerking,
met als overkoepelend en gemeenschappelijk doel het succes van studenten en afgestudeerden
(Vanderlelie, 2019).
Alumnibetrokkenheid heeft een positieve invloed op alle betrokkenen: de beroepsonderwijsinstelling,
afgestudeerden en huidige studenten. In de volgende sectie worden de institutionele, professionele en
persoonlijke opbrengsten per groep besproken.
Wat het oplevert voor het beroepsonderwijs
Alumni zijn belangrijke stakeholders voor de instelling en ze kunnen een substantiële invloed hebben op
het bereiken van de strategische doelen van beroepsonderwijsinstellingen.
Er kan een veelheid aan redenen worden aangevoerd die het belang van alumnibetrokkenheid
onderstrepen, maar dit zijn de drie voornaamste redenen:
●

●

●

Reputatie. Alumni getuigen van de kwaliteit en de waarde van de opleiding die zij in de
beroepsonderwijsinstelling ontvangen. Het visualiseren van de loopbaanresultaten van alumni is
een goede manier om de zichtbaarheid van de instelling te verhogen en nieuwe studenten aan te
trekken.
Baankansen. Loopbaanbegeleiding wordt sterk verbeterd door de input van afgestudeerden.
Mentorprogramma’s, netwerkevenementen, stages en werkgelegenheidsmogelijkheden door
alumni vormen waardevolle aanwinsten om de bekwaamheden van studenten en hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten.
Onderwijskwaliteit. Alumni kunnen het proces van onderwijsverbetering ondersteunen en de
capaciteiten en inzetbaarheid van studenten op de arbeidsmarkt vergroten (Irani, 2012 in
Vanderlelie, 2019). Afgestudeerden komen steeds duidelijker in beeld als waardevolle
bondgenoten en belangrijke informatiebronnen om strategieën op instellingsniveau te formuleren
en curricula te verbeteren.
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Door sterke banden met alumni op te bouwen, hebben beroepsonderwijsinstellingen de gelegenheid om
het curriculum te verrijken op manieren die niet alleen gebaseerd zijn op ervaringen vanuit het werkveld,
maar om een stap verder te gaan door de duurzame betrokkenheid van alumni bij de (professionele)
leergemeenschap in te zetten voor het co-creëren van programma’s en activiteiten, zoals blijkt uit de twee
volgende voorbeelden:

Alfa-college: contact houden met alumni
“Vanuit het perspectief van het Alfa-college is het van groot belang om in contact te staan met het
bedrijfsleven om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en zo snel te kunnen
reageren op gewilde competenties en vaardigheden. Om contact te houden met werkgevers
hanteert het Alfa-college zowel een formele (via bedrijfsorganisaties) als een informele (via oudstudenten) aanpak. Alumni zijn erg waardevol met betrekking tot techniekopleidingen binnen het
beroepsonderwijs, gezien ze betrokken zijn bij workshops, gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Vanuit
een praktisch standpunt zijn alumni ook van belang voor het ontwikkelen van nieuw
opleidingsmateriaal of het geven van feedback op het curriculum. […] Door de betrokkenheid van
alumni blijft de school op informele wijze op de hoogte en verbonden met bedrijven. Vanuit
alumniperspectief vertegenwoordigt de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het curriculum de
start van leven lang ontwikkelen. Het Alfa-college begint met het opbouwen van
alumnibetrokkenheid door studenten in het laatste jaar van hun opleiding te betrekken bij,
bijvoorbeeld, interessante netwerkmogelijkheden.”

PKHK: banden met alumni
“Curricula worden vormgegeven op basis van ervaringen en behoeften vanuit het werkveld.
Curricula worden ontworpen en ontwikkeld door rekening te houden met feedback van alumni,
studenten en praktijkbegeleiders (feedback op modules/vakken, online panels). Bijvoorbeeld: het
besluit om het curriculum voor de kappersopleiding met een halfjaar te verlengen werd ingegeven
door de belangen van alumni en werkgevers in de branche, zodat studenten meer ervaring en
theoretische kennis kunnen opdoen.
Wat het oplevert voor alumni
“Ask not what your school can do for you – ask what you can do for your school.”
We konden de verleiding niet weerstaan om J.F. Kennedy te parafraseren, maar het zou niet eerlijk zijn om
alleen alumni verantwoordelijk te houden. Voordat beroepsonderwijsinstellingen iets van hen vragen, is
het daarom erg belangrijk dat zij een antwoord hebben op deze vraag: wat kan de school betekenen voor
alumni? Ook hier zijn de voordelen talrijk, maar drie aspecten springen eruit:
●
●

●

Baanmogelijkheden. Dit is zonder twijfel de meest prominente en voor de hand liggende service
die we voor alumni kunnen bieden. Lokale werkgevers zullen vaak vertrouwen op docenten en/of
loopbaanbegeleiders om potentiële kandidaten voor vacatures voor te dragen.
Professionele ontwikkeling. Zorg ervoor dat alumni weten dat de school betrokken blijft bij hun
loopbaanontwikkeling, ook nadat zij zijn afgestudeerd. De school moet worden gezien als een
partner in de levenslange professionele ontwikkeling van alumni en biedt onderwijsmogelijkheden
die de verbetering en doorontwikkeling van vaardigheden en kennis ondersteunen.
Netwerk. Toegang tot sociale en professionele netwerken kan een ander aantrekkelijk perspectief
zijn voor alumni om in contact te blijven met de school. Face-to-face evenementen, contact via
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sociale media en nieuwsbrieven zijn slechts een aantal van de mogelijkheden waarover
beroepsonderwijsinstellingen beschikken.
Het ondersteunen van alumni in hun inzetbaarheid kan ook voorzien in de behoefte van
afgestudeerden die als zelfstandige aan de slag willen.
Urratsbat: Startup-ondersteuning voor alumni (Spanje)
URRATSBAT is een regionaal ondersteuningsprogramma voor startups vanuit het ministerie voor
Beroepsonderwijs en -opleiding in Baskenland, gecoördineerd door TKNINA. Het doel is om
studenten en afgestudeerden uit het beroepsonderwijs te inspireren en te ondersteunen bij het
opzetten van hun eigen bedrijf. Urratsbat heeft als doel de onderwijsinstelling te laten functioneren
als incubatieplek. Afgestudeerden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de instelling, zoals
workshops om de prototypes van het product te ontwerpen tijdens de ontwikkelfase, als hun
zakelijke projecten dit vereisen. De interne incubatie-eenheid wordt gerund door speciaal opgeleide
medewerkers, normaliter een docent, wiens rol het is om het bewustzijn over zelfstandig
ondernemerschap als een manier om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt te vergroten en om
deelnemers te begeleiden en te ondersteunen in de bedrijfsontwikkelingsfase. De service is
beschikbaar voor beroepsonderwijsstudenten en iedereen die betrokken is bij de school door nietformele educatie of leren op afstand. De docent die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
programma neemt tussen september en december telefonisch contact op met de alumni om
informatie in te winnen over de activiteiten van het bedrijf. Vervolgens werkt elke verantwoordelijke
van de afzonderlijke Urratsbat de informatie bij op het Ekingune Platform, waarvoor TKNINA
verantwoordelijk is.
Wat het oplevert voor studenten
Voor studenten kunnen alumni rolmodellen zijn, niet alleen qua carrière. Alumni kunnen huidige studenten
ook laten zien en inspireren om na hun afstuderen een goede relatie met hun school te onderhouden. Het is
belangrijk voor beroepsonderwijsinstellingen om mogelijkheden te creëren waardoor studenten, en zelfs
toekomstige studenten, regelmatig kunnen communiceren met alumni door middel van verschillende
activiteiten, met als opbrengsten:
●
●
●

Motivatie. Contact met alumni is nuttig om studies beter te koppelen aan toekomstige
loopbaantrajecten en zo de motivatie om te leren te vergroten.
Inzetbaarheid. De professionele ervaringen en loopbaantrajecten van afgestudeerden kunnen een
zeer positieve impact hebben op de verwachtingen en inzetbaarheid van huidige studenten ten
opzichte van de arbeidsmarkt.
Identiteit. Het cultiveren van interpersoonlijke relaties tussen de leden van de
onderwijsgemeenschap, inclusief studenten en alumni, bevordert het gevoel van verbondenheid en
identificatie met een onderwijsinstelling.

CISLAN. Spanje: Pigmalion Mentoring project
Het project is een extra-academische ondersteuningsbron voor de persoonlijke motivatie en professionele
oriëntatie van studenten. Het doel is om de uitval te verminderen en de academische resultaten te
verbeteren. Vooral studenten met lage academische prestaties en/of hoog ziekteverzuim participeren in
het project. Daarnaast dragen studenten uit andere regio’s bij om hen te helpen integreren in de
beroepsonderwijsinstelling en de stad.
Hiervoor wordt aan elke student een alumnimentor toegewezen met wie ze tweewekelijks vergaderen en
per e-mail contact opnemen.
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WIE ZIJN ONZE ALUMNI?
Een van de eerste en belangrijkste taken van een beroepsonderwijsinstelling is om na te gaan welke
soort(en) alumni momenteel betrokken zijn of moeten worden benaderd. De sleutel is hierbij om een
instellingsbrede visie en een duidelijke missie gericht op alumni te formuleren.
Tijd sinds afstuderen
Vanuit het chronologisch perspectief van studenten/afgestudeerden/alumni, vallen alumni doorgaans in
een van de volgende drie categorieën:
●
●
●

Recent afgestudeerden (< 5 jaar geleden)
Afgestudeerden die halverwege hun carrière zijn
Afgestudeerden met een gevestigde carrière

De verbinding tussen school en alumni verdwijnt naarmate het verstrijken van de tijd sinds het afstuderen,
waardoor het lastiger wordt om alumni te bereiken. Het zal daarom makkelijker zijn om in contact te
komen met recent afgestudeerden, hoewel de expertise en ervaring van alumni die halverwege hun
carrière zijn of met een gevestigde carrière hen wellicht beter in staat stellen om vrijwillige bijdragen te
leveren (mentoren, netwerken, bemiddeling, werving).
Definitiecriteria voor alumni
Afstuderen is zonder twijfel een beperkt criterium om alumni te definiëren. Zodra men stilstaat bij andere
vormen van relaties, breidt het alumnibestand zich aanzienlijk uit. Dit is de benadering die wordt
voorgesteld door CASE’s Alumni Engagement Metrics Framework (raamwerk voor statistiek met betrekking
tot alumnibetrokkenheid):
“Alumni zijn voormalig studenten van de instelling. Deze bevolking bevat huidige studenten die
eerder een diploma hebben behaald, maar zich momenteel verder ontwikkelen – bijvoorbeeld een
student die eerder een bachelor diploma heeft behaald, maar nu verder werkt aan het behalen van
een diploma in een vervolgopleiding.” (CASE)
Met andere woorden, iedere voormalig student is een potentiele betrokkene voor strategieën gericht op
alumnibetrokkenheid. Hieronder is een selectie gemaakt van de door CASE uiteengezette profielen die het
meest relevant zijn in de context van het beroepsonderwijs.
●
●
●

●

Afgestudeerden: personen die een officieel certificaat hebben ontvangen.
Certificaat of onderscheiding: personen die een andere onderscheiding of certificaat dan officiële
diploma’s hebben ontvangen.
Niet-afgestudeerden: personen die ten minste een tijdvak, semester of certificeerbare eenheid met
voldoende studiepunten hebben afgerond, maar de school hebben verlaten alvorens hun opleiding
te voltooien.
Anders: dit kunnen onder meer tijdelijke studenten, voormalig werknemers of andere personen zijn
die op relevante wijze gerelateerd zijn geweest aan de instelling en niet onder een van de voorgaande
categorieën vallen.
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TAAK: WELKE ALUMNI MOETEN WORDEN BETROKKEN BIJ DE SCHOOL?

Voeg zo nodig categorieën toe
1
2
3
4
5

Categorie
Afgestudeerden
Niet-afgestudeerden
Stagiairs
Tijdelijke studenten
Voormalig medewerkers [voeg evt. rijen toe]

Alumni
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BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE DOELEN
Beroepsonderwijsinstellingen die alumni proberen te betrekken bij de school zullen waarschijnlijk niet
succesvol zijn als die activiteiten losstaan van reguliere activiteiten. Het betrekken van alumni bij de school
moet daarom worden beschouwd als een strategische onderneming die vraagt om een schoolbrede
aanpak.
Onderstaand figuur toont de bouwstenen van een adequate strategie voor het vergroten van
alumnibetrokkenheid. Elk afzonderlijk doel belicht de belangrijkste verbeterpunten die eerder zijn
aangemerkt door de TRACKTION-partners.

Elk aandachtspunt zal individueel worden belicht in verschillende hoofdstukken die leiden tot een laatste
hoofdstuk met de toepasselijke titel ‘Verbanden leggen’ waarin suggesties worden gedaan om
alumnibetrokkenheid te verankeren in het strategisch beleid van de school.
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#1. COÖRDINEER DE BETROKKENHEID VAN ALLE ACTOREN
In dit hoofdstuk:
• Identificeren we de belangrijkste actoren;
• Behandelen we het belang van loyaliteit van alumni;
• Bieden we suggesties voor het creëren van een sterke onderlinge relatie tussen actoren.
Wie moeten inspraak hebben?
Alumni zijn een centraal onderdeel van een systeem dat wordt bevolkt door een breder scala aan actoren,
waardoor het essentieel is om een sterke verbondenheid te creëren tussen onderwijzend personeel,
alumnibureaus en andere actoren om alumnibetrokkenheid te benutten. Een essentiële eerste stap is niet
alleen om een duidelijk beeld te scheppen van de rollen van de verschillende actoren, maar ook om hun
onderlinge verbindingen en motivaties in kaart te brengen. Zodra alle relevante actoren in kaart zijn gebracht,
is het mogelijk om zwakke verbanden, hiaten of knelpunten te identificeren en verbeterpunten naar voren
te brengen.

Schoolleiders
Alumni
medewerkers

[Anders]

alumni
Studenten

Docenten

Stagebureau

Begeleiders

Loyaliteit als voorloper van betrokkenheid
De loyaliteit van studenten verwijst in het algemeen naar de mate waarin studenten zich verbonden voelen
met de onderwijsinstelling waar ze zijn ingeschreven, uitgedrukt in hun houding en/of gedrag (HennigThurau et al. 2001). Met andere woorden, studenten drukken hun loyaliteit zowel uit met wat ze zeggen
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(bijv. positieve mond-tot-mondreclame) als met wat ze doen na hun afstuderen (bijv. lid worden van een
onderwijsadviespaniel) (Snijders et al., 2019).
Loyaliteit komt na het afstuderen echter niet uit de lucht vallen. Integendeel, het ontwikkelt zich door de
jaren heen: vanaf de inschrijving tot het afstuderen en daarna (Koenig-Lewis et al. 2016, p. 59). Waarom is
het belangrijk aandacht te besteden aan dit concept? Omdat loyaliteit is verbonden met betrokkenheid.
Snijders et al. (2019) concludeerden dat alumni een hogere (retrospectieve) betrokkenheid rapporteerden
wanneer ze tijdens hun eerdere onderwijservaringen de relatie met de instelling en de medewerkers
positief hebben beleefd.
De loyaliteit van alumni is niet gelijk verdeeld over alle actoren. Loyaliteit bestaat uit lagen. Onderwijzend
personeel is een belangrijk onderdeel van de loyaliteitspuzzel. Studenten ontwikkelen sterkere banden met
(sommige) docenten en begeleiders, terwijl de band met een alumnibureau begrijpelijkerwijs zwakker kan
zijn. De kwaliteit van de relatie met het onderwijzend personeel blijkt een goede voorspeller te zijn van
toekomstige alumniloyaliteit (Koenig-Lewis et al. 2016).
Met dit in gedachten is het moeilijk te bevatten hoe vaak deze waardevolle relatie vaak verloren gaat in het
beroepsonderwijs. Na het interviewen van faculteitsmedewerkers in een aantal Australische instellingen
voor hoger onderwijs, identificeerde Vanderlelie (2019) twee belangrijke valkuilen die resoneren met de
ervaringen in het beroepsonderwijs. De eerste was het gebrek aan coördinatie tussen docenten en
alumnibureaus, of medewerkers die betrokken zijn bij alumnirelaties. En alsof dit nog niet erg genoeg is,
hield de meerderheid van de respondenten hun eigen geheime lijst van alumni bij, al dan niet gescheiden
van die van het alumnibureau of betrokken medewerkers.
Met betrekking tot persoonlijke communicatie benadrukte Vanderlelie (2020) het belang van het erkennen
van het eigendom van de relatie.
Vanuit management of leidinggevenden moet onderwijzend personeel gerustgesteld worden dat het delen
van de alumnilijsten niet betekent dat de relatie met de student wordt verhinderd of beperkt door
medewerkers die zich bezighouden met alumnizaken en loopbaanbegeleiding. Alumnilijsten moeten een
kolom bevatten met daarin de medewerker de sterkste connectie heeft met een alumnus (bijv. een
voormalig begeleider). Dit zorgt ervoor dat wanneer de onderwijsinstelling of medewerkers die zich
bezighouden met alumnizaken en loopbaanbegeleiding een alumnus benaderen, de medewerker die de
relatie heeft met de alumnus wordt geïnformeerd en wordt aangehaakt bij het gesprek.
Pärnumaa beroepsonderwijs. Estland
“Studenten bouwen gewoonlijk een relatie op met hun docenten die hen na hun afstuderen
uitnodigen om deel te nemen aan verschillende schoolactiviteiten. Het alumninetwerk is
afhankelijk van de initiatieven van individuele docenten om informeel contact te houden met
voormalig studenten. Er zijn slechts een paar beperkte pogingen tot het opzetten van een netwerk
geregistreerd, zoals de alumnivereniging van het Pärnumaa Centrum voor Beroepsonderwijs “MTÜ
Tihemetsa Vilistlane”, die werd opgericht door de alumni van de voormalig aparte
beroepsonderwijsinstelling Tihemetsa Technical School (gefuseerd met PKHK in 2003). Het is in
2009 opgericht met als doel het verleden te waarderen, tradities in stand te houden, contact te
houden met alumni en docenten en om reünies te organiseren die iedere vijf jaar plaatsvinden. De
vereniging wordt bestuurd door zes bestuursleden, vijf alumni en een docent.
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TAAK: BRENG DE BELANGRIJKSTE ACTOREN VOOR ALUMNIBETROKKENHEID IN KAART

STAKEHOLDER
Wat levert het hen op?
Begeleiders
Docenten
Alumnibureau en -medewerkers
Schoolleiding
[Voeg categorieën toe waar
nodig]

Wat kan een drempel zijn?

Belangrijke bevindingen
SCHOOLLEIDERS
Werk samen met afdelingshoofden om geschikte
studenten
te
identificeren
om
alumnibetrokkenheid binnen de instelling te leiden
(overleg met het alumnibureau, indien van
toepassing).

DOCENTEN/MEDEWERKERS
Deel de alumnilijsten met het alumnibureau of
andere betrokken medewerkers (indien van
toepassing).

Werk samen met collega’s (onderwijzend
personeel, alumnibureau, andere betrokken
Stel het alumnibureau verantwoordelijk om alle medewerkers) om zo effectiever te zijn.
relevante actoren in kaart te brengen en formuleer
een plan om zwakke verbindingen, hiaten of Deel de eigen initiatieven en resultaten omtrent
knelpunten te verbeteren.
contact met alumni met collega’s en het
alumnibureau.
Maak de processen voor alumnibetrokkenheid
duidelijk voor alle medewerkers.
Draag de waarde van ontwikkelen en onderhouden
Zorg ervoor dat het eigendom van een relatie wordt
erkend.

van alumnibetrokkenheid uit richting studenten.

Informeer medewerkers over de verschillende
soorten relaties met alumni om deze niet over het
hoofd te zien.
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#2. ONTWIKKEL EEN SAMENHANGEND PORTFOLIO VAN ALUMNI-ACTIVITEITEN
In dit hoofdstuk:
• Inventariseren we bestaande initiatieven in het kader van alumnibetrokkenheid;
• Bieden we een raamwerk voor acties gericht op alumnibetrokkenheid;
• Doen we een voorstel voor verbetering van bestaande initiatieven gebaseerd op de inhoudelijke
behoeften van studenten/alumni in verschillende levensfasen.

Inventariseer bestaande initiatieven voor alumnibetrokkenheid
Begin met wat je hebt. Een eerste stap is het verzamelen van alle acties en handelingen die nu al worden
uitgevoerd. Denk aan alle activiteiten die momenteel worden ondernomen op de school waar alumni tot op
zekere hoogte bij betrokken zijn. Vink alles aan wat van toepassing is.
Gastcolleges
Trainingsmogelijkheden
Stages
Alumniprofielen

Loopbaanbegeleiding
Vacatureboards
Mentorprogramma’s
Alumni-onderscheidingen

Open dagen
Netwerkevenementen
Adviserende rol
Anders

Het resultaat van het samenstellen van dit portfolio aan acties is doorgaans al indrukwekkender dan
verwacht. Toch kan uit het resulterende beeld blijken dat er structuur mist.
Formuleer een kader voor acties gericht op alumnibetrokkenheid
Een samenhangend referentiekader is een goede manier om van een fragmentarische verzameling acties en
initiatieven naar een gedegen alumnistrategie te gaan. Een raamwerk biedt de mogelijkheid om de
continuïteit en samenhang van alle reeds bestaande acties en evenementen omtrent alumnibetrokkenheid
te waarborgen. Wat is de rode draad in het alumnibeleid van de school?
Inspiratie uit de praktijk: Model voor Alumnibetrokkenheid en Inzetbaarheid van Griffith
University (Australië)
Het model voor Alumnibetrokkenheid en Inzetbaarheid van de Griffith University (Vanderlelie, 2019)
gebruikt het vergroten van de kansen van studenten op de arbeidsmarkt als de rode draad. Het
model analyseert alle mogelijkheden voor alumnibetrokkenheid door de lens van het vergroten van
de kansen op de arbeidsmarkt 1. Alumni krijgen verscheidene mogelijkheden om contact te leggen
met studenten van alle studiejaren en niveaus en de transitie van school naar werk te
vergemakkelijken. Het model stimuleert studenten om hun kansen op de arbeidsmarkt van
inschrijving tot afstuderen te bezien aan de hand van vier doelen:
●
●
●
●

Het ontwikkelen van persoonlijk en professioneel bewustzijn;
Het vergroten de capaciteit om sleutelvaardigheden te identificeren en te communiceren;
Het bewust worden van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit ervaring met het
beroepsonderwijs;
Het verrijken van begrip van carrièrepaden en de realiteit van het zoeken naar werk.

Bridgestock (2009) verbreedt de definitie van inzetbaarheid van afgestudeerden als niet uitsluitend het
mogelijk maken van verwerving van generieke vaardigheden, maar ook als het vermogen van studenten en
afgestudeerden om hun loopbaanontwikkeling zelf te sturen.

1
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Verbeter bestaande initiatieven
Het model erkent bovendien de ontwikkeling van de behoeften en motivaties om betrokken te blijven bij de
onderwijsinstelling gedurende de verschillende levensfases van studenten en alumni, zoals samengevat in
onderstaande tabel:

V
O
O
R
A
F
T
I
J
D
E
N
S

Fase en vragen
BEWUSTWORDING
● Is het beroepsonderwijs iets voor mij?
● Welke opleiding moet ik kiezen?
● Wat kan ik met deze kwalificatie?

Acties gericht op alumnibetrokkenheid
● Het delen van alumniverhalen met
de leerlingen van ‘feeder’ scholen2.
● Ervaringen van alumni in
promotiematerialen.
● De aanwezigheid van alumni op
open dagen.

VERBONDENHEID (1e jaar)
● Heb ik de juiste keuze gemaakt?
● Hoor ik hier thuis?
● Hoe ben ik succesvol?

●

BEKWAAMHEID (gedurende de hele opleiding)
● Welke vaardigheden moet ik ontwikkelen?
● Hoe bouw ik een netwerk?

●

●
●
●

●
●

PRAKTIJKERVARING (laatste jaar)
● Wat willen werkgevers?
● Hoe doe ik ervaring op?
● Moet ik verder studeren?

●
●
●

A
F
L
O
O
P

ALUMNI-ONDERSTEUNING (na afstuderen)
● Waar begin ik met het zoeken naar werk?
● Ik ben klaar voor een carrièreswitch, maar
hoe pak ik dat aan?
● Hoe kan ik studenten
helpen/ondersteunen?

●
●
●
●

Bouw de kennis van mogelijkheden
op door voorbeelden van alumni.
Demonstreer de diversiteit van de
verschillende paden naar succes.
Nodig alumni uit in de klas.
Verbind eerstejaarsstudenten met
alumnimentoren.
Maak de benodigde professionele
vaardigheden inzichtelijk.
Nodig alumni uit om hun
opleidingstraject te presenteren
tijdens loopbaanbegeleidingssessies.
Gebruik relevante voorbeelden uit
de praktijk in het lesgeven.
Verbind laatstejaarsstudenten met
alumnimentoren (bijv. in
laatstejaarsprojecten).
Bedrijfsbezoeken, werkervaring en
stagemogelijkheden.
Strategieën voor het opstellen van
een CV en het zoeken naar werk.
Professionele ontwikkeling en leven
lang ontwikkelen.
Bijdragen aan
curriculumvernieuwing.
Alumni-alumni mentorprogramma’s
& netwerken.
Andere afgestudeerden in dienst
nemen.

2

Een school of college waarvan de afgestudeerden hun opleiding voortzetten aan een andere specifieke school of hogeschool, of
een specifiek beroep gaan uitoefenen. In deze context betekent het een school waarvan veel of de meeste studenten doorstromen
naar een andere specifieke onderwijsinstelling, bijv. “Een beroepsonderwijsinstelling is afhankelijk van een aantal feeder scholen
voor de instroom van studenten”.
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TAAK: EEN MODEL VOOR HET CLASSIFICEREN VAN ACTIES GERICHT OP ALUMNIBETROKKENHEID

Het model helpt beroepsonderwijsinstellingen om te beginnen met het opzetten van verschillende acties
omtrent alumnibetrokkenheid voor verschillende opleidingsfases van studenten. Breng bestaande acties en
initiatieven in kaart, zoek de hiaten en ontwikkel nieuwe kansen om alumni met studenten in contact te
laten komen.
De twee onderstaande voorbeelden laten zien hoe twee verschillende scholen het instrument gebruiken.
COMETA (Italië)
Fase en activiteiten
BEWUSTWORDING
● Het delen van alumniverhalen
met de leerlingen van ‘feeder’
scholen.
● Ervaringen van alumni in
promotiematerialen.
● De aanwezigheid van alumni
op ‘Open Dagen’.

VERBONDENHEID
● Bouw de kennis van
mogelijkheden op door
voorbeelden van alumni.
● Demonstreer de diversiteit
van de verschillende paden
naar “succes”.
● Nodig alumni uit in de klas.
● Verbind eerstejaarsstudenten
met alumnimentoren.
BEKWAAMHEID
● Maak de benodigde
professionele vaardigheden
inzichtelijk.
● Nodig alumni uit om hun
opleidingstraject te
presenteren tijdens
loopbaanbegeleidingssessies.
● Gebruik relevante
voorbeelden uit de praktijk in
het lesgeven.
PRAKTIJKERVARING
● Verbind laatstejaarsstudenten
met alumnimentoren (bijv. in
laatstejaarsprojecten).
● Bedrijfsbezoeken,
werkervaring en

Acties die reeds zijn
ondernomen door COMETA
● Het delen van
alumniverhalen in
promotiemateriaal,
ervaringen delen: op
Facebook. Video’s over
vakken op YouTube.
● Alumni aanwezig op
open dagen.

●

●

●

Het opbouwen van
kennis van het
werkveld door de
ervaringen van alumni.
Het uitnodigen van
alumni in de klas om
werkervaringen te
delen.

Bedrijfsbezoeken,
werkervaring en
stagemogelijkheden:
alumni geven
studenten de
gelegenheid om het

Wat kan nog meer worden
gedaan?
● Zet uiteen hoe
bewustzijn gecreëerd
moet worden
(schakel relevante
actoren in).
● Maak een extra
pagina aan op de
website waar de
ervaringen van
alumni gedeeld
kunnen worden.
Zet uiteen hoe een
gevoel van
verbondenheid
gecreëerd moet
worden (schakel
relevante actoren in
en formuleer
specifieke acties).
●

Zet uiteen hoe het
proces om
bekwaamheid te
cultiveren moet
verlopen (schakel
relevante actoren in
en formuleer
specifieke acties)

●

Zet uiteen hoe het
proces om
praktijkervaring op te
doen moet verlopen
(schakel relevante
actoren in en
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stagemogelijkheden.
Strategieën voor het opstellen
van een CV en het zoeken
naar werk.
ALUMNI-ONDERSTEUNING
● Professionele ontwikkeling en
leven lang ontwikkelen.
● Bijdragen aan
curriculumvernieuwing.
● Alumni-alumni
mentorprogramma’s &
netwerken.
● Andere afgestudeerden in
dienst nemen.

bedrijf waar de
alumnus werkzaam is
te bezoeken.

●

●

●

●
●

Professionele
ontwikkeling en leven
lang ontwikkelen: extra
modules voor
volwassenen.
Ons baan- en
stagebureau draagt bij
aan vernieuwing van
het curriculum. Er zijn
frequente
gelegenheden om te
werken aan het CV.
Het in dienst nemen
van andere
afgestudeerden.
Informele
ondersteuning door
begeleiders en
docenten.

formuleer specifieke
acties).

●

●

●

Het ontwikkelen van
een pagina op de
website voor
vacatures.
Een jaarlijkse
vergadering om
ervaringen te delen
en nieuwe
samenwerkingen op
te zoeken.
Het formaliseren van
individuele
ondersteuning door
begeleiders en
docenten.

Voorbeeld: PKHK (Estland)
Fase en activiteiten
BEWUSTWORDING
● Het delen van
alumniverhalen met de
leerlingen van ‘feeder’
scholen.
● Ervaringen van alumni in
promotiematerialen
● De aanwezigheid van
alumni op ‘Open Dagen’.

Acties die reeds zijn ondernomen
door PKHK
● Alumni komen terug naar
school om hun ervaringen
uit het werkveld te delen.
● De succesverhalen van
alumni worden gedeeld in
de media.
● We hebben de afgelopen
jaren ‘open deuren/dagen’
georganiseerd in
samenwerking met
partijen uit het werkveld
en we hebben alumni
hierbij betrokken door ze
te vragen over hun keuzes
te vertellen in de
workshops.
● Sommige docenten zijn
zelf alumni van de school
en spreken ook bij de open
dagen.

Wat kan nog meer worden
gedaan?
● De ervaringen en
successen van
alumni worden nog
niet gedeeld in het
promotiemateriaal.

17

VERBONDENHEID
● Bouw de kennis van
mogelijkheden op door
voorbeelden van alumni.
● Demonstreer de diversiteit
van de verschillende paden
naar “succes”.
● Nodig alumni uit in de klas.
● Verbind
eerstejaarsstudenten met
alumnimentoren.

●

●

●

BEKWAAMHEID
● Maak de benodigde
professionele vaardigheden
inzichtelijk.
● Nodig alumni uit om hun
opleidingstraject te
presenteren tijdens
loopbaanbegeleidingssessies.
● Gebruik relevante
voorbeelden uit de praktijk
in het lesgeven

●

PRAKTIJKERVARING
● Verbind
laatstejaarsstudenten met
alumnimentoren (bijv. in
laatstejaarsprojecten).
● Bedrijfsbezoeken,
werkervaring en
stagemogelijkheden.
● Strategieën voor het
opstellen van een CV en
het zoeken naar werk.
ALUMNI-ONDERSTEUNING
● Professionele ontwikkeling
en leven lang ontwikkelen.
● Bijdragen aan
curriculumvernieuwing.
● Alumni-alumni
mentorprogramma’s &
netwerken.

●

●

●

●

Elk jaar organiseren we
loopbaangesprekken voor
eerstejaarsstudenten
(alumni zijn aanwezig bij
de inleidende colleges om
te praten over hun tijd en
ervaringen op school).
Alumni komen soms langs
om onze
eerstejaarsstudenten te
helpen met hun eerste
praktijkervaringen
(kappers, koks etc.).
Alumni zijn betrokken bij
het onderwijsproces - zij
geven (gast)lessen, leveren
feedback op de
beroepsexamens etc.
Relevante ervaringen uit
het werkveld: sommige
docenten zijn alumni van
de school en beoefenen
het vak waarin zij lesgeven
ook in de praktijk.

●

Een
mentorprogramma
kan waarschijnlijk
aanvankelijk alleen
tijdens de stage
worden ingevoerd.

●

Het inzetten van
alumni in modules
voor
loopbaanbegeleiding
.
Het inzetten van
alumni voor de
loopbaanbegeleiding
van onze huidige
studenten
(bijvoorbeeld een
buddy-systeem).

●

Ons stageprogramma
houdt contact met
bedrijven, waarvan
sommige worden beheerd
door onze alumni.
Studenten gaan vaak op
studiereis naar deze
bedrijven.
Ze lopen stage bij deze
bedrijven waar ze begeleid
worden door onze alumni.
We delen regelmatig
curriculumvernieuwingen
met alumni die werkzaam
zijn bij relevante bedrijven
en vragen hun mening en
aanbevelingen voor
verdere verbetering.
Veel alumni zijn actief

●

Alumni-alumni
mentorprogramma’s
en netwerkgelegenheden zijn niet
formeel vastgelegd
in de school. Hier
wordt aan gewerkt.
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●

Andere afgestudeerden in
dienst nemen.

●

●

●

betrokken bij het
onderwijs op school, bijv.
door ontmoetingen met de
studenten, het geven van
lessen,
curriculumontwikkeling,
studiebezoeken, stages,
etc.
Sommige alumni zijn
verbonden gebleven aan
de school als docent,
waaruit blijkt dat ze
bereidwillig en enthousiast
zijn om bij te dragen aan
de ontwikkeling van de
school.
Veel van de alumni die nu
eigenaar van hun eigen
kapsalon zijn, nemen
andere afgestudeerden
(kappers) van hun school
aan.
De jubileumvieringen voor
elke specialisatiecursus
worden gekenmerkt door
actieve betrokkenheid van
de alumni,
vertegenwoordigers van
de bedrijven en de huidige
studenten.
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Belangrijke bevindingen
SCHOOLLEIDERS

DOCENTEN/MEDEWERKERS

Zet kansen op de arbeidsmarkt in als ‘voet tussen
de deur’ om docenten en alumni met elkaar te
verbinden bij inspanningen om het curriculum te
verrijken.

Bied een ondersteunende en opbouwende rol in de
ervaring van de student, waarbij er verschillende
mogelijkheden worden aangeboden waardoor
studenten al tijdens hun studie in contact kunnen
komen met alumni.

Identificeer de alumni-activiteiten die al op de
school zijn uitgevoerd, werk vervolgens aan het
verbeteren van kwaliteit en voeg nieuwe
activiteiten toe.
Formuleer een raamwerk voor de instelling waarin
alle initiatieven gericht op alumni zijn opgenomen.
Formuleer een nauwkeurig proces en strategie
voor alumni-activiteiten.

Bied alumni ondersteuning op maat in hun
overgang naar de arbeidsmarkt.
Deel kansen en behoeften met de leiding en
betrokkenen bij het alumninetwerk.
Verzamel alle initiatieven die ontwikkeld zijn voor
alumni en analyseer ze met de rest van het team.

Neem ervaringen van alumni op in
promotiemateriaal, bij wijze van advertentie en als
informatiebron over carrièremogelijkheden.
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#3. COMMUNICEER DE WAARDE VAN ALUMNIBETROKKENHEID
In dit hoofdstuk:
• Tonen we de rol van alumni door ervaringen van alumni te delen en te creëren;
• Scheppen we een beeld van het veelzijdige karakter van alumnirelaties;
• Geven we tips voor contact met alumni: wacht niet te lang, vraag toestemming en houd contact.
Maak alumni zichtbaar
Alumniverhalen zijn krachtige middelen om de ervaringen en prestaties van alumni te belichten. Of het
nu gaat om een korte tekst of een interview, alumniverhalen kunnen helpen om huidige studenten te
inspireren. Kailanto et al. (2012) onderzocht de invloed van alumniverhalen op de motivatie van studenten
en hun gevoel van verbondenheid met hun opleiding in een instelling voor hoger onderwijs in Finland.
Alumniverhalen, in combinatie met meer gedetailleerde informatie en persoonlijke ontmoetingen, bleken
nuttig om voor studenten en docenten inzichtelijk te maken hoe opleidingen verbonden zijn met
carrièrepaden en om leermotivatie te vergroten.
TAAK: CREËER JE EERSTE ALUMNIVERHAAL

Hier zijn enkele voorbeeldvragen en onderwerpen, waaraan ook eigen vragen kunnen worden toegevoegd.
● Beschrijf kort wat je nu doet (levensfase, type werk).
● Hoe ben je daar gekomen sinds je afstuderen?
● Wat is achteraf gezien het meest waardevolle onderdeel van je opleiding geweest?
● Houd je contact met je voormalige onderwijsinstelling? Zo ja, hoe? Waarom?
● Wat zou voor jou de volgende stap zijn in je carrière?
Enkele aanvullende tips:
● Verzamel echte ervaringen en verhalen. Het is een gesprek, geen enquête.
● Richt je niet alleen op zeer succesvolle personen en houd rekening met diversiteit. Besteed
aandacht aan evenwicht in termen van geslacht, branche, loopbaanontwikkeling en -invulling (bijv.
werknemers, zelfstandigen, doorstromers) en loopbaanfase (net afgestudeerden, afgestudeerden
met al wat ervaring en afgestudeerden met een gevestigde carrière).
● Kwaliteit is belangrijk dan kwantiteit. Toch is het aan te raden om samen met het team/collega’s
een kwantitatieve doelstelling af te spreken. Bijvoorbeeld: “Tegen het einde van het schooljaar
hebben we vijf interviews/verhalen” of “ieder team levert in ieder geval een interview met een
alumnus aan voor het einde van het schooljaar/semester”.
● Organiseer een persoonlijk interview en laat de afgestudeerde zich op zijn gemak voelen om meer
informatie over hun professionele carrière te delen. Wees niet veroordelend.
● Vergeet niet om toestemming van de geïnterviewde te vragen om het gesprek op te nemen en het
interview en een foto te publiceren.
● Een alternatief is om studenten te vragen een alumnus te interviewen. Dat is voor hen een goede
kans om een professioneel netwerk op te zetten.
Alle bovengenoemde overwegingen zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de alumnipagina op
de TRACKTION-website. Neem de tijd om ter inspiratie enkele interviews door te nemen voor je begint. Klik
daarvoor op de volgende link: https://tracktionerasmus.eu/alumni-stories-ee/
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TAAK: CREËER EEN ALUMNIPAGINA OP DE WEBSITE

Overweeg om een alumnipagina aan de website van de school toe te voegen om zo alumniverhalen en
andere relevante informatie te delen. Inspiratie nodig? Kijk eens naar de twee volgende voorbeelden uit
Australië.
Inspiratie uit de praktijk: TAFE’s alumnipagina (Queensland, Australië)
Klik op de link: https://tafeqld.edu.au/information-for/alumni/index.html?
Bespreek in een groep de volgende onderwerpen:
●
●
●
●

Wat is het hoofddoel van de TAFE-alumnipagina?
Wat levert het op voor de alumni?
Zijn er aansporingen tot actie? Welke?
Wat vond je leuk/goed? Waarom?

Inspiratie uit de praktijk: The Australian VET Alumni
Program
“The Australian VET Alumni Program is een nationale
gemeenschap van afgestudeerden uit het
beroepsonderwijs, erkende leerbedrijven,
beroepsonderwijsdocenten en -medewerkers en
organisaties die hun ervaringen met het
beroepsonderwijs in Australië willen delen om
deelname aan het beroepsonderwijs te stimuleren.“
https://www.myskills.gov.au/the-australian-vetalumni-program/
Bewustzijn creëren omtrent het veelzijdige karakter van alumnirelaties
In gesprekken over alumnibetrokkenheid worden studenten en alumni vaak beschouwd als passieve
ontvangers van de door de instelling geleverde diensten. Het verbreden van het begrip
‘alumnibetrokkenheid’ is de eerste stap richting het creëren van een alumnicultuur met een sterk en
duurzaam fundament. Om dit te bewerkstellingen is het cruciaal dat studenten de school verlaten met een
duidelijk idee van de verschillende rollen die zij kunnen spelen als alumni.
Hoewel actuele informatie over vacatures en bijscholingsmogelijkheden ongetwijfeld een centrale rol
zullen blijven hebben in programma’s voor alumnibetrokkenheid, moet dat niet de enige reden zijn om
contact te houden met de school. Zoals eerder gesteld heeft de actieve bijdrage van alumni grote waarde
voor andere gebieden, zoals de ontwikkeling van het curriculum en loopbaanbegeleiding.
Gesprekken zijn nuttig, maar studenten leren impliciet over de waarde van alumni door herhaaldelijke
interactie met oud-studenten. Zoals eerder besproken spreekt uit het ontwikkelen van een samenhangend
portfolio van relevante en doelgerichte alumni-activiteiten op basis van de behoeften van studenten en
alumni in verschillende fasen een boodschap die verder kan worden versterkt door de waarde van
alumnibetrokkenheid uit te lichten aan het begin en einde van elke activiteit.
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Wacht niet te lang, vraag toestemming en houd contact
Contact houden en een zinvolle relatie onderhouden met oud-studenten is een belangrijk kenmerk van
alumnibetrokkenheid. Alle moeite kan voor niets zijn als er te lang mee wordt gewacht. Alumniloyaliteit
groeit geleidelijk in de loop van de tijd. Wacht dus niet tot de studenten over het podium lopen tijdens de
diplomering om te beginnen met het opbouwen van deze relatie (Vanderlelie, 2019).
Vanderlelie (2019) pleit voor de noodzaak om een van de meest doordringende mythen over de
betrokkenheid van alumni te ontkrachten, namelijk de veronderstelling dat “alumni niet geïnteresseerd zijn
in verbinding”. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te vermelden dat niet alle studenten deel willen
uitmaken van een alumninetwerk en dat dit hun goed recht is.
“We moeten ons richten op alumni die deel willen uitmaken van ons netwerk en proberen ons
netwerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toekomstige alumni. Te vaak zie ik dat scholen
proberen om al hun alumni te bereiken, maar het gaat om de kwaliteit van alumnirelaties, niet om
kwantiteit.” (Tim van der Ploeg, Alfa-college)
Zo had het Alfa-college, een van onze partnerscholen, veel succes in het aantrekken van studenten bij het
alumninetwerk door ze te benaderen tijdens de diploma-uitreiking, wanneer iedereen in een uitgelaten
sfeer verkeert. Dit verzoek kan ook enkele maanden voor het afstuderen worden uitgezet. Zorg er echter
hoe dan ook voor dat studenten hierover benaderd worden voor ze de school verlaten.
Vraag 29 uit de TRACKTION-enquête voorafgaand aan diplomering is een goed voorbeeld.
29.

Zou je contact willen houden met de onderwijsinstelling? Ja/ Nee

De vraag is eenvoudig geformuleerd terwijl studenten nog ingeschreven staan (2-3 maanden voor
diplomering). Gegevens uit onderzoeken voorafgaand aan diplomering (maart 2019) laten zien dat 66.6%
van de studenten uit onze steekproef (n=624) interesse toonde voor het in contact blijven met de
onderwijsinstelling na hun afstuderen. De antwoorden op deze basisvraag zorgen voor een nuttig
onderscheid in het alumnibestand, omdat het zo mogelijk is om onderscheid te maken op studenten die
niet willen dat er contact met hen wordt opgenomen.
Schooljaar
Categorie

1. Afgestudeerden
2.Niet-afgestudeerden
3.Certificaat of onderscheiding
4.Anders: (e.g. tijdelijke studenten)
[Voeg categorieën toe waar nodig]

TOTAAL
(A)

Niet bereid
contact te
houden
(B)

Totaalaantal alumni
met wie contact kan
worden opgenomen
(A-B)

Een blijk van interesse is een goed begin, maar het is verstandig om studenten te laten specifiëren wat voor
soort relatie ze willen onderhouden met hun school na hun afstuderen.
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De TRACKTION-enquête voorafgaand aan het afstuderen bevat twee onderling verwante vragen over de
verschillende manieren om betrokken te blijven.
Zou je contact willen houden met de onderwijsinstelling? (Ja/Nee)
Zo ja:
Welke activiteiten of diensten zou je aangeboden Welke activiteiten of diensten zou je je
willen krijgen van je onderwijsinstelling na het onderwijsinstelling willen aanbieden na je
afstuderen? (GET)
afstuderen? (GIVE)
•
Informatie over evenementen
•
Loopbaangesprekken
•
Vacatures
•
Gastcollege
•
Ondersteuning voor startups
•
Mentoraat
•
Anders (specificeer)
•
Werkplekbezoeken

Dit soort nuttige gegevens helpen om activiteiten voor alumni te ontwerpen en verder te ontwikkelen. Als
voorbeeld: 54% van de studenten van het Alfa-college toonde interesse om contact te houden. Ze willen
graag informatie over vacatures en evenementen ontvangen, maar zijn ook bereid om iets terug te doen en
bij te dragen aan activiteiten als gastsprekers of door loopbaangesprekken te voeren.

Vraag toestemming en houd contact
De nieuwe privacywetgeving (AVG) stelt strenge eisen aan scholen. Transparantie is van groot belang.
Toestemming is een absolute vereiste, maar studenten stellen het op prijs om een korte, duidelijke uitleg te
krijgen over de redenen en motivatie van de school om hun gegevens te verzamelen en de manieren
waarop hun gegevens worden gebruikt.
Het registreren van alumni in een alumnivolgsysteem (CRM-systeem) kan alleen met toestemming, maar de
volgende grote uitdaging is om gegevens actueel te houden. Het opbouwen van een succesvol
alumninetwerk kan veel baat hebben bij een alumnivolgsysteem, maar er zijn ook veel activiteiten die ook
mogelijk zijn zonder een alumnivolgsysteem. Het ontbreken van een alumnivolgsysteem is hoe dan ook
geen reden om het de alumnidoelstellingen niet verder te ontwikkelen.
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Contact houden
Een goede manier om betere communicatiemethoden te vinden en alumni te betrekken bij een dialoog, is
door ze hun mening te vragen over de beste manieren om contact te houden of te vragen aan welke
contactmogelijkheid zij de voorkeur geven.
Wat is de beste manier om contact te houden met alumni? Er is niet maar een antwoord. We vroegen
partnerscholen om te reflecteren op de voor- en nadelen van de methodes die zij gebruiken. De resultaten
zijn samengevat in onderstaande tabel:
Methode

Voordelen

Nadelen

E-mail

•

•

•

•
Instant
messagingdiensten
(WhatsApp,
Telegram)

•

Telefoon
gesprekken

•

•
•
•

•

Groot
bereik,
gemakkelijk in gebruik.
Een niet opdringerige
vorm
van
communicatie: alumni
worden niet gestoord
en kunnen reageren
wanneer
het
hen
uitkomt.
De reacties van alumni
zijn schriftelijk.
Populaire vorm van
communicatie.
Geen
kosten
aan
verbonden.
Gelijktijdige interactie.
Goed voor kleine,
specifieke groepen.
Persoonlijk contact met
alumni versterkt de
relatie.
Mogelijkheid om door
te vragen op details.

•

•

•
•

Te informeel.
Laag
Gesprekken kunnen de focus
verliezen.

Laag

•

Hoog

Populair en spontaan.
•
Ook op afstand mogelijk
om contact te houden •
met alumni.
Opnieuw in contact •
komen met ‘verloren’
alumni.

Telefoongesprekken
komen Hoog
wellicht op een ongelegen
moment.
Alumni kunnen ervoor kiezen om
telefoontjes van onbekende
nummers of organisaties te
negeren.
Alumni
kunnen
hun
telefoonnummer veranderen.
Kan als informeel worden Gemid
beschouwd.
deld
Genereert slechts een lage mate
van betrokkenheid (bijv. likes).
Voor vervolgacties moet de
alumnus eerst naar de website
worden geleid.

Maakt het mogelijk om •
diensten te integreren
(vacatures,
evenementen,

Kostbare investering, met name Gemid
voor kleine scholen of scholen deld
die pas net beginnen met het
opbouwen van een strategie

Erg
hoog

•

•
Sociale media

•
•

•

Alumni
betrokkenheid
software

•

Sommige alumni gebruiken email misschien niet vaak.
Berichten kunnen worden
gezien als spam of worden
genegeerd, met name
mailcampagnes.
Studenten zullen na het
afstuderen waarschijnlijk van emailadres veranderen.

Investering
Tijd
Kosten
Laag
Laag

Laag
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•
•

nieuwsbrieven,
mentorprogramma’s).
Maakt het mogelijk om •
alumnidiensten
te
splitsen.
•
Verzamel en publiceer
belangrijke en actuele
gegevens.

voor
het
vergroten
van
alumnibetrokkenheid.
Er is een training benodigd om
met het programma te werken.
Updates en het onderhouden
van inhoud.

Belangrijke bevindingen
SCHOOLLEIDERS
DOCENTEN/MEDEWERKERS
Vier het succes van alumni via de beschikbare Als je wacht tot het afstuderen is het te laat. Begin
kanalen.
op dag een, door studenten te laten begrijpen wat
het is om alumnus te zijn en wat de waarde is van
Benut de sterke kanten van sociale media om een blijvende relatie met de onderwijsinstelling.
contact te houden met alumni en ze te betrekken. Creëer een gevoel van verbondenheid!
Betrek het alumnibureau bij de communicatie en Vraag alumni naar hun verwachtingen en hun
fondsenwerving.
meningen over manieren om contact te houden.
Stuur docenten van alle teams aan bij het Houd alle studenten op de hoogte van de alumniinformeren en enthousiasmeren van studenten en activiteiten die plaatsvinden op school en hun
alumni over hun verschillende rollen.
mogelijkheden tot deelname.
Creëer een alumnipagina op de website van de
instelling/verzamel alumni-ervaringen.
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#4. MEET MEER DAN ALLEEN BETROKKENHEIDSTATISTIEKEN
In dit hoofdstuk:
●
●

Identificeren we bestaande maatstaven van alumnibetrokkenheid;
Definiëren en verbeteren we het proces.

Identificeer bestaande maatstaven van alumnibetrokkenheid bij de onderwijsinstelling
Het consequent en accuraat meten van het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers is een essentieel
onderdeel van het monitoren van een alumnibetrokkenheidstrategie in het beroepsonderwijs.
TAAK: IDENTIFICEER BESTAANDE MAATSTAVEN VAN ALUMNIBETROKKENHEID BIJ DE ONDERWIJSINSTELLING

Sta stil bij het vorige schooljaar. Lukt het om een nauwkeurig cijfer te geven voor de volgende punten?
●
●
●

Percentage betrokken alumni;
Activiteiten gericht op alumnibetrokkenheid (per soort);
Vrijwilligers en tijd besteed aan vrijwillige activiteiten.

Gedeeltelijke en inconsequente registratie van gegevens belemmert het vermogen om de kwaliteit van
activiteiten te beoordelen, groei te zien, verbeterpunten te identificeren en actie te ondernemen.
Het proces van het monitoren en rapporteren van alumnibetrokkenheid kan bedrieglijk eenvoudig lijken,
maar vraagt om een reeks zorgvuldig uitgedachte stappen waarbij verschillende actoren betrokken zijn:
CONSENSUSVORMING

GEGEVENSVERZAMELING EN HET
DELEN VAN GEGEVENS

SAMENVOEGING VAN
DATA EN ANALYSE

RAPPORTAGE

Creëer
betrokkenheid
onder medewerkers voor
het verzamelen en delen
van gegevens.

Medewerkers
die
betrokken zijn bij het
alumnibeleid,
docenten
en/of
vrijwilligers
verzamelen gegevens.

Gegevens
worden
beoordeeld
en
opgeschoond (bijv. aan het
einde van het schooljaar).

Deel belangrijke inzichten
met alle betrokken partijen
en verspreid de informatie
op verschillende manieren.

Gegevens
worden
ingevoerd
in
het
alumnivolgsysteem (niet
altijd).

Laat zien hoe gegevens
invloed
hebben
op
besluitvorming.

Maak afspraken over een
gemeenschappelijke set
definities, inclusiecriteria,
en categorieën op basis
van
ervaringen
met
alumnibetrokkenheid.
Houd
de
gegevensverzamelingsprocessen
eenvoudig en duidelijk
voor alle medewerkers
(statistieken,
instrumenten).

Bewaar geen
gegevens.

geheime

Gegevens
worden
periodiek ingevoerd in een
gedeelde spreadsheet.

Analyseer
alumnibetrokkenheid
en
onderzoek trends.
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Consensusvorming: categorieën voor alumnibetrokkenheid
Voordat we beginnen met het uitbreiden van het totale aantal alumni of activiteiten, is het belangrijk om
overeenstemming te bereiken over de verschillende manieren om alumnibetrokkenheid te genereren.
TRACKTION heeft een aantal van de belangrijkste categorieën voor alumnibetrokkenheid die uiteen zijn
gezet door CASE’s Alumni Engagement Metrics Task Force 3 geselecteerd en aangepast.
Categorie

Communicatie
“Interactieve, betekenisvolle en
informatieve communicatie met alumni die
de missie en strategische doelen van de
instelling ondersteunt.”

Rol van alumni en voorbeelden
Alumni als ontvangers van informatie (GET)
● Gereageerd op een alumni-enquête.
● Een evaluatieformulier over een activiteit
ingevuld.
● Gereageerd op een oproep voor vacatures,
nominaties, onderscheidingen en/of soortgelijk.
● Interactie op sociale media (e.g. likes, reacties,
retweets op inhoud die is geplaatst door de
onderwijsinstelling).

Ervaringsgericht
“Betekenisvolle ervaringen die alumni
inspireren worden gewaardeerd door de
instelling, promoten de missie, vieren de
prestaties en versterken de reputatie van
de instelling”

Alumni als bezoekers (GO)
● Deelnemer aan activiteit/training.
● Career Services gebruiker.
● Lid van alumnivereniging.
● Alumni die hebben deelgenomen aan een
inhoudelijke telefoongesprekken of persoonlijke
bijeenkomsten waarover een verslag is vastgelegd.

Vrijwilligerswerk
“Formeel gedefinieerde en waardevolle
vrijwilligersrollen die door de instelling
worden onderschreven en gewaardeerd en
die de missie en strategische doelen van de
instelling ondersteunen.”

Alumni die (pro-)actief bijdragen (HELP)
● Geïnterviewde voor een profiel/verhaal.
● Klasbezoek.
● Loopbaanmentor.
● Gastspreker.
● Bestuurslid.
● Stagebemiddelaar of -begeleider.

Gebaseerd op CASE (2018)

3 De Task Force is opgezet door CASE, Council for Advancement and Support of Education, met als doel de vele
veelbelovende en innovatie meetinstrumenten voor alumnibetrokkenheid van verschillende instellingen en
praktijkgemeenschappen te integreren.
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Gegevensverzameling en het delen van gegevens
Er zijn meerdere gelegenheden om gegevens te verzamelen. Het is in dit stadium van cruciaal belang ervoor
te zorgen dat alle betrokken partijen kennis hebben van het protocol en de standaardtools en manieren om
gegevens te verzamelen en te delen.

activiteiten

gedeeld
Excelbestand

CRM

Verzamelen
van gegevens

Delen van
gegevens

Delen van
gegevens

Communicatie
Overweeg om e-mail en nieuwsbriefstatistieken te verzamelen, zoals het percentage dat het bericht wordt
geopend (open rate), er doorgeklikt wordt (click-through rate) en afmeldingen voor de nieuwsbrief
(unsubscribe rate). Verzamel sociale media-gegevens, zoals het aantal volgers, likes en interacties.
Ervaringsgericht
Aanwezigheidsregistraties zijn een essentiële eerste stap om deze informatie vast te leggen. Het jaar van
afstuderen en het behaalde diploma zijn tevens erg belangrijk voor verdere analyse.
Naam

Geslacht

Leeftijd

Jaar van
afstuderen

Behaald
diploma

Contactgegevens
(Optioneel)

(Voeg rijen toe waar nodig)
Een basisformulier voor het vastleggen van ervaringsgerichte activiteiten zou idealiter de volgende
informatie bevatten:
Soort
activiteit

Organisators Datum

Duur

Plaats

Aantal
deelnemers

% vrouw
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Vrijwilligerswerk
Alumni steken kostbare tijd in gastcolleges, loopbaangesprekken, of het meewerken aan panelgesprekken
over hun branche en leveren daarmee een substantiële bijdrage aan hun voormalige onderwijsinstelling.
Een basisformulier voor het vastleggen van vrijwilligersacties bevat idealiter de volgende informatie:

Soort
contributie

Datum

Naam
vrijwilliger

Jaar van
afstuderen

Behaald
diploma

Aantal uur
besteed

Organisator

Optioneel: een individuele verklaring die gezamenlijk wordt ondertekend door elke vrijwilliger en de
organisator van de activiteit (bijv. een docent).
Tijdsbesteding van vrijwilliger
Het berekenen van het aantal vrijwilligersuren is een goede manier om na te gaan wat het
investeringsrendement is van activiteiten om alumnibetrokkenheid te vergroten. De waarde van de tijd die
alumni aan het vrijwilligerswerk besteden wordt bepaald door iedere individuele organisatie. Houdt
rekening met de volgende factoren bij het maken van de berekening:
●
●
●

Het minimumloon in het land waar de activiteit plaatsvindt;
Het gemiddelde loon in de relevante sector;
De kosten van een vervanger in loondienst.

Kwalitatieve feedback verzamelen
Vragenlijsten voor het verzamelen van feedback van alumni kunnen betrekking hebben op
participatiemogelijkheden, tevredenheid over alumni-activiteiten en het communicatie- en
informatiebeleid. Naast het verzamelen van feedback middels vragenlijsten moeten docenten en opleiders
worden aangespoord om kwalitatieve feedback te verzamelen door informele interviews of focusgroepen
waarbij deelnemers worden gestimuleerd om op een ongedwongen en weloverwogen manier van
gedachten te wisselen.
Een maatstaf voor ervaringsgerichte activiteiten: The Net Promoter Score
De Net Promoter Score wordt berekend op basis van de antwoorden van deelnemers op de volgende vraag:
Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat je dit evenement/deze activiteit aanraadt aan
een vriend of collega?
% PROMOTERS (score 9 of 10)

% DETRACTORS (score < 6)

NET PROMOTER SCORE
% Promoters - % Detractors
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Samenvoeging van gegevens en analyse
Alumnibetrokkenheidsoftware en commerciële platforms blinken hierin uit, maar zijn erg kostbaar. Een
gedeeld Excel-bestand kan daarom een goed begin zijn. Met de input van alle teams kan het alumnibureau
of kunnen bij het alumnibeleid betrokken medewerkers beginnen met het samenvoegen van gegevens. In
essentie is het de bedoeling om het aantal activiteiten en deelnemers op (school)jaarbasis vast te leggen.
Alumni kunnen zowel beschouwd worden als een uniforme groep of onderverdeeld worden op basis van
specifieke kenmerken.
ALUMNI
1
2
3
4
5

Afgestudeerden
Niet-afgestudeerden
Certificaat of onderscheiding
Tijdelijke studenten
[Voeg categorieën toe waar nodig]

Vrijwilliger
(V)

Ervaringsgericht (E)

Communicatie (C)

Maak een balans op van het aantal acties dat door elke schoolafdeling/team is geïmplementeerd.
ACTIES
Afdeling/team 1
Afdeling/team 2
Afdeling/team …
TOTAAL

Vrijwilliger
(V)

Ervaringsgericht (E)

Communicatie (C)

Rapportage
Een van de meest directe opbrengsten van dit proces is het vermogen om de betrokkenheid van alumni
visueel uit te drukken. Vat de belangrijkste inzichten samen in een factsheet, grafiek of interactief
dashboard dat gebruikt kan worden in een presentatie, rapport of op de gloednieuwe alumnipagina op
de website.
Kwantitatieve aspecten
●
●
●
●
●

Aantal alumni-activiteiten per soort
Betrokken alumni per type: bijv. vrijwilligers, deelnemers aan activiteit
Betrokkenheidspercentage
Vrijwilligersuren en investeringsrendement
Percentage stijging in de afgelopen maanden

Kwalitatieve aspecten
●
●

Tevredenheid, relevantie (bijv. Net Promoter Score)
Getuigenissen (testimonials) van alumni (uit vragenlijsten, interviews met focusgroepen)
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Belangrijke bevindingen
SCHOOLLEIDERS
Creëer betrokkenheid onder medewerkers voor
het verzamelen en delen van gegevens.

DOCENTEN/MEDEWERKERS
Werk regelmatig informatie bij in de gedeelde
spreadsheet of het alumnivolgsysteem.

Kom tot een consensus over coderen.

Deel belangrijke inzichten op de juiste manier met
studenten en alumni.

Houd de gegevensverzamelingsprocessen
eenvoudig en duidelijk voor alle medewerkers.
Deel belangrijke inzichten (rapportages).

Kijk naar activiteiten die mogelijk zijn zonder
alumnivolgsysteem (voor onderwijsinstellingen
zonder alumnivolgsysteem).

Maak duidelijk hoe gegevens invloed hebben op
de besluitvorming.
Stel een scorebord op met resultaten die dienen
als referentiekader voor het evalueren van
jaarlijkse prestaties op gebied van
alumnibetrokkenheid.

32

VERBANDEN LEGGEN
In dit hoofdstuk:
• Bespreken we manieren om alumnibetrokkenheid te integreren in de strategische koers van de
school;
• Onderzoeken we welke implicaties er zijn voor kwaliteitszorg.
Pogingen van beroepsonderwijsinstellingen om relaties op te bouwen met alumni zullen waarschijnlijk niet
succesvol zijn als ze niet geïntegreerd zijn in de strategie. In hoeverre houdt de school rekening met alumni
als een strategische stakeholder? Wordt de waarde van alumni voor de ontwikkeling van de school
voldoende erkend door het beroepsonderwijs? Alumnibetrokkenheid moet worden geïntegreerd in een
duidelijke strategische koers.
Uit ons overleg met de TRACKTION-partnerscholen kwam naar voren dat alumni zelden worden genoemd
in strategische koersen of jaarplannen. Verwijzingen naar alumni zijn oppervlakkig en worden zelden
vertaald naar concrete, meetbare en praktische doelen. Onderstaand voorbeeld van het Alfa-college geeft
weer hoe alumnibeleid opgenomen kan worden in de strategische documenten van de school.
Alumnibetrokkenheid in nationaal beleid en interne documenten (Alfa-college, Nederland)
Uitleg
Nationaal beleid voor beroepsonderwijs
Er is geen wetgeving omtrent het
inzetten van alumni in Nederland. Doelen
worden opgesteld door de
onderwijsinspectie. Enkele van deze
doelen zijn alumnigerelateerd. De
beroepsonderwijsinstelling moet
bijvoorbeeld tijdens een inspectie-audit
kunnen aantonen kennis te hebben van
de loopbaan van afgestudeerden, het
zogenaamde ‘vervolgsucces’.

Strategisch beleidsplan Alfa-college
(2019-2023)
Het Alfa-college heeft een apart
hoofdstuk over alumni opgenomen in het
strategisch beleidsplan. Ook wordt in het
document vaak aan alumni gerefereerd
als ‘partners’.

OR3. Vervolgsucces

Uittreksel

Definitie: De bestemming van de studenten na het verlaten
van de opleiding is bekend en voldoet ten minste aan de
verwachtingen van de opleiding.
Basiskwaliteit: De instelling heeft kennis van de
ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt. Zij beschikt
over gegevens over het vervolg van de loopbaan van
studenten die de opleiding voortijdig of met een diploma
hebben verlaten. Daarbij kan het gaan om de overstap naar
vervolgonderwijs, een plek op de arbeidsmarkt dan wel een
passend vervolg voor studenten met een specifieke
onderwijsbehoefte. Het vervolgsucces voldoet ten minste
aan de verwachtingen van de opleiding in relatie tot de
gemiddelde landelijke resultaten van vergelijkbare
opleidingen en de situatie op de regionale arbeidsmarkt.
“Wij gaan intensiever contact onderhouden met onze alumni.
We willen ze graag een actieve rol laten spelen bij het
ontwikkelen van de inhoud en het inrichten van onze
opleidingen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Op basis
van de ervaring die ze na het Alfa-college hebben opgedaan,
zijn zij bij uitstek in staat om aan te geven hoe wij onze
opleidingen verder kunnen verbeteren, wat ze gemist hebben
en waar we accenten moeten leggen. Ook kunnen ze een
actieve rol spelen bij het uitvoeren van onze opleidingen.
Bijvoorbeeld door gastlessen te geven of activiteiten in de
beroepspraktijk te begeleiden. Daarnaast zijn zij zelf ook een
potentiële doelgroep in het kader van leven lang ontwikkelen
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Alfa-college kwaliteitsagenda
In Nederland moeten
beroepsonderwijsinstellingen een
‘kwaliteitsagenda’ aanleveren op basis
van nationaal beleid en afspraken.
Deze agenda wordt vervolgens
beoordeeld door het Ministerie van
Onderwijs. Na goedkeuring krijgt elke
beroepsonderwijsinstelling financiering
om deze doelen te bereiken. De
kwaliteitsagenda van het Alfa-college is
onlangs goedgekeurd.

en kunnen zij hun input leveren voor de inhoud van de kortcyclische opleidingen.”
1. “Voor het blijvend maatschappelijk succesvol zijn
van onze studenten is het van belang dat zij zich een
leven lang blijven ontwikkelen. Als Alfa-college willen
we er daarin ook voor hen zijn. Dat willen we doen
door de band met onze alumni te verstevigen en
door onze inspanningen op het gebied van een leven
lang ontwikkelen te vergroten. Dat begint al binnen
de opleidingen door leven lang ontwikkelcompetenties bij onze studenten te stimuleren.
Tevens biedt de relatie met onze alumni ons de
mogelijkheid beter inzicht te krijgen in de
maatschappelijke effecten van onze
onderwijsinspanningen.”
2. “Onze schoolverlaters zijn ons dierbaar. Zij kunnen
ons met hun reflecties en feedback helpen beter zicht
op onze verbeterpunten te krijgen. Deze alumni
benaderen we dan ook actief en we willen ze meer
betrekken bij ons onderwijs.”
3. “Het belang van onze alumni is opgenomen in ons
strategisch beleid. Deze groep ex-studenten willen
we de komende tijd nog nadrukkelijker gaan
benutten voor onze onderwijsinnovatie. Op dit
moment gebeurt dit al bij enkele opleidingen als
gastdocent, als assessor bij examens, als voorlichter
voor vervolgopleidingen etc. Dit willen we in de
organisatie verbreden. Door bij hen de na- en
bijscholingsbehoeften te peilen kunnen we ons
aanbod afstemmen op hun behoeften. Tevens
benutten we deze informatie als input voor herijking
van onze onderwijsprogramma’s voor onze
studenten.”

Net zoals voor eerdere delen van de gids geldt, is het ook voor dit onderdeel belangrijk een duidelijk beeld
te hebben van de situatie op jouw beroepsonderwijsinstelling.

TAAK: ZOEK DE VERWIJZINGEN NAAR ALUMNI IN DE COMMUNICATIE EN STRATEGISCHE DOCUMENTEN VAN JOUW SCHOOL

Zoek naar verwijzingen naar alumni in:
- Strategische documenten op instellingsniveau;
- De startpagina van de website van de school;
- Nationale en regionale beleidsdocumenten voor het beroepsonderwijs.
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Het formuleren van een duidelijke strategische koers en ondersteuning
•
•

•

•

Ga na welk organisatiedocument het meest geschikt is om alumnibetrokkenheid te integreren.
Verduidelijk je motivatie en communiceer dit naar medewerkers, studenten en alumni. De
volgende doelstelling, uit alumnibetrokkenheidstrategie van Pepperdine University, vat kort en
krachtig samen wat alumnibetrokkenheid betekent voor de school:
“Alumni betrekken bij een positieve wederkerige relatie, gekenmerkt door waardevolle
verbindingen die de instelling versterken.”
Vind ruimte en tijd om met medewerkers te bespreken wat de volgende stappen zijn. Welke
meningen en opvattingen hebben onderwijzend personeel, loopbaanmedewerkers en andere
stakeholders over huidige initiatieven om met alumni in contact te komen en mogelijke verdere
stappen? Dergelijke gesprekken kunnen maanden duren en dat is geen probleem. Het is een
marathon, geen sprint.
Zet kleine en praktische stappen. Mocht het idee van een meerjarige strategische routekaart in je
opkomen, laat het dan links liggen. Het is realistischer je eerst te richten op een of twee praktische
doelen per keer.

TAAK: VERWERK ALUMNIBETROKKENHEID IN DE ORGANISATIEDOCUMENTEN VAN DE SCHOOL

Zet kleine stapjes. Reflecteer op de vier strategische hoofddoelen en enkele van de acties die in deze gids
zijn benoemd, kies en verfijn ze op basis van de prioriteiten van de school.
Stap

Voorbeelden van kwalitatieve doelen

Coördineer de
betrokkenheid van
alle actoren

•

Ontwikkel een
samenhangend
portfolio van
alumni-activiteiten

•

•

•
•

Communiceer de
waarde van
alumnibetrokkenheid

•
•
•

Meet meer dan
alleen
betrokkenheidstatistieken

•
•
•

Creëer een sterke samenwerking tussen het alumnibureau en/of bij alumni
betrokken medewerkers en docenten om het contact met alumni zo ten
volle te benutten.
Formaliseer het proces waarmee docenten en het alumnibureau en/of bij
alumni betrokken medewerkers gegevens van alumni delen voor
loopbaanbegeleiding.
Formuleer belangrijke mijlpalen en zet uiteen welke kansen er zijn voor
studenten om met alumni in contact te komen.
Creëer een raamwerk om alumnibetrokkenheid te beschrijven en te
classificeren (bijv. ervaringsgericht, communicatie, vrijwilligerswerk).
Ontwikkel en verfijn processen om vacatures voor alumni te identificeren
en met hen te communiceren.
Ontwikkel methoden en processen om alumni jaarlijks uit te lichten (bijv.
alumni-ervaringen).
Maak een webpagina om met studenten te communiceren wat de
mogelijkheden zijn om betrokken te blijven als alumnus.
Bied effectievere methoden om met alumni te communiceren en ga de
dialoog met hen aan.
Formuleer duidelijke doelen en maatstaven om de effectiviteit van acties
gericht op alumnibetrokkenheid te beoordelen.
Standaardiseer onderzoeksdefinities, verzamelprocessen, gegevensbeheer
en rapportages.
Stel een commissie in voor het beheren van gegevens en om normen vast
te stellen voor het handhaven van de kwaliteit van de gegevens.
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Medewerkers
Strategische doelen zien er op papier goed uit, maar er moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt
omtrent werklast, beloningen en erkenning, en trainingen van medewerkers om ze te verwezenlijken. Het
opzetten van een goede strategie vereist de inzet van een breed scala aan actoren en docenten zijn
belangrijke partners in het cultiveren van loyaliteit van studenten en alumni. Het is niet verstandig om
alleen te vertrouwen op betrokken docenten die een stapje extra zetten. We kunnen echter wel van deze
docenten leren wat hen succesvol maakt in het aangaan van relaties met alumni en hen de weg laten
wijzen.
Vanderlelie (2019) geeft belangrijke boodschappen door waarmee schoolleiders in het beroepsonderwijs
rekening moeten houden:
●
●
●

Het plannen van de werklast. Alumni bij de school betrekken kost tijd, dus voorzie in de uren die
hiervoor moeten worden gemaakt.
Beloning en erkenning. Dit is een teamprestatie. Vind een mogelijkheid om medewerkers die
samenwerken om alumnibetrokkenheid te vergroten publiekelijk een compliment te maken en te
ondersteunen.
Ontwikkel bekwaamheid. Denk na over de opleidingsbehoeften van medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor alumnibetrokkenheid en zorg voor opleidingsmogelijkheden voor
relatiebeheer, evenementenplanning, communicatie enzovoort.

Een laatste woord over kwaliteitszorg
Zelfevaluatie is de hoeksteen van kwaliteitszorg (CEDEFOP, 2015). Deze gids is bedoeld om
beroepsonderwijsinstellingen te helpen bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten in
alumnibetrokkenheid, waardoor een verbeterplan kan worden afgeleid en specifieke activiteiten kunnen
worden ondernomen om de kwaliteit te verbeteren.
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CEDEFOP (2015) voegt een buitenste laag toe aan de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) die de menselijke
factor in kwaliteitszorg onderstreept.
MERI
I – Informeer en inspireer om verbeteringen aan te
brengen.
M – Motiveer medewerkers en mobiliseer
middelen.
E – Evalueer en waardeer alumnibetrokkenheid.
R – Reflecteer en bespreek opvattingen over
kwaliteit met alumni, studenten en medewerkers.

Hoofdstukken in deze gids
#1 Coördineer betrokkenheid van alle actoren.
#2 Ontwikkel een samenhangend portfolio van
alumni-activiteiten.
#3 Communiceer de waarde van
alumnibetrokkenheid.
#4 Meet meer dan alleen
betrokkenheidstatistieken.

In overeenstemming met de PDCA-cyclus en het EQAVET-raamwerk, bevat een circulair model voor
kwaliteitszorg gericht op alumnibetrokkenheid de volgende fases:
•
•
•
•

PLAN: Doelen stellen en strategische planning;
DO: formuleer regels en voorschriften voor implementatie, duurzame monitoring, en metingen op
basis van vooraf gestelde doelen;
CHECK: analyseer factoren die bijdragen aan kwaliteit en gewenste veranderingen ondersteunen;
ACT: herzie de strategische koers en de gestelde doelen en pas het aan op nieuwe ontwikkelingen.
Begin zo een nieuwe verbetercyclus.

Voortbouwend op de MERI/PDCA-cyclus is onze laatste suggestie om de definitie van alumnibetrokkenheid
uit te breiden en hen inspraak te geven in alle fases van de kwaliteitszorgcyclus.

Plan

Do

Check

Act

#1 - Zorg ervoor dat er een
managementcultuur is die zich inzet
voor alumnibetrokkenheid en
ondersteun trainingen voor
medewerkers die verantwoordelijk zijn
voor het vergroten van
alumnibetrokkenheid.
#2 – Ontwikkel een samenhangend
portfolio van alumni-activiteiten die
passen bij de school.
#3 – Communiceer de waarde van
alumnibetrokkenheid.
#4 – Meet meer dan alleen
betrokkenheidstatistieken en gebruik
verzamelde gegevens en feedback om
het beroepsonderwijs te verbeteren.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

SCHOOLLEIDERS
Communiceer de uitgangspunten, strategie en
motivatie voor alumnibetrokkenheid naar
medewerkers, studenten en alumni.
Zet kansen op de arbeidsmarkt in als een ‘voet
tussen de deur’ om docenten en alumni met elkaar
te verbinden bij inspanningen om het curriculum
te verrijken.

DOCENTEN/MEDEWERKERS
Als je wacht tot het afstuderen is het te laat. Begin
op dag een, door studenten te laten begrijpen wat
het is om alumnus te zijn en wat de waarde is van
een blijvende relatie met de onderwijsinstelling.
Creëer een gevoel van verbondenheid!
Benut de sterke kanten van sociale media om
contact te houden met alumni en ze te betrekken.

Maak de processen voor alumnibetrokkenheid Vier het succes van alumni via de beschikbare
duidelijk voor alle medewerkers.
kanalen.
Vier het succes van alumni via de beschikbare Bied een ondersteunende en opbouwende rol in de
ervaring van de student, waarbij er verschillende
kanalen.
mogelijkheden worden aangeboden waardoor
studenten al tijdens hun studie in contact kunnen
Bied opleidingsmogelijkheden aan voor
medewerkers om vaardigheden te ontwikkelen op komen met alumni.
gebied van relatiebeheer, alumnibetrokkenheid en
Zet kansen op de arbeidsmarkt in als ‘voet tussen
het opzetten en onderhouden van online
de deur’ om docenten en alumni met elkaar te
netwerken.
verbinden bij inspanningen om het curriculum te
verrijken.
Kwaliteitszorg: stel niet te veel doelen per keer,
want het is lastig om zo alles te meten en het
overzicht te houden.
Vier het succes van alumni via de beschikbare
kanalen.
Benut de sterke kanten van sociale media om
contact te houden met alumni en ze te betrekken bij
de school.
Bied alumni ondersteuning op maat in hun
overgang naar de arbeidsmarkt.
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THEMA’S IN ALUMNIBETROKKENHEID
In deze reeks ‘gebruikerservaringen’ worden een aantal typische scenario’s omtrent alumnibetrokkenheid
getoond, op basis van de services die TRACKTION-partners alumni verschaffen. Gebruikerservaringen
helpen om de lezer bewust te maken van de dynamiek tussen de service en de alumni (maar ook
medewerkers en studenten) en wat er per fase van hen wordt verwacht.
Baan- en stagebureau (COMETA, Italië)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

DOEN

NA AFLOOP

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?

Ons baan- en stagebureau
houdt de loopbaanstatus van
afgestudeerden bij middels
een regionale loopbaanwebsite. Als blijkt dat ze
werkloos zijn, bellen we hen
en gaan we na waarom dit het
geval is. We ontvangen
vacatures van onze partners
uit het werkveld en we
proberen de juiste alumni
voor deze vacatures uit te
lichten.

Alumni kunnen profiteren van
deze service door een
overeenkomst te tekenen bij
ons baan- en stagebureau. Ze
moeten bereid zijn om actief
deel te nemen aan het zoeken
naar werk.

Alumni
starten
met
gesprekken met een lid van
ons baan- en stagebureau
over
vaardigheden,
loopbaanbegeleiding
en
solliciteren.
Alle
actieve
beleidsmaatregelen voor het
zoeken naar werk worden
geactiveerd
(bijv.
Youth
Guarantee). Werkloze alumni
worden ondersteund in het
ontwikkelen
van
vaardigheden op het gebied
van
solliciteren
en
presenteren,
evenals
sollicitatiegesprekken. Als de
kandidaat succesvol is tijdens
het gesprek, biedt het baanen stagebureau extra hulp bij
de contractbemiddeling met
het bedrijf.

Door
periodieke
tutorgesprekken tijdens de stage.
Door telefonisch contact om
navraag te doen over de
loopbaanstatus, indien er
werk wordt gevonden. Als
alumni aangenomen worden
als stagiair, zorgen we voor
planning
van
het
opleidingstraject en de relatie
met het bedrijf, maar ook voor
tutorgesprekken
en
activiteiten
tijdens
het
schooljaar. Als de studenten
worden aangenomen met een
leercontract kunnen ze tevens
basisen
transversale
trainingsgelegenheden
bijwonen op Cometa.

DOEN

NA AFLOOP

Alumni als gastsprekers (Alfa-college, Nederland)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Alumni die toestemming
hebben gegeven om na hun
afstuderen berichten van
school
te
ontvangen,
ontvangen een e-mail met
informatie
over
de
gastspreker. Ze kunnen ook
worden geïnformeerd door
hun voormalige docenten.

Geïnteresseerde
alumni
bevestigen hun aanwezigheid
door contact op te nemen
met
hun
voormalige
docenten en/of de afdeling
marketing.

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.
-

Informatie verschaffen.
Q&A.
Verspreiden van nuttige
informatie (folders of
een link naar de
website).

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?
Docenten houden telefonisch
of per e-mail contact met
gastsprekers.
Gastsprekers
kunnen ook worden benaderd
door de afdeling marketing of
communicatie en zo via hen
contact houden.
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Startup-ondersteuning voor alumni (TKNIKA, Spanje)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

DOEN

NA AFLOOP

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?

URRATSBAT is een regionaal
ondersteuningsprogramma
voor startups vanuit het
ministerie
voor
Beroepsonderwijs
en
opleiding in Baskenland,
gecoördineerd door TKNINA.
Het doel is om studenten en
afgestudeerden
uit
het
beroepsonderwijs
te
inspireren en te ondersteunen
bij het opzetten van hun eigen
bedrijf. Urratsbat heeft als
doel de onderwijsinstelling te
laten
functioneren
als
incubatieplek. De interne
incubatie-eenheid
wordt
gerund
door
speciaal
opgeleide
medewerkers,
normaliter een docent, wiens
rol het is om het bewustzijn
over
zelfstandig
ondernemerschap als een
manier om toegang te krijgen
tot de arbeidsmarkt te
vergroten.

De service is beschikbaar
voor
beroepsonderwijsstudenten
in hun laatste jaar, alumni en
iedereen
die
een
academische relatie heeft
met de school (bijv. door
non-formele educatie of
afstandsleren).

Het doel is om studenten en
afgestudeerden
uit
het
beroepsonderwijs
te
motiveren
en
te
ondersteunen om hun eigen
bedrijf
te
beginnen.
Medewerkers begeleiden en
gidsen de deelnemers tijdens
de
planningsfase.
Afgestudeerden
kunnen
gebruik maken van de
faciliteiten van de instelling,
zoals workshops om de
prototypes van het product te
ontwerpen
tijdens
de
ontwikkelfase,
als
hun
zakelijke
projecten
dit
vereisen.

De betrokken docent neemt
telefonisch contact op met de
alumni tussen september en
december om na te gaan of
het bedrijf nog actief is. De
gegevens worden ingevoerd in
het Ekingune platform, dat
wordt beheerd door TKNINA.

Loopbaanactiviteiten en -evenementen (Cometa, Italië)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

DOEN

NA AFLOOP

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?

We bellen alumni om in
contact te blijven met hen en
vragen
naar
hun
beschikbaarheid om deel te
nemen aan activiteiten.

Kort na het telefoontje
ontvangen alumni een e-mail
met meer gedetailleerde
informatie en kunnen ze zich
aanmelden
voor
het
evenement.

Alumni worden uitgenodigd
voor sommige evenementen
(bijv. diploma-uitreikingen,
fondsenwervende
evenementen, conferenties,
etc.) om anderen te vertellen
over
hun
Cometa
onderwijservaring en hun
carrièreontwikkeling.

De school houdt telefonisch
contact met studenten om
hun
loopbaanstatus
te
monitoren.
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Alumni als stage-aanbieders voor studenten (PKHK, Estland)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

DOEN

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?

Direct contact met de alumni.
De docent, groepsleider of
stagecoördinator heeft direct
contact met de alumni of
andersom. Alumni zijn
geïnteresseerd in stagiairs en
afgestudeerden van hun
oude school omdat ze bekend
zijn met de kwaliteit en het
niveau van onderwijs.

De praktijkcoördinator heeft
toegang tot een database
van lokale bedrijven die
vacatures aanbieden. Het is
ook mogelijk na te gaan
welke bedrijven door oudstudenten worden gerund.

Alumni benaderen de school
met het verzoek om
bekwame stagiairs en
werknemers aan te leveren.

De werkgevers (oudstudenten) geven schriftelijk
feedback over de
onderwijsprogramma’s en de
kwaliteit van de alumni,
gezien zij directer in contact
staan met de school dan
andere ondernemers.

Alumni-ondernemers krijgen
rechtstreeks informatie van
de instelling.

NA AFLOOP

Alumni als mentoren om verzuim en uitval te verminderen (CISLAN, Spanje)
BEWUSTWORDING

DEELNEMEN

DOEN

Hoe maak je alumni
bewust van de
mogelijkheden?

Hoe kunnen alumni lid
worden/zich aanmelden?

Wat gebeurt er? Beschrijf
de actie/het evenement.

Hoe houd je contact met
alumni na een
activiteit/service?

De eerste bijeenkomst vindt
plaats in december.

Na elke bijeenkomst leveren
de
student
en
de
alumnimentor
een
kort
verslag in bij de coördinator.
Hiervoor gebruiken ze een
formulier.

Het borgen van de loyaliteit
van alumni is een van de
doelstellingen
van
het
jaarplan
van
de
onderwijsinstelling. Er zijn
twee
medewerkers
bij
betrokken: een coördinator
en een docent met een
ondersteunende rol.
In oktober worden docenten
geïnformeerd
over
de
regeling en gevraagd om
studenten aan te merken
waarvan zij inschatten dat ze
een hoog risico lopen om uit
te vallen.
In november wordt het
project gepresenteerd aan
alumni die mogelijk een
mentorrol kunnen vervullen
en
eerder
aangemerkte
studenten
worden
uitgenodigd om deel te
nemen aan het project.

In december schrijven zowel
alumni als studenten zich in
voor deelname door een
document te ondertekenen.
Alumni hebben op individuele
basis gesprekken met de
twee verantwoordelijke
docenten om alle aspecten
van de mentorrol te
verduidelijken.
Hetzelfde geldt voor
geselecteerde studenten
voordat hun contactgegevens
aan de mentor worden
doorgegeven.

De alumnimentor en de
student zien elkaar geregeld
buiten school (iedere twee
weken).
De coördinator houdt toezicht
op
het
proces,
biedt
ondersteuning en grijpt in
waar nodig.

NA AFLOOP

Aan het einde van de periode
vult de alumnimentor een
tevredenheidsonderzoek in.
De student levert het laatste
verslag in.
De coördinator verzamelt de
gegevens en stelt een
eindverslag op.

De alumnimentor ontvangt
een basishandleiding en de
contactgegevens van de
student.
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FORMULIEREN
INSTRUMENT VOOR HET INVENTARISEREN VAN ALUMNI-INITIATIEVEN

ALUMNICULTUUR IN HET BEROEPSONDERWIJS
Zijn er reeds geïmplementeerde initiatieven om contact te houden met alumni? Beschrijf ze kort.
(Bijv. alumnidatabase, alumniverenigingen, faciliteiten voor alumni)

Wat zijn de belangrijkste drijfveren van de
instelling om alumnirelaties aan te gaan?
□ Fondsenwerving
□ Curriculumvernieuwing en/of verbetering

□ Loopbaaninformatie
□ Mentorprogramma’s
□ Anders:

Wat heeft de school de alumni te bieden?
□ Informatie over evenementen
□ Vacatures

□
Toegang
faciliteiten

tot

ondersteunende

□ Netwerkgelegenheden
□ Anders:
Wat zijn de meest effectieve mogelijkheden om
contact te houden?
□ Telefoon
□ E-mail
□ Online enquêtes

□
Sociale
Instagram...)

netwerken

□ Professionele sociale
(LinkedIn, Twitter, …)

(Facebook,
netwerken

□ Anders:
Wat zijn de sterke punten van je alumniinitiatieven?

Wat zijn de zwakke punten van je alumniinitiatieven?

Zie je kansen of bedreigingen bij de uitvoering van alumni-initiatieven?

Zijn er verdere informatiebronnen over je alumni-initiatieven die je met ons wilt delen?
(Bijv., rapporten, websites, etc.)
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ALUMNIBETROKKENHEIDSFORMULIER

Fase en mogelijke activiteiten
BEWUSTWORDING
● Het delen van
alumniverhalen met de
leerlingen van ‘feeder’
scholen.
● Ervaringen van alumni in
promotiematerialen.
● De aanwezigheid van
alumni op ‘Open Dagen’.
VERBONDENHEID
● Demonstreer de diversiteit
van de verschillende paden
naar “succes”.
● Nodig alumni uit in de klas.
● Verbind
eerstejaarsstudenten met
alumnimentoren.
BEKWAAMHEID
● Maak de benodigde
professionele vaardigheden
inzichtelijk.
● Nodig alumni uit om hun
opleidingstraject te
presenteren tijdens
loopbaanbegeleidingssessies.
● Gebruik relevante
voorbeelden uit de praktijk
in het lesgeven.
PRAKTIJKERVARING
● Verbind
laatstejaarsstudenten met
alumnimentoren (bijv. in
laatstejaarsprojecten).
● Alumni als aanbieders van
bedrijfsbezoeken,
werkervaring en
stagemogelijkheden.
ALUMNI-ONDERSTEUNING
● Professionele ontwikkeling
en leven lang ontwikkelen.
● Bijdragen aan
curriculumvernieuwing.
● Alumni-alumni
mentorprogramma’s &
netwerken.

Activiteiten die reeds worden
ondernomen op de school

Wat kan er nog meer
worden gedaan?
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●

Andere afgestudeerden in
dienst nemen.
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FORMULIER VOOR HET VERZAMELEN VAN ALUMNI-ERVARINGEN (ENGELSTALIG)
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FORMULIEREN VOOR ALUMNI-ACTIVITEITEN

Ervaringsgericht
Aanwezigheidsregistraties zijn een essentiële eerste stap om deze informatie vast te leggen. Het jaar van
afstuderen en het behaalde diploma zijn tevens erg belangrijk voor verdere analyse.
Naam

Geslacht

Leeftijd

Jaar van
afstuderen

Behaald
diploma

Contactgegevens
(optioneel)

(Voeg rijen toe waar nodig)
Een basisformulier voor het vastleggen van ervaringsgerichte activiteiten zou idealiter de volgende
informatie bevatten:
Soort
activiteit

Organisators Datum

Duur

Plaats

Aantal
deelnemers

% vrouw

Vrijwilligerswerk
Alumni steken kostbare tijd in gastcolleges, loopbaangesprekken, of het meewerken aan panelgesprekken
over hun branche en leveren daarmee een substantiële bijdrage aan hun voormalige onderwijsinstelling.
Een basisformulier voor het vastleggen van vrijwilligersacties bevat idealiter de volgende informatie:

Soort
contributie

Datum

Naam
vrijwilliger

Jaar van
afstuderen

Behaald
diploma

Aantal uur
besteed

Organisator

Optioneel: een individuele verklaring die gezamenlijk wordt ondertekend door elke vrijwilliger en de
organisator van de activiteit (bijv. een docent).
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MIDDELEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN KWALITEITSZORGCYCLUS VOOR ALUMNIBETROKKENHEID

Bouwstenen

Plan

Do

Check

Act

#1 - Zorg ervoor dat er een
managementcultuur is die zich inzet
voor alumnibetrokkenheid en
ondersteun trainingen voor
medewerkers die verantwoordelijk zijn
voor het vergroten van
alumnibetrokkenheid.
Ontwikkel een samenhangend
portfolio van alumni-activiteiten die
passen bij de school.
Communiceer de waarde van
alumnibetrokkenheid.
Meet meer dan alleen
betrokkenheidstatistieken en gebruik
verzamelde gegevens en feedback om
het beroepsonderwijs te verbeteren.
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