De resultaten van de JOB-tour zijn bekend:

Wat moet er veranderen aan jouw kantine?
Vergelijk de
resultaten en
kom in actie voor
verbeteringen bij
jou op school!

algemeen oordeel
De studenten van de acht scholen Citaverde, Cibap, Edudelta, Friesland
College, MBO Utrecht, Nova College,
ROC Kop van Noord-Holland, ROC
Mondriaan - die wij tijdens onze JOBtour hebben gesproken, geven aan dat zij
vooral erg tevreden zijn over de sfeer. De
scholen worden gezellig gevonden en studenten hebben het gevoel dat ze mogen
zijn wie ze willen zijn. Daarnaast noemt een
aantal studenten dat ze tevreden zijn over

de inhoud van de lessen en de docenten.
Minder tevreden zijn de studenten over de
organisatie, de roosters en de voorzieningen. Er moet vooral meer duidelijkheid komen over de afspraken binnen de scholen,
de roosters sluiten soms niet goed aan op
de aankomst- en vertrektijden van het ov
en studenten hechten belang aan een goede Wifi-verbinding en kluisjes!

top 3 ontevredenheid

1. organisatie (20%)
2. roosters (18%)
3. voorzieningen (18%)

Algemeen oordeel

top 3 tevredenheid

1. sfeer (21%)
2. lesinhoud (18%)
3. docenten (14%)

landelijk (N=1253*)
de meesten van jullie komen van
het CIBAP in Zwolle.

De studenten van ROC Mondriaan die wij tijdens onze
JOB-tour hebben gesproken, zijn tevreden over de veiligheid op school. Ook zijn studenten tevreden over de sfeer,
zij zijn tevreden over de multiculturele sfeer. Ook zijn ze
tevreden over de lesinhoud, want er wordt een beroep
gedaan op je zelfstandigheid. Naast deze punten zijn ze
blij met de sportaccommodatie dichtbij de school. Minder
tevreden zijn de studenten over de roosters, schoolkosten
en lesinhoud. Studenten zijn vooral ontevreden over de gebrekkige stagevergoeding. Ook geven studenten aan dat
het niveau van de lessen te laag is. Tot slot willen ze ook
betere PC’s en Magister.

top 3 tevredenheid

1. veiligheid (24%)
2. sfeer (13%)
3. lesinhoud (10%)

top 3 ontevredenheid

roc mondriaan
(N=126*)

1. roosters (18%)

de meesten van jullie studeren sport
en bewegen.

2. schoolkosten (10%)
3. lesinhoud (8%)

top 3 verbeterpunten t.a.v. de kantine
top 3 verbeterpunten t.a.v. de kantine
1. meer/betere zitplekken (25%)

oordeel over
de kantine
Studenten lijken tevreden met de kantines, maar zouden graag meer en betere
zitplekken hebben. Vooral comfortabele stoelen is een veelgehoorde wens.
Ook vinden ze de prijzen in de kantine
te hoog. Verder zouden ze graag meer
keuze hebben in het eten. Soms zijn bepaalde producten snel op en er wordt
ook niet vaak genoeg rekening gehouden
met specifieke dieetwensen (vegetarisch,
meer multicultureel voedsel en glutenvrij
bijvoorbeeld).

2. Prijs (20%)

1. prijs (36%)

3. meer assortiment (12%)

2. betalingsmogelijkheden (28%)
3. meer/betere zitplekken (17%)

oordeel over
de kantine
Opvallend veel studenten vinden de prijzen van de kantine veel te hoog!
Andere verbeterpunten die de studenten
aangeven is dat ze willen kunnen pinnen.
Tot slot willen ze meer ruimte in de kantine met meer ruime zitplekken.

Gebruik deze
resultaten om
in actie te komen
voor een betere
kantine!

www.jobmbo.nl

* N staat voor de grootte van de onderzoeksgroep. Dit is dus het aantal studenten dat op jullie
school / landelijk de JOB-tour enquete heeft ingevuld.

