
MBO
VERBETERKIT

JOB MBO organiseert tweejaarlijks de JOB-monitor om
de mening van mbo’ers over hun onderwijs te laten
horen. In 2022 hebben tweehonderduizend mbo-
studenten de JOB-monitor ingevuld. De resultaten van
het onder zoek moeten aanzetten tot verbeteringen.
Maar lukt dat ook altijd? Wat gebeurt er met de JOB-
monitorresultaten op uw opleiding? Zien uw studenten
wat er met de resultaten wordt gedaan?

Met de MBO Verbeterkit gaan uw studenten zélf aan
de slag met de resultaten om de opleiding te
verbeteren.

De MBO Verbeterkit versterkt burgerschap. Studenten
leren analyseren, onderzoek doen, samenwerken, zich
verplaatsen in andere studenten en opkomen voor hun
mening. Op een laagdrempelige en speelse manier.
Het draagt bij aan inclusie van studenten, en is ook
geschikt voor studenten die minder gewend zijn om
onderzoek te doen of hun mening te geven.

Studenten aan de slag met de
uitkomsten van de JOB-monitor

BURGERSCHAP

STUDENTPARTICIPATIE

INCLUSIE

JOB MONITOR



Met de MBO Verbeterkit gaan studenten zélf met de

resultaten aan de slag om de opleiding te verbeteren. Een

studententeam doorloopt een aantal heldere stappen:

1.Studenten duiken eerst in de resultaten van de JOB-

monitor van hun opleiding. Op welke punten scoort de

opleiding goed en slecht? Wat moet er beslist be ter? Ze

kiezen enkele punten uit die zij willen onderzoeken en

aanpak ken. 

2.Vervolgens doet het studententeam een onderzoek onder

hun medestudenten: wat vinden zij? Herkennen zij de

resultaten, wat gaat er goed, wat kan er beter? Welke

concrete verbetervoorstellen hebben de studenten? 

3.Daarna presenteert het studententeam de

verbetervoorstellen aan het management de rest van de

opleiding: met een vlog, met foto’s, een goed gesprek, een

debat of een wedstrijd. 

4.Uiteindelijk worden afspraken met het management

gemaakt over hoe de verbetervoorstellen worden

opgevolgd.

#dialoog #verbinding
F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

De MBO Verbeterkit wordt begeleid door

Stichting Alexander. Stichting Alexander

is specialist in participatie van jeugd

(meedoen, meedenken en meebeslissen).

We werken al 30 jaar met organisaties

om samen met hun doelgroep de kwaliteit

te verbeteren. In het onderwijs, met

jongerenwerk en in de jeugdhulp. Zie:

www.st-alexander.nl.

Wilt u met de MBO Verbeterkit aan de

slag op uw opleiding? Of heeft u er

vragen over? Neem dan contact op met

Stichting Alexander: info@st-alexander.nl

of bel met Ivet Pieper (06- 83 92 95 91)

UPDATE 2022
De MBO Verbeterkit is rond 2006 ontwikkeld

door Stichting Alexander in samenwerking met

JOB MBO. De ervaringen waren positief. Het

project levert verbetervoorstellen op voor een

goede en fijne opleiding en het draagt bij aan

een cultuur van participatie.

In 2022 is de MBO Verbeterkit aangepast en is nu

weer helemaal up to date: 

- compacte afgebakende werkvormen;

- de MBO Verbeterkit kan online worden uitgevoerd

als dat nodig zou zijn;

- begeleiding door Stichting Alexander, waardoor

het ook toegankelijk is voor opleidingen die met

personeelskrapte te maken hebben.

http://www.st-alexander.nl/
mailto:info@st-alexander.nl


Een MBO Verbeterkit heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 maanden (inclusief

voorbereidingen, werving studententeam, uitvoering project, afronding en evaluatie).

Stichting Alexander ondersteunt de opleiding bij de implementatie en begeleidt het

studententeam.

De school zorgt voor draagvlak, werft de studenten en regelt een lokaal waarin

Stichting Alexander aan de slag kan gaan met het studententeam. Ook committeert het

management zich eraan om serieus met de studenten in gesprek te gaan over de

verbeterplannen.

De MBO Verbeterkit kan worden uitgevoerd door 6-10 studenten. Omdat ze onderzoek

doen onder andere studenten en een afsluitende bijeenkomst organiseren, bereiken ze

een veel grotere groep. 

De MBO Verbeterkit kan uitgevoerd worden door de studentenraad, maar dat hoeft

niet. Het kunnen ook andere studenten zijn.

Het organiseren en begeleiden van een MBO Verbeterkit door Stichting Alexander kost,

afhankelijk van de keuzes rond de €15.000,-. 

Praktische informatie

Wilt u met de MBO Verbeterkit aan de slag op uw opleiding? Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met: 

Stichting Alexander info@st-alexander.nl of met 
Ivet Pieper (directeur) pieper@st-alexander.nl 06- 83 92 95 91

MEER INFORMATIE?

mailto:info@st-alexander.nl

