Enquête voor ouders

Uw zoon of dochter is tijdens de middelbare schoolperiode begeleid om
een keuze te maken voor een vervolgstudie en op dit moment is hij/zij
bezig met een vervolgstudie.
We willen graag van u weten wat u vindt van de studiekeuzebegeleiding
tijdens de middelbare schoolperiode en tijdens hun huidige studie.
Het doel van deze enquête is om het studentenbestaan beter te
begrijpen en om het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van
studenten.
De enquête is anoniem en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk
behandeld.
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I) Studiekeuzebegeleiding voor de huidige studie van uw zoon/dochter
1 – Wat zijn volgens u de redenen dat uw zoon/dochter voor de huidige studie heeft
gekozen? (kies maximaal drie antwoorden uit)
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a. De school is dicht bij huis
b. De vooruitzichten op goed betaald werk
c. Iemand anders heeftvoor hen beslist
d. Het niveau van het diploma
e. Om een beroep te leren
f. Omdat vrienden dezelfde opleiding kozen
g. Ze hadden geen andere keuze
h. De opleiding biedt mogelijkheden om door te stromen naar een studie op hoger niveau
i. Hij/zij vindt de opleidingleuk
j. Economische en financiële redenen
k. De opleiding sluit aan bij de capaciteiten die hij/zijheeft
l. Om speciale begeleiding te krijgen voor bijzondere behoeften
m. Het programma van de opleiding
n. Op advies van de middelbare school
o. U weet het niet
p. Andere redenen

Namelijk

2 - Vindt u dat uw zoon of dochter hulp gekregen heeft voor de keuze van de huidige
opleiding ?
Ja

Nee
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3 – Zo ja, wie heeft er volgens u het meest geholpen om de huidige opleiding te kiezen?
(maximaal 2 antwoorden)
a. Vader
b. Moeder
c. Een ander familielid
d. Een van hun vrienden
e. Een studiekeuzebegeleider
f. Een leraar
g. Iemand van het UWV Werkplein / gemeente / RMC
h. Docent van een voorgaande school
i. Anders

4 - Denkt u dat uw of zoon of dochter genoeg informatie heeft gekregen om de keuze te
maken ?
a. Ja, voldoende

b. Nee, onvoldoende

5 – Hoe is hij/zij aan de informatie gekomen om de vervolgstudie te kiezen? (maximaal 3
antwoorden)
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a. Via leraren middelbare school
b. Studiekeuzebegeleider
c. Via stagebegeleiders
d. Wervende voorlichting van opleidingen (flyers, internetsites,…)
e. Familie
f. Vrienden
g. Iemand van het UWV Werkplein / gemeente / RMC
h. Door open dagen op de nieuwe school te bezoeken
i. Anders

6 - Vindt u dat hij/zij zelf de keuze heeft gemaakt voor de huidige opleiding ?
Ja

Nee

7 - Denkt u dat er speciale opleidingen bestaan voor meisjes of voor jongens?
a. Ja

b. Nee

c. Ik weet het niet

8 – Wat zijn volgens u de persoonlijke redenen waarom uw zoon/dochter de huidige
opleiding heeft gekozen? (maximaal 2 redenen kiezen)
a. Om door de opleiding een positief zelfbeeld te krijgen
b. Om door de opleiding zelfvertrouwen te krijgen
c. Om door de opleiding een bevredigende baan te krijgen

9 - Voldoet de huidige opleiding volgens u aan de verwachtingen van uw zoon/dochter ?
Ja

Nee
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10 - Als de huidige studie niet voldoet aan de verwachtingen van uw zoon/dochter, waar wijt
u dat dan aan :
a. Onrealistische verwachtingen over het curriculum
b. Onrealistische verwachtingen over zichzelf en de eigen capaciteiten
c. Slechte studiekeuze informatie
d. Slecht studiekeuzeadvies van de voorafgaande school
e. Studiekeuzeadvies van de voorafgaande school niet opgevolgd
f. Er was geen andere keuze
g. Te weinig begeleiding voor speciale behoeften
h. Anders
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II) Begeleiding tijdens de huidige studie van uw
zoon/dochter
11 – Heeft uw zoon/dochter volgens u problemen met de begeleiding tijdens de huidige
studie?
a. Ja, erg veel

b. Ja, enkele

c. Nee

12 - Vindt u dat uw zoon/dochter voldoende begeleid wordt tijdens de huidige studie?
Ja

Nee

Licht u antwoord alstublieft toe :

13 - Vindt u de studie van uw zoon/dochter het meest geschikt voor :
a. voor jongens
b. voor meisjes
c. voor meisjes en jongens
d. voor geen van beiden

14 - Vindt u dat uw zoon/dochter bijzondere problemen heeft met begeleiding die
veroorzaakt worden doordat hij/zij een meisje of een jongen is?
Ja

Nee

Verklaar uw antwoord alstublieft :
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15 - Vindt u dat uw zoon/dochter bijzondere problemen met begeleiding heeft die
veroorzaakt worden doordat hij/zij speciale behoeften heeft ?
Ja

Nee

16 - Hoe beoordeelt u de hulp van de mentor/coach/andere hulpverlener ?
a. Heel nuttig
b. Nuttig
c. Nuttig genoeg
d. Niet nuttig genoeg
e. Er is geen begeleider verbonden aan de opleiding van zoon/dochter

17 - Vindt u dat begeleiding uw zoon/dochter kan helpen om : (maximaal 2
antwoorden uitkiezen)
a. Zichzelf beter te leren kennen
b. De beroepskeuze te bevestigen
c. De kennis van de arbeidsmarkt te versterken
d. De sector van de arbeidsmarkt waar de opleiding voor opleidt beter te leren kennen
e. De relaties met anderen te versterken
f. Nee, de begeleiding helpt hem/haar helemaal niet
g. Anders
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Namelijk

18 - Is uw dochter of zoon van plan de opleiding af te breken (dus zonder diploma)?
Ja

Nee

Ik weet het niet

19 – Zo ja, met welk soort opleiding wil uw zoon/dochter dan gaan beginnen?
a. Een opleiding op een lager niveau
b. Een opleiding op een hoger niveau
c. Een opleiding op hetzelfde niveau
d. Hij/zij is van plan te stoppen met de opleiding (zonder diploma)
e. Ik heb onvoldoende informatie om deze vraag te beantwoorden

20 - Zijn er studenten van plan door te studeren na het behalen van hun diploma?
Ja

Nee

Ik weet het nog niet

21 - Vindt u dat de school en de docenten voldoende rekening houden met de bijzondere
behoeften van uw zoon of dochter (denk hierbij zowel aan psychische als aan fysieke
behoeften) ?
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a. Genoeg
b. Onvoldoende
c. Helemaal niet
d. Het maakt mijn zoon/dochter niet uit

22 - Vindt u dat uw zoon/dochter op het moment goed voorbereid wordt :
Goed genoeg

Niet goed genoeg

Helemaal niet

a. Voor het toekomstige
werkzame leven (baan,
carrière…)







b. Voor het toekomstige
persoonlijke leven
(verantwoordelijkheden,
zelfstandigheid…)







c. Voor het toekomstige
sociale leven (familie,
vrienden, actief
burgerschap…)







23 - Denkt u dat uw zoon/dochter er in zal slagen om straks een baan in het verlengde van
de huidige opleiding te vinden ?
Ja

Nee

Ik weet het niet
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III) Identificatie / Om u beter te leren kennen
Land

Regio / provincie

School

Klas en EGF-niveau
Beroepsopleiding diploma

Extra curricular support

Sector van de opleiding
Welzijn 2

GZW3

Welzijn 3

DH3

GZW 2

SSC

DH2

Uw dochter / zoon is :
BOL student

BBL cursist (Leren en Werken)

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informative die erin is
vervat.

Sector van de opleiding
Algemeen

Technisch

Beroepsonderwijs

Sector van de arbeidsmarkt waar de opleiding voor opleidt (diensten, technisch,…)
Onderwijs

Engineering, productie en bouw

Menswetenschappen, kunst, theater en media

Landbouw en veeteelt

Sociale wetenschappen, business en recht

Gezondheidszorg en welzijn

Natuurwetenschap, wiskunde en ICT

Diensten

Vindt u dat uw zoon/dochter zich in een bijzondere situatie bevindt (denk
aan psychische en/of fysieke problematiek) ?
Ja

Nee

Wordt uw zoon/dochter extra begeleid voor sommige onderdelen van de opleiding of
gedurende bepaalde tijden op school ?
Ja

Nee

Zo ja, worden de bijzondere problemen van uw zoon/dochter officieel erkend door de
opleiding ?
Ja

Nee

U bent:
een man

een vrouw

Uw geboortejaar :
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informative die erin is
vervat.

Uw zoon/dochter :
Woont op school

Woont buiten school

Gebruikt de lunch op school

Burgerlijke staat van zoon/dochter
Alleenstaand
Gehuwd
Gescheiden
Uw zoon/dochter woont op zichzelf
Ander

Wat is de hoogste opleiding die u genoten heeft :
Beroepsonderwijs
Mbo/hbo/universiteit
vmbo

Basisschool

Voortgezet onderwijs

Vader









Moeder









Wat is uw beroep :
Landbouwer Ambachtsman Winkelier

Hoger
Kantoormedewerker
management

Arbeider

Huisvrouw/man

Met
pensioen

Werkloos

Vader



















Moeder
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Als iemand van de vrienden van uw zoon/dochter een baan heeft die hij/zij ook wel zou
willen hebben dan is dat :
Een vriend

Een vriendin

Als er iemand in uw familie een baan heeft die uw zoon/dochter ook wel zou willen hebben
dan is dat :
De moeder
De vader
Een zus
Een broer
Iemand anders binnen de familie

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit grote
nationale en Europese pedagogische project !
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