Alumni-onderzoek

Eindniveau aantonen
in de praktijk

Eindniveau in de praktijk
Binnenkort zult u voor uw opleiding een (her)accredi

expliciet dat het gerealiseerde eindniveau niet alleen

tatie aanvragen. Misschien bent u al bezig met het

blijkt uit de eindwerken, maar ook uit ‘de wijze waarop

schrijven van de zelfreflectie hiervoor. U moet daarbij

afgestudeerden in de praktijk functioneren’.

onder andere aantonen dat uw afgestudeerden de

Dit laatste is vaak lastiger aan te tonen, maar biedt het

beoogde leerresultaten hebben gerealiseerd (stan-

visitatiepanel wel een rijker en overtuigender beeld

daard 4). De volgende vragen herkent u wellicht:

van wat u met uw opleiding bereikt. Het beperkt
bovendien het risico dat de accreditatie te veel wordt

• Hoe kan ik het gerealiseerde eindniveau van

beïnvloed door een enkele lastige scriptie.

afgestudeerden aantonen? En:

• Hoe zorg ik dat de beoordeling niet alleen van een
beperkte selectie van scripties afhangt?

Odion Onderzoek en Evalytics hebben speciaal hiervoor
een ‘lean and mean’ alumni-onderzoek ontwikkeld. Dit
alumni-onderzoek is direct bruikbaar in de zelfreflectie,

Opleidingen richten zich bij de beschrijving van het

en geeft daarnaast ook duidelijke handvatten voor

gerealiseerd eindniveau vaak vooral op een selectie

afstemming van uw opleiding op het toekomstig

van eindwerken. In het NVAO-kader staat echter

beroepenveld van uw afgestudeerden.
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Relevantie van de inhoud
• Wat hebben uw alumni
gewaardeerd of juist gemist?

• Hoe vaak gebruiken alumni de onderdelen van
de opleiding?
• Hoe goed voelen ze zich door de opleiding voorbereid
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op hun baan?
We werken met een standaard vragenlijst die we
invullen met de specifieke onderwerpen en eindtermen van uw opleiding.
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Odion Onderzoek B.V. is een adviesbureau voor

Evalytics is een nieuwe en innovatieve manier om

het hoger onderwijs, dat zich richt op accreditaties

vakken door studenten te laten evalueren via een

en evaluaties. Odion begeleidt opleidingen in het

gebruiksvriendelijke app of via de computer (online).

voorbereidingstraject naar accreditaties door onder

Studenten kunnen via hun smartphone of ander device

steuning bij de zelfreflectie, quick scans en het organi-

direct in de klas hun vragenlijst invullen. Docenten

seren van proefpanels. Onze NVAO-gecertificeerde

kunnen studenten direct om toelichting vragen, wat een

secretarissen begeleiden namens de NVAO Toetsen

zeer waardevolle combinatie van kwantitatieve en

Nieuwe Opleiding (TNO) en Instellingstoetsen Kwali-

kwalitatieve methoden oplevert. Vanwege de snelle

teitszorg (ITK). Odion voert onderzoek uit onder

rapportagemogelijkheden is Evalytics geschikt voor

werkveld, alumni, docenten en studenten, zowel

eindevaluaties maar ook voor tussentijdse evaluaties

kwalitatief als kwantitatief. Opdrachtgevers van Odion

(snelle bijsturing). Evalytics ondersteunt bovendien de

zijn onder meer Erasmus Universiteit Rotterdam,

workflow van het evaluatieproces van het begin tot het

Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen,

einde. Evalytics wordt al gebruikt door de Radboud

Tinbergen Instituut, Hogeschool Utrecht, Hogeschool

Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hoge-

van Amsterdam en NVAO.

school Utrecht, Hogeschool Leiden en Marnix Academie.

Basisprijs € 1950,- All in

Voor meer informatie en een op uw opleiding
toegespitste offerte kunt u contact opnemen met:
Evalytics

Odion Onderzoek

Haagweg 4

Onderzoek en accreditatie

Unit F12

Julianalaan 4

2311 AA Leiden

3581 NT Utrecht

info@evalytics.nl

info@odion-onderzoek.nl

www.evalytics.nl

www.onderwijsevalueren.nl

