
 

 

  

      

Effecten van de buitenlandse stage 

 

Een onderzoek naar bevindingen van studenten en alumni van ROC Landstede over de buitenlandse stage 

tijdens hun opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

 

 
 

 

         Tim van der Ploeg (Alfa-college) 

         20 juli 2016 

         Versie 1.0 

 

 

 



 

Effecten van de buitenlandse stage – ROC Landstede – v1.0 – Tim van der Ploeg (Alfa-college) 1 
 

 

 

Inhoud 

1. Inleiding ............................................................................................................................................................................. 2 

2. Methode ............................................................................................................................................................................ 3 

3. Gegevens respondenten.................................................................................................................................................... 4 

3.1 Percentage respons ................................................................................................................................................ 4 

3.2 Verdeling mannen/vrouwen ................................................................................................................................... 4 

3.3 Jaar diplomering ..................................................................................................................................................... 4 

3.4 Opleidingsniveau respondenten ............................................................................................................................. 5 

3.5 Aantal buitenlandse stages die respondenten hebben gevolgd ............................................................................. 5 

3.6 Verdeling locaties respondenten ............................................................................................................................ 5 

4. Resultaten: Vervolgkeuze en ervaring met het buitenland ............................................................................................... 6 

4.1 Huidige werkzaamheden ........................................................................................................................................ 6 

4.1.1 Regio werk.......................................................................................................................................................... 6 

4.1.2 Vervolgopleiding ................................................................................................................................................ 7 

4.2 Ervaring met het buitenland ................................................................................................................................... 7 

4.3 Verplichting buitenlandse stage.............................................................................................................................. 7 

5. Resultaten: Bewustwording en aanleiding ........................................................................................................................ 8 

5.1 Hoe zijn studenten/ alumni achter de mogelijkheden van een buitenlandse stage gekomen? ............................. 8 

5.2 Inhoudelijke overeenstemming buitenlandse stage met de opleiding ................................................................... 9 

5.3 Aanleiding tot het maken van een keuze voor de buitenlandse stage ................................................................... 9 

5.3.1 Frequentietabel aanleiding tot het maken van een keuze buitenlandse stage................................................ 10 

6. Resultaten: Waardeoordeel en meerwaarde .................................................................................................................. 11 

6.1 Stellingen .............................................................................................................................................................. 11 

6.1.1 Alle respondenten ............................................................................................................................................ 11 

6.1.2 Niveau opleiding .............................................................................................................................................. 12 

6.1.3 Jaar van afstuderen .......................................................................................................................................... 12 

6.1.4 Huidige studenten & alumni ............................................................................................................................ 13 

6.1.5 Locaties ............................................................................................................................................................ 13 

6.2 Rapportcijfers........................................................................................................................................................ 14 

6.2.1 Alle respondenten ............................................................................................................................................ 14 

6.2.2 Rapportcijfers op opleidingsniveau .................................................................................................................. 14 

6.2.3 Rapportcijfers jaar van afstuderen ................................................................................................................... 15 

6.2.4 Rapportcijfers studenten/alumni ..................................................................................................................... 15 

6.2.5 Rapportcijfers per locatie ................................................................................................................................. 15 

7. Conclusie en aanbevelingen ............................................................................................................................................ 16 

7.1 Algemene conclusie .............................................................................................................................................. 16 

7.2 Aanbevelingen ...................................................................................................................................................... 17 

 



 

Effecten van de buitenlandse stage – ROC Landstede – v1.0 – Tim van der Ploeg (Alfa-college) 2 
 

 

 

1. Inleiding 

In het kader van internationalisering biedt ROC Landstede studenten in het middelbaar beroepsonderwijs de 

kans om een stage te volgen in het buitenland. Honderden studenten hebben over de jaren gekozen om hun 

stage in het buitenland te volgen. 

Een stage in het buitenland kan vele voordelen opleveren voor een student. Deze voordelen kunnen op zowel 

korte- als lange termijn bestaan. Dit rapport biedt inzage in de effecten van de buitenlandse stages en brengt in 

kaart wat de meerwaarde is van internationalisering in het beroepsonderwijs.  

Dit rapport onderzoekt onder andere:  

 hoe studenten achter de mogelijkheden zijn gekomen van een buitenlandse stage; 

 of de buitenlandse stage volgens studenten aansloot bij hun opleiding; 

 wat de effecten zijn van een buitenlandse stage op het CV, binnen het huidige werk of voor de 

talenkennis van (oud-)studenten; 

 waar alumni terecht zijn gekomen nadat zij hun opleiding hebben afgerond; 

 wat de aanleiding was van studenten voor het maken van een keuze voor een stage in het 

buitenland. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de onderzoekmethode. Hoofdstuk 3 biedt ter inzage de gegevens 

van respondenten die deelnamen aan het onderzoek. Hoofdstukken 4 t/m 6 presenteren de bevindingen van 

verschillende vraagstukken van de enquête onder (oud-)studenten. Dit rapport sluit af met een conclusie en 

geeft enkele aanbevelingen hoe de gegevens uit dit rapport gebruikt kunnen worden binnen de organisatie. 
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2. Methode 

De respondenten zijn benaderd via de mail in de periode april/mei 2016. Zij hebben in totaal circa 3 weken de 

kans gekregen om de vragenlijst in te vullen. Na 8 dagen is een herinnering verstuurd naar diegenen die de 

vragenlijst nog niet hadden ingevuld met de vraag om alsnog de digitale enquête in te vullen.  

De mailadressen zijn van drie ROC’s verzameld (te weten ROC Alfa-college, ROC Friese Poort en ROC Landstede) 

uit online databestanden in Excel. Hierin was bijgehouden wie allemaal een buitenlandse stage hebben 

gevolgd. In deze databestanden stonden zowel huidige studenten als alumni. De datalijsten gingen terug t/m 

2011. Daarnaast is een Word-bestand aangeleverd met alumni die buiten Europa een buitenlandse stage 

hebben gevolgd. Zij zijn ook meegenomen in dit onderzoek.  

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van SurveyMonkey. SurveyMonkey is een online 

enquêteringsprogramma waarmee mensen direct benaderd kunnen worden via mailadressen. Nadat de data is 

ingevuld is alles gedownload in een SPSS bestand. SPSS is een statistisch programma voor data-analyse. Hierin 

kunnen variabelen (‘labels’) worden aangemaakt. Aan de hand van deze variabelen kunnen analyses 

plaatsvinden op deelniveau (geslacht, cohort, etc.).  

De gegevens uit dit onderzoek worden anoniem gepresenteerd om de anonimiteit van onze respondenten te 

waarborgen.  
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3. Gegevens respondenten 

Onderstaand worden de gegevens van de respondenten besproken die hebben gereageerd.  

 

3.1 Percentage respons 

Totaal aantal uitnodigingen Aantal reacties Percentage 

455 123 27,0% 

 Iets meer dan een kwart van alle studenten die op buitenlandse stage zijn geweest, hebben de vragenlijst 

ingevuld. Dit is een mooie representatieve groep voor alle studenten van ROC Landstede die op 

buitenlandse stage zijn geweest.  

 

3.2 Verdeling mannen/vrouwen 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 34 28,1% 

Vrouw 87 71,9% 

Totaal 121 100% 

 

 Uit de algemene analyse (alle respondenten ROC Alfa-college, ROC Friese Poort & ROC Landstede) bleek 

dat vrouwen vaker op buitenlandse stage gaan, 59,7% ten opzichte van 40,3%. Het hogere percentage 

vrouwen als respondenten is in dit licht minder opvallend.  

 

3.3 Jaar diplomering 

Jaar afstuderen Aantal Percentage 

2012 of eerder 3 2,4% 

2013 14 11,4% 

2014 17 13,8% 

2015 30 24,4% 

2016 10 8,1% 

Nog geen diploma gehaald 49 39,8% 

Totaal 123 100% 

 

 Circa 40% van alle respondenten zit nog op de opleiding die zij ook volgden ten tijde van hun buitenlandse 

stage. Dit levert interessante data op om te vergelijken (bevindingen huidige studenten ten opzichte van 

alumni).  

 De alumni die tussen 2008 en 2012 afstudeerden, zijn samengevoegd om hun respons mee te kunnen 

nemen in de analyse.  
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3.4 Opleidingsniveau respondenten  

Niveau Aantal Percentage 

1 & 2 2 1,6% 

3 15 12,3% 

4 105 86,1% 

Totaal 122 100% 

 Het aantal studenten niveau 1 & 2 die de vragenlijst hebben ingevuld zijn niet representatief voor deze 

doelgroep. Zij worden niet meegenomen in de deelanalyses in hoofdstuk 6.  

 Niveau 4 studenten/alumni zijn de grootste groep respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.  

 

3.5 Aantal buitenlandse stages die respondenten hebben gevolgd 

Aantal buitenlandse stages Aantal Percentage 

Geen - - 

Een 116 94,3% 

Twee of meer 7 5,7% 

Totaal 123 100% 

 De meeste respondenten hebben één buitenlandse stage tijdens hun opleiding gevolgd.  

 Maar 1 van de 7 respondenten die twee of meerder buitenlandse stages had gevolgd, studeerde voor 

2014. 

 

3.6 Verdeling locaties respondenten 

Locatie Aantal Percentage 

Fuchsiastraat 16 13,1% 

Dokterspad 6 4,9% 

Rechterland 18 14,8% 

Menso Alting 21 17,2% 

Raalte 35 28,7% 

Harderwijk 21 17,2% 

Lelystad 5 4,1% 

Totaal 122 100% 

 Locatie Lelystad kent minder dan 5 respondenten. Dit is het minimumaantal om mee te kunnen worden 

genomen in de deelanalyse. Eén van de respondenten van locatie Lelystad is echter na deze vraag gestopt 

met het invullen van de vragenlijst. Locatie Lelystad wordt om deze reden niet meegenomen in de 

deelanalyses.  

 Locatie Raalte kent de meeste respondenten van alle locaties.  
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4. Resultaten: Vervolgkeuze en ervaring met het buitenland 

Hieronder worden de uitkomsten uit de vragenlijst gepresenteerd over de huidige werkzaamheden van de 

studenten die op buitenlandse stage zijn geweest en welke eerdere ervaring zij met het buitenland hadden.  

 

4.1 Huidige werkzaamheden  

Werkzaamheid Aantal Percentage 

Aan het werk 32 26,0% 

Volgt een vervolgopleiding 45 36,5% 

Werkzoekende 5 4,0% 

Overig  (open antwoord) 50 40,5% 

Totaal 123 100% 

 De respondenten die ‘overig’ invulden konden een eigen antwoord invullen. Deze antwoorden zijn 

gecategoriseerd aan de hand van een codeboom. Onderstaand worden hun antwoorden categorisch 

weergegeven. 

 

Categorie antwoorden ‘overig’  Aantal Percentage 

Nog bezig met dezelfde opleiding 37 84,3% 

Eigen bedrijf opgestart 1 2,3% 

Switch van opleiding 2 4,6% 

Werken en studeren (deeltijd) 4 9,9% 

Totaal 44 100% 

 

4.1.1 Regio werk 

Waar zijn alumni nu aan het werk? Aantal Percentage 

Groningen, Drenthe of Friesland 2 81,1% 

Overijssel, Gelderland of Flevoland 26 6,3% 

In de Randstad 2 6,3% 

Ander land binnen Europa 2 6,3% 

Totaal 32 100% 

 De resultaten uit deze tabel hebben enkel betrekking op alumni die hebben aangegeven dat zij werken. 

 De meeste respondenten die momenteel aan het werk zijn, werken in de regio waar zij ook hun opleiding 

van op ROC Landstede hebben gevolgd.  

 Twee alumni die op buitenlandse stage zijn geweest, zijn momenteel aan het werk in een ander land 

binnen Europa.  
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4.1.2 Vervolgopleiding 

Waar volgen studenten/alumni hun 
vervolgopleiding?  

Aantal Percentage 

Andere opleiding binnen het mbo 5 11,4% 

In het hbo 36 81,8% 

Overig (open antwoord) 3 6,8% 

Totaal 44 100% 

 De grootste groep respondenten is na de opleiding door gaan studeren op het hbo.  

 De drie respondenten die ‘overig’ als antwoordoptie kozen, volgen allen nog dezelfde optie als zij deden 

ten tijde van hun buitenlandse stage. Eén van hen gaf aan dat hij na de zomer begint aan een opleiding op 

het hbo.  

 

4.2 Ervaring met het buitenland 

Ervaring Aantal Percentage 

Nog niet eerder in het buitenland geweest 8 6,7% 

Tijdens vakanties in het buitenland geweest 100 83,3% 

Enige tijd in het buitenland gewoond 5 4,2% 

Oorspronkelijk niet uit Nederland 4 3,3% 

Overig (open antwoord) 3 2,5% 

Totaal 120 100% 

 Het grootste aantal respondenten was enkel tijdens vakanties in het buitenland geweest.  

 Circa 7% van de respondenten waren nog niet eerder in het buitenland geweest en hebben desondanks 

gekozen voor een buitenlandse stage. 

 

Categorie antwoorden ‘overig’  Aantal 

Wonen en vakanties 1 

Jaarlijkse reizen naar vrienden/familie 1 

Onduidelijk 1 

Totaal 3 

 

4.3 Verplichting buitenlandse stage  

Verplichte stage?  Aantal Percentage 

Ja 16 13,3% 

Nee 104 86,7% 

Totaal 120 100% 

 Het merendeel van de respondenten is vrijwillig op stage naar het buitenland gegaan.  
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5. Resultaten: Bewustwording en aanleiding 

Hieronder worden alle uitkomsten uit de vragenlijst gepresenteerd over de bewustwording en aanleiding tot 

het kiezen voor een buitenlandse stage.  

 

5.1 Hoe zijn studenten/ alumni achter de mogelijkheden van een buitenlandse stage gekomen?  

Medium Aantal Percentage (n=120) 

Website van de school 9 7,5% 

Mentor/coach 87 72,3% 

Spreekuren 8 6,7% 

Informatiemarkten 25 20,8% 

Flyers 9 7,5% 

(Oud- of mede-)studenten 47 39,2% 

Studiewijzer 4 3,3% 

Overig (open antwoord)  20 16,7% 

 Voor deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Hierdoor is het totaalpercentage meer dan 100%.  

 De percentages dienen als volgt te worden gelezen: ‘Percentage X van alle respondenten heeft baat gehad 

aan medium Y om achter de mogelijkheden van een buitenlandse stage te komen.’ 

 De rol van de mentor/coach kan niet onderschat worden voor het overbrengen van kennis over een 

buitenlandse stage. Meer dan 70% van alle respondenten gaven aan dat mentor/coaches een rol hebben 

gehad in het informeren over buitenlandse stages.  

 De rol van andere studenten is ook belangrijk om achter de mogelijkheden van buitenlandse stages te 

komen. Ongeveer 4 van de 10 respondenten hadden hier baat bij.  

 Externe media (website, studiewijzer en flyers) lijken op basis van deze gegevens minder belangrijk te zijn 

in het bewust laten worden van de mogelijkheden van buitenlandse stages.  

 Informatiemarkten hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording. Circa 1 op 5 

respondenten hebben hier baat bij gehad.  

 Het persoonlijke vlak (informeren door mentor/coach of andere studenten) kent de meest dragende 

factoren om achter de mogelijkheden van een buitenlandse stage te komen.  

 20 respondenten vinkten ‘overig’ aan en gaven een eigen antwoord. Deze antwoorden zijn 

gecategoriseerd aan de hand van een codeboom. Onderstaand worden de antwoorden weergegeven. 

 

Categorie antwoorden ‘overig’  Aantal Percentage (n=20) 

Specifieke docenten (geen mentor/coach) 2 10% 

Gekoppeld aan een keuzevak 3 15% 

Eigen onderzoek op het internet (Google) 6 30% 

Voorlichtingen/presentaties 1 5% 

Persoonlijke kring (vrienden/ familie) 4 20% 

Stagecoördinator 2 10% 

Eigen idee en zelf uitgevoerd 1 5% 

Onduidelijk 1 5% 

Totaal 20 100% 

 De verschillende manieren om achter de mogelijkheden van een buitenlandse stage te komen blijkt ook uit 

de diverse open antwoorden die respondenten gaven. 
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5.2 Inhoudelijke overeenstemming buitenlandse stage met de opleiding 

Oordeel Aantal Percentage 

Slecht 5 4,2% 

Matig 5 4,2% 

Neutraal 17 14,2% 

Redelijk goed 44 36,7% 

Zeer goed 49 40,7% 

Totaal 120 100% 

 De inhoud van de buitenlandse stages sluiten volgens het merendeel (77,4%) van de respondenten redelijk 

tot zeer goed aan op de opleiding zij volgen/ volgden.  

 In totaal geven 10 van de 120 respondenten een onvoldoende oordeel (matig of slecht) voor de 

inhoudelijke aansluiting met de opleiding. Dit is een totaalpercentage van 8,2%. 

 

5.3 Aanleiding tot het maken van een keuze voor de buitenlandse stage 

Deze vraag was een open vraag en is geanalyseerd aan de hand van een codeboom. Alle antwoorden die 3 keer 

of vaker werden gegeven zijn hieronder weergegeven. Hiervoor is gekozen om de resultaten overzichtelijk te 

houden.  

Aanleiding tot het maken van een vervolgkeuze Aantal Percentage 
(n=116) 

Op zoek naar een uitdaging  12 10,3% 

Verplicht in de opleiding 11 9,5% 

Opdoen van ervaring 7 6,0% 

De gewenste stageplaats was enkel in het buitenland te vinden (veelal 
ziekenhuisstages)  

7 6,0% 

Kennis opdoen van werkzaamheden in het buitenland en overige 
culturen 

7 6,0% 

Leuke vriendengroep op stage 6 5,2% 

Ervaring opdoen en op persoonlijk vlak ontwikkelen 5 4,3% 

Opdoen van ervaring en waarde van een buitenlandse stage op het CV 5 4,3% 

Op zoek naar een uitdaging en op persoonlijk vlak ontwikkelen 5 4,3% 

Drang om de wereld te zien 4 3,4% 

Opdoen van ervaring en op zoek naar een uitdaging 3 2,6% 

Persoonlijke ontwikkeling op professioneel en sociaal vlak 3 2,6% 

 De antwoorden die respondenten gaven waren vaak uitgebreid en veelomvattend. Alle elementen die 

gecodeerd konden worden zijn hierboven weergegeven. 

 Van alle 123 respondenten hebben 7 respondenten gekozen om deze vraag over te slaan (5,7%). De totale 

respons van deze vraag was dus 94,3% (n=116). 

 Noemenswaardig is dat veel respondenten meerdere aanleidingen gaven voor het kiezen van een 

buitenlandse stage. Het opdoen van ervaring en op zoek naar een uitdaging worden het vaakst als 

aanleiding genoemd.  
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5.3.1 Frequentietabel aanleiding tot het maken van een keuze buitenlandse stage 

In deze paragraaf wordt weergegeven wat de algemene categorieën van de codeboom zijn en hoe vaak deze 

benoemd zijn. In de vorige vraag werden vaak meerdere aanleidingen genoemd, deze zijn hier opgesplitst.  

Voorbeeld 
Een respondent geeft aan dat hij gekozen heeft voor een buitenlandse stage omdat hij toe was aan een 
nieuwe uitdaging en omdat hij zijn Engels wilde verbeteren.  
 
Dit levert een vinkje op voor de volgende twee (algemene) categorieën:  
1) Op zoek naar een uitdaging 
2) Verbeteren van een vreemde taal 

Al deze algemene categorieën zijn opgeteld. Het resultaat is dat in kaart wordt gebracht wat hoe vaak een 

zekere aanleiding bijdraagt in de keuze voor een buitenlandse stage. Onderstaande tabel geeft weer welke 

algemene categorieën bestaan en hoe vaak deze werden benoemd door respondenten als aanleiding.  

 

Algemene categorieën Aantal keren 
benoemd 

Percentage     
(n=116) 

Opdoen van ervaring 39 33,6% 

Op zoek naar een uitdaging  22 19,0% 

Persoonlijke ontwikkeling op sociaal vlak 15 12,9% 

Verplicht in de opleiding 11 9,5% 

Drang om de wereld te zien 9 7,8% 

Verbeteren van een vreemde taal 7 6,0% 

Kennis opdoen van een andere cultuur 7 6,0% 

Gewenste stageplaats enkel in het buitenland 7 6,0% 

Ontspanning (o.a. vriendengroep) 7 6,0% 

Kennis opdoen van werkzaamheden in het buitenland 6 5,2% 

Interessant voor de verdere loopbaan (bijv. CV) 5 4,3% 

Verhalen/voorlichtingen 3 2,6% 

Interessant aanbod 2 1,7% 

Goede begeleiding vanuit de school 1 0,9% 

 Bovenstaande tabel geeft categorisch weer wat de belangrijkste aanleidingen zijn voor het kiezen voor een 

buitenlandse stage.  

 Alle aanleidingen zijn opgeteld, niet het totaal aantal respondenten dat een antwoord gaf op de vraag. 

Hierdoor valt het aantal hoger uit dan het aantal respondenten. Immers, de meeste respondenten gaven 

meerdere aanleidingen voor het maken van hun keuze. Het percentage komt om deze reden uit op meer 

dan 100%.  

 De percentages zijn naast het aantal respondenten gelegd dat een antwoord gaf op de vraag. De 

respondenten die geen respons gaven, zijn weggelaten uit deze vraag.  

 De percentages kunnen als volgt worden gelezen: ’33,6% van alle respondenten gaf aan dat het opdoen 

van ervaring een aanleiding was voor het maken van hun keuze.’ 

 Opdoen van ervaring is de meest voorkomende aanleiding tot het maken van een keuze voor een 

buitenlandse stage. Op zoek zijn naar een uitdaging volgt als één na meest voorkomende aanleiding.  
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6. Resultaten: Waardeoordeel en meerwaarde 

Hieronder worden alle uitkomsten uit de vragenlijst gepresenteerd die te maken hebben met waardeoordelen 

over de buitenlandse stage en wat respondenten de meerwaarde van een buitenlandse stage vinden.  

 

6.1 Stellingen  

6.1.1 Alle respondenten 

Stelling Helemaal 
mee 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
mee eens 

Totaalscore  
(0-5) 

Een buitenlandse stage versterkt 
het CV 

0 1 21 69 27 4,03 

Een buitenlandse stage draagt bij 
aan de kans op een baan 

2 8 48 50 10 3,49 

Een buitenlandse stage helpt bij 
de ontwikkeling van kennis van 
talen 

4 5 22 43 44 4,00 

Een buitenlandse stage draagt bij 
aan de zelfstandigheid 

0 0 4 50 64 4,51 

Een buitenlandse stage helpt bij 
de ontwikkeling van kennis van 
overige culturen 

0 0 30 65 23 3,94 

Een buitenlandse stage helpt bij 
het huidige werk/vervolgopleiding 

1 13 47 46 11 3,51 

 Alle factoren scoren circa 3.5 of hoger. Dit betekent dat respondenten gemiddeld genomen een hoge 

toegevoegde waarde toekennen aan de buitenlandse stage en de effecten op langere termijn.  

 De bijdrage van een buitenlandse stage voor de zelfstandigheid wordt belangrijk tot zeer belangrijk 

gevonden door respondenten. Geen enkele respondent gaf aan dat een buitenlandse stage onbelangrijk is 

voor de zelfstandigheid. Het merendeel vond dit zelfs zeer belangrijk.  

 De meeste respondenten erkennen de meerwaarde van een buitenlandse stage op het CV. De 

buitenlandse stage wordt door veel respondenten als een belangrijke versterking van het CV gezien. Maar 

liefst 81,4% geeft aan dat een buitenlandse stage bijdraagt aan versterking van het CV.  

 De bijdrage van een buitenlandse stage in het werk of de vervolgopleiding is een belangrijke toegevoegde 

waarde voor veel respondenten. Bijna de helft van alle respondenten van het ROC Landstede geeft aan 

baat te (zullen) hebben bij hun huidige werk of vervolgopleiding.  

 Deelanalyses zijn gemaakt voor verschillende groepen (niveau opleiding, studenten/alumni, jaar 

diplomering/uitschrijving en locaties) om te zien waar scores mogelijk verschillen. 
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6.1.2 Niveau opleiding 

Onderstaande tabel geeft de verschillen in toegekende scores weer tussen respondenten van verschillende 

niveau’s opleidingen. Let op: Gevraagd is naar het niveau van de laatst gevolgde opleiding binnen het mbo.  

Stelling Niveau 3 Niveau 4 

Een buitenlandse stage versterkt het CV 3,87 4,07 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de kans op een 
baan 

3,20 3,54 

Een buitenlandse stage helpt bij de ontwikkeling van 
kennis van talen 

4,20 3,95 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de zelfstandigheid 4,60 4,50 

Een buitenlandse stage helpt bij de ontwikkeling van 
kennis van overige culturen 

4,20 3,94 

Een buitenlandse stage helpt bij het huidige 
werk/vervolgopleiding 

3,67 3,42 

 Niveau’s 1 & 2 zijn in deze vraag buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat er maar 2 

respondenten antwoord gaven op deze vraag en dit aantal is te laag om conclusies op te baseren over de 

meerwaarde van buitenlandse stages (minimum n= ≥5). 

 Studenten/alumni niveau 3 kennen gemiddeld genomen meer waarde toe aan de rol van een buitenlandse 

stage voor talenontwikkeling dan studenten/alumni niveau 4.  

 Niveau 4 respondenten zijn over het algemeen positiever over de toegevoegde waarde van een 

buitenlandse stage als versterking op het CV.  

 

6.1.3 Jaar van afstuderen 

Onderstaande tabel geeft de verschillen in toegekende scores weer tussen studenten en hun jaar van 

afstuderen.  

Stelling 2013 2014 2015 2016 Nog op de 
opleiding 

Een buitenlandse stage versterkt het CV 
 

3,79 4,00 4,03 4,38 4,09 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de kans 
op een baan 

3,14 3,41 3,50 3,63 3,61 

Een buitenlandse stage helpt bij de 
ontwikkeling van kennis van talen 

3,71 3,59 4,00 4,38 4,17 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de 
zelfstandigheid 

4,57 4,53 4,27 4,63 4,61 

Een buitenlandse stage helpt bij de 
ontwikkeling van kennis van overige culturen 

4,14 4,00 3,93 4,00 3,83 

Een buitenlandse stage helpt bij het huidige 
werk/vervolgopleiding 

3,43 3,35 3,57 3,63 3,39 

 Alumni uit cohorten 2012 en eerder zijn in deze vraag buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is 

dat er maar 3 respondenten uit deze cohorten antwoord gaven op deze vraag. Dit aantal is te laag om 

conclusies op te baseren over de meerwaarde van buitenlandse stages (minimum n= ≥5).  

 Er zijn veel opmerkelijke verschillen in jaar uitschrijving/diplomering van respondenten en de toegevoegde 

waarde die zij toekennen aan buitenlandse stages.  
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6.1.4 Huidige studenten & alumni  

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de antwoorden die huidige studenten gaven en de alumni 

die inmiddels zijn afgestudeerd en een diploma hebben behaald op het ROC.  

Stelling Studenten Alumni 

Een buitenlandse stage versterkt het CV 4,09 4,00 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de kans op een baan 3,61 3,42 

Een buitenlandse stage helpt bij de ontwikkeling van kennis van talen 4,17 3,89 

Een buitenlandse stage draagt bij aan de zelfstandigheid 4,61 4,44 

Een buitenlandse stage helpt bij de ontwikkeling van kennis van overige culturen 3,83 4,01 

Een buitenlandse stage helpt bij het huidige werk/vervolgopleiding 3,39 3,49 

 Alumni zien minder toegevoegde waarde in de buitenlandse m.b.t. kans op een baan dan huidige 

studenten op ROC Landstede die op buitenlandse stage zijn geweest. Desondanks is deze score niet laag en 

zien zij gemiddeld genomen wel waarde van een buitenlandse stage voor de kans op een baan. 

 Alumni vinden dat de buitenlandse stage meer heeft bijgedragen bij de ontwikkeling van kennis van 

overige culturen dan studenten.  

 Studenten vinden dat de buitenlandse stage meer heeft geholpen bij de ontwikkeling van kennis van talen 

dan alumni. Ook hier dient een kanttekening te worden geplaatst dat alumni hier wel toegevoegde waarde 

zien voor de buitenlandse stage.  

 

6.1.5 Locaties 

Onderstaande tabel geeft de verschillen aan tussen de ervaringen van studenten/alumni op verschillende 

locaties van ROC Landstede:  

Stelling Fuch Dokt Rech Mens Raal 
 

Hard 

Een buitenlandse stage versterkt 
het CV 

4,00 4,17 4,06 4,15 4,06 3,89 

Een buitenlandse stage draagt bij 
aan de kans op een baan 

3,38 3,83 3,71 3,50 3,49 3,37 

Een buitenlandse stage helpt bij de 
ontwikkeling van kennis van talen 

3,38 4,50 4,41 4,10 3,91 4,05 

Een buitenlandse stage draagt bij 
aan de zelfstandigheid 

4,63 4,50 4,29 4,60 4,46 4,58 

Een buitenlandse stage helpt bij de 
ontwikkeling van kennis van 
overige culturen 

4,13 4,17 3,82 3,90 3,80 4,16 

Een buitenlandse stage helpt bij 
het huidige werk/vervolgopleiding 

3,25 3,83 3,71 3,25 3,57 3,21 

 Respondenten van locatie Lelystad zijn in deze vraag buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat 

er maar 4 respondenten van deze locatie antwoord gaven op deze vraag. Dit aantal is te laag om conclusies 

op te baseren over de meerwaarde van buitenlandse stages (minimum n= ≥5).  

 Scores tussen locaties fluctueren en dit leidt tot verschillen tussen locaties. Het is belangrijk te kijken welke 

verschillen van belang zijn en vervolgens deze scores te verklaren aan de hand van gesprekken/analyses.  

 In de toekomst is het interessant om tevens te analyseren wat de effecten van buitenlandse stages zijn per 

sector. De sectoren kunnen mogelijk bovenstaande verschillen (tot op zekere hoogte) verklaren.  

 



 

Effecten van de buitenlandse stage – ROC Landstede – v1.0 – Tim van der Ploeg (Alfa-college) 14 
 

 

 

6.2 Rapportcijfers  

6.2.1 Alle respondenten 

Factor Rapportcijfer 
  (1-10) 

Percentage 
onvoldoende (≤5) 

Stimuleren buitenlandse stage door een coach/mentor 6,7 22,9% 

Stimuleren buitenlandse stage door de school 6,6 22,9% 

Cijfer voor het aanbod buitenlandse stages op school 6,2 29,7% 

 Met een 6,7 en een 6,6 voor het stimuleren van een buitenlandse stage scoort ROC Landstede ruim 

voldoende. Toch geeft bijna een kwart van alle respondenten een 5 of lager voor de stimulans door 

coach/mentor en school.  

 Het cijfer voor het aanbod scoort opmerkelijk lager dan de andere twee factoren. Ongeveer 3 op 10 

respondenten heeft een onvoldoende gegeven voor het aanbod buitenlandse stages.  

 Deelanalyses zijn gemaakt voor verschillende groepen (studenten/alumni, man/vrouw, niveau opleiding en 

cohort) om te zien waar scores mogelijk verschillen.  

 

6.2.2 Rapportcijfers op opleidingsniveau  

Onderstaande tabel geeft de verschillen in toegekende scores weer tussen respondenten van verschillende 

niveau’s opleidingen. Let op: Gevraagd is naar het niveau van de laatst gevolgde opleiding binnen het mbo.  

Factor Niveau 3 Niveau 4 

Stimuleren buitenlandse stage door een coach/mentor 7,5 6,7 

Stimuleren buitenlandse stage door de school 7,0 6,6 

Cijfer voor het aanbod buitenlandse stages op school 6,5 6,2 

 Niveau’s 1 & 2 zijn in deze vraag buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat er maar 2 

respondenten antwoord gaven op deze vraag en dit aantal is te laag om conclusies op te baseren over de 

meerwaarde van buitenlandse stages (minimum n= ≥5).  

 Uit deze cijfers blijkt dat niveau 3 studenten zich gemiddeld genomen meer gestimuleerd voelen om te 

kiezen voor een buitenlandse stage dan niveau 4 studenten.  

 Respondenten van niveau 3 zijn het meer tevreden over het aanbod buitenlandse stages dan 

respondenten niveau 4.  
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6.2.3 Rapportcijfers jaar van afstuderen 

Onderstaande tabel geeft de verschillen in toegekende scores weer tussen studenten en hun jaar van 

afstuderen.  

Factor 2013 2014 2015 2016 Nog op de 
opleiding 

Stimuleren buitenlandse stage door een 
coach/mentor 

6,1 6,7 6,7 7,3 7,0 

Stimuleren buitenlandse stage door de school 
 

6,2 6,2 6,4 6,5 7,2 

Cijfer voor het aanbod buitenlandse stages op 
school 

5,5 5,3 6,4 7,8 6,5 

 Er bestaan veel wisselingen in scores tussen de verschillende jaren van afstuderen.  

 Het cijfer voor het aanbod buitenlandse stages die afstudeerders uit de jaren 2013 en 2014 geven, is 

opmerkelijk lager dan de overige scores die zijn gegeven door studenten/alumni.  

 

6.2.4 Rapportcijfers studenten/alumni  

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de antwoorden die huidige studenten gaven en de alumni 

die inmiddels zijn afgestudeerd en een diploma hebben behaald op het ROC.  

Factor Studenten Alumni 

Stimuleren buitenlandse stage door een coach/mentor 7,0 6,6 

Stimuleren buitenlandse stage door de school 7,2 6,3 

Cijfer voor het aanbod buitenlandse stages op school 6,5 6,1 

 Studenten vinden op basis van bovenstaande gegevens dat buitenlandse stages meer gestimuleerd 

worden door coaches/mentoren dan alumni. 

 Studenten zijn tevens meer tevreden zijn over het aanbod buitenlandse stages dan alumni.  

 

6.2.5 Rapportcijfers per locatie 

Factor Fuch Dokt Rech Mens Raal 
 

Hard 

Stimuleren buitenlandse stage 
door een coach/mentor 

5,8 7,8 7,1 6,9 6,7 6,7 

Stimuleren buitenlandse stage 
door de school 

5,8 7,7 7,3 6,7 6,1 6,1 

Cijfer voor het aanbod 
buitenlandse stages op school 

4,6 7,7 6,3 6,7 5,9 5,8 

 Respondenten van locatie Lelystad zijn in deze vraag buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat 

er maar 4 respondenten van deze locatie antwoord gaven op deze vraag. Dit aantal is te laag om conclusies 

op te baseren over de meerwaarde van buitenlandse stages (minimum n= ≥5).  

 Respondenten van de Dokterstraat geven de hoogste cijfers voor de buitenlandse stage.  

 Opmerkelijk zijn de lagere scores die respondenten van de Fuchsiastraat geven voor de buitenlandse stage.  
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7. Conclusie en aanbevelingen 

7.1 Algemene conclusie 

In dit onderzoek stonden zowel huidige studenten als alumni centraal die op buitenlandse stage zijn geweest 

van ROC Landstede. Enkele resultaten die naar voren kwamen in dit onderzoek:  

 Het merendeel van alumni die werken, werken in de regio Overijssel, Gelderland of Flevoland. Dit betekent 

dat de meeste respondenten van ROC Landstede die nu werken in de regio gebleven zijn waar zij ook hun 

opleiding hebben gevolgd. Een enkeling werkt momenteel in een ander land binnen Europa.  

 Ongeveer 7% van alle respondenten die op buitenlandse stage zijn geweest, waren nog niet eerder in het 

buitenland geweest. De buitenlandse stage was voor hen de eerste ervaring die zij hadden met het 

buitenland. Het overgrote merendeel was enkel tijdens vakanties in het buitenland geweest.  

 Mentoren/coaches spelen een belangrijke rol in het ontdekken van de mogelijkheden van buitenlandse 

stages. Ook de rol van (oud- of mede-)studenten mag niet onderschat worden. Externe media 

(studiewijzers, websites en flyers) lijken minder effect te hebben. 

 Informatiemarkten spelen ook een belangrijke rol voor het ontdekken van de mogelijkheden van 

buitenlandse stage. 

 Er bestaat een hoge mate van tevredenheid over de inhoudelijke overeenstemming met de opleiding. 8,2% 

vond de overeenstemming matig of slecht.  

 De hoge diversiteit van aanleidingen die hebben geleid tot de keuze voor een buitenlandse stage kwamen 

duidelijk naar voren in dit onderzoek. Vooral het opdoen van ervaring en op zoek zijn naar een uitdaging 

kwamen naar voren als belangrijke aanleidingen. Onder andere opdoen van talenkennis, ontwikkeling op 

sociaal vlak, inzicht krijgen in werkzaamheden in het buitenland en een drang om de wereld te zien leiden 

in meerdere gevallen ook tot de keuze van respondenten.  

 Opvallend was de belangrijke toegevoegde waarde die zowel studenten als alumni toekennen aan de 

buitenlandse stage. Zelfstandiger worden was een absolute uitschieter waarbij geen enkele respondent (!) 

aangaf dat een buitenlandse stage hier niet aan bijdroeg. Ook de overige factoren (versterken CV, kans op 

een baan, opdoen talenkennis, inzicht andere culturen en bijdrage werk/opleiding) scoorden allen hoog, 

dit geeft aan dat de buitenlandse stage een belangrijke toegevoegde waarde kent op meerdere 

onderdelen.  

 Ongeveer 8 van de 10 respondenten geven aan dat een buitenlandse stage bijdraagt aan het versterken 

van het CV.  

 Respondenten niveau 3 geven aan dat de buitenlandse stage hen meer geholpen heeft bij de ontwikkeling 

van vreemde talen. Daarnaast gaven waren respondenten van opleidingsniveau 4 positiever over de 

toegevoegde waarde voor het CV dan respondenten wiens laatste opleiding niveau 3 was.  

 Alumni zien minder toegevoegde waarde in de buitenlandse m.b.t. kans op een baan dan huidige 

studenten van ROC Landstede die op buitenlandse stage zijn geweest. Alumni vinden daarnaast dat de 

buitenlandse stage meer heeft bijgedragen bij de ontwikkeling van kennis van overige culturen dan 

studenten. Studenten zien daarentegen meer effect voor hun ontwikkeling van vreemde talen. 

 Het cijfer voor het aanbod buitenlandse stage scoort opmerkelijk lager dan de stimulering van 

buitenlandse stages door coach/mentor en school. Ongeveer 1 op 3 respondenten heeft een onvoldoende 

gegeven voor het aanbod buitenlandse stages van ROC Landstede.  

 Respondenten niveau 4 zijn minder tevreden over de stimulering en het aanbod van buitenlandse stages. 

 Afstudeerders uit het jaar 2013 en 2014 geven de laagste cijfers voor het aanbod buitenlandse stages.  

 Studenten voelden zich meer gestimuleerd om te kiezen voor een buitenlandse stage door hun 

coach/mentor en school dan alumni. Ook zijn studenten meer tevreden over het aanbod dan alumni. 

 Respondenten van locatie Dokterstraat geven de hoogste cijfers, respondenten van locatie Fuchsiastraat 

geven de laagste scores.  
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7.2 Aanbevelingen 

Onderstaande opsomming geeft enkele aanbevelingen over hoe met dit onderzoeksrapport omgegaan kan 

worden.  

1. Bespreek de resultaten uit dit onderzoeksrapport binnen het Consortium. Wat valt op en breng de 

positieve punten in kaart, alsmede de kansen voor verbetering.  

2. Leg dit onderzoeksrapport naast het strategisch beleidskader voor internationalisering en analyseer de 

gegevens in dit kader.  

3. Voer om de twee jaar dit onderzoek uit om de bevindingen van studenten en alumni actueel te houden.  

4. Presenteer de bevindingen binnen het directieoverleg en koppel terug wat de doelstellingen zijn in de 

toekomst m.b.t. tevredenheid studenten en alumni.  

5. Leg dit onderzoeksrapport bij medewerkers neer die te maken hebben met internationalisering en bekijk 

waar zij mogelijke kansen zien voor toekomstige verbeterplannen.  

6. Onderzoek de best practices bij locatie Dokterstraat om erachter te komen waarom men hier meer 

tevreden is over de stimulering en het aanbod van buitenlande stages. 

7. Kijk waar kansen liggen om tevredenheid over stimulering en het aanbod van buitenlande stages binnen 

de locatie Fuchsiastraat in de toekomst te verhogen.  


