
 
 

Alumni- en werkveldonderzoek 

 

Waarom Het Opiniehuis inzetten? 

 onafhankelijk onderzoek 

 deskundig, professioneel, geen sores 

 betaalbaar 

 eventueel inzet eigen studenten onder deskundige begeleiding 

 extra opties 

 
Alumni- en werkveldonderzoek 

Een regelmatig terugkerend onderzoek: het alumni-  

en werkveldonderzoek. U wilt weten hoe de praktijk  

denkt over de inhoud, de relevantie van uw  

beroepsopleidingen, nut en noodzaak. Wat doen we  

goed en wat kunnen we verbeteren?  

Uw alumni en hun huidige werkgevers kunnen u dat  

vertellen. En wellicht is het noodzakelijk  

alumni onderzoek te doen in het kader  

van accreditatie van opleidingen.   

 

Onafhankelijk onderzoeksbureau 

Het Opiniehuisis een onderzoeksbureau met 15 jaar ervaring, onder andere op het gebied van 

alumni- en werkveldonderzoek. Een onafhankelijk bureau dat voor u onafhankelijk onderzoek 

uitvoert. Deskundig. Professioneel. En bovendien betaalbaar. Uw onderzoekswerk geheel of 

gedeeltelijk uitbesteed aan een deskundige partij. 

 

Betaalbaar onderzoek 

Ieder onderzoek is arbeidsintensief en kost dus geld. Meestal meer dan u in eerste instantie denkt. 

Ook wanneer u het volledig in eigen beheer uitvoert. 

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij dergelijke opdrachten efficiënt voor u uitvoeren. Deze 

efficiency vertaalt zich in een betaalbare prijs. 

Wij hebben het voor u op een rijtje gezet: 

 

 projectmanagement, overleg, opstellen vragenlijst, online zetten en 
testen vragenlijst 

€ 1.:00 

 uitvoering: opschonen database, nabellen alumni, uitnodigingen en 
reminders versturen 

 
indicatie: op basis van database met 600 records, 50% vervuiling, 
respons 300 

€ 2.200 

 analyse datacollectie en schrijven rapport € 1.800 

 

 



 
 

 

Bovenstaande prijzen zijn goede indicaties. Wij leveren altijd maatwerk, dus de prijzen kunnen 

enigszins afwijken.  

 

Binnen de extra opties leveren wij deelrapporten, presteren wij de resultaten aan uw MT en 

organiseren wij een workshop op een van uw locaties voor de alumni onder begeleiding van een 

professionele trainer. Door de inzet van eigen studenten tegen studiepunten kan u de prijs 

verlagen. De studenten worden dan door ons getraind en voeren hun activiteiten uit onder de 

deskundige begeleiding van onze callcentersupervisors. 

 

 optioneel: deelrapporten, per deelrapport € 900 

 optioneel: presentatie aan (management)team € 5:: 

 optioneel: inzet eigen studenten (studiepunten) voor opschonen 
database en nabellen alumni 

 
onder deskundige begeleiding van onze callcentersupervisors 

- € …… 

 optioneel: workshop als dank voor de inzet van de alumni € 5:: 

 

Werkwijze 

 in een persoonlijk gesprek bespreken wij de opzet van het onderzoek, randvoorwaarden en 

verwachtingen; 

 op basis van het gesprek stellen wij een offerte op; 

 u stelt de vragenlijst op en wij ondersteunen u hierbij, u kunt dit ook volledig aan ons 

overlaten; 

 u levert een ‘oude’ database aan, wij optimaliseren en actualiseren deze database, u krijgt de 

database opgeschoond terug; 

 wij benaderen de alumni, u kunt de status van de opdracht online volgen; 

 wij leveren een conceptrapport, na goedkeuring het definitief rapport. 

 

Interesse 

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons aanbod,  

kunt u contact met ons opnemen.  

Wij maken graag een afspraak voor  

een informatief gesprek. Neem contact op met: 

info@opiniehuis.nl 

 

 

 

 


