
Waarom vertrekken mijn medewerkers? 
Waarom vertrekt uw personeel? Hoe kunt u dit in de toekomst 
voorkomen? En waar gaan uw ex-medewerkers heen? 

Wilt u meer doen om uw personeel te boeien en 
binden? Meld u dan aan voor Onderwijs Interviews 
voortgezet onderwijs!
Onderwijs Interviews is een internetapplicatie in de vorm 
van een vragenlijst. Hiermee krijgt u zicht op:

·	 de beweegredenen van vertrekkende 
medewerkers;

·	 hun bestemming;
·	 hun motieven om voor die nieuwe bestemming 

te kiezen.
De uitkomsten bieden inzicht in manieren om verschillende 
groepen medewerkers te boeien en te binden. Daarmee 
kan de instelling het eigen beleid aanscherpen. 

Voordelen van Onderwijs Interviews vo
Onderwijs Interviews biedt de volgende voordelen:

·	 u krijgt inzicht in de ervaringen en motieven 
van verschillende groepen vertrekkende 
medewerkers;

·	 u kunt de gegevens direct raadplegen via de 
website en omzetten in managementrapportages; 

·	 heldere rapportage met tabellen en grafieken, 
zowel op locatieniveau als op instellings- of 
bestuursniveau;

·	 benchmark met sectorgenoten, op basis van 
volledige anonimiteit;

·	 uw instelling beheert zelf de toegang, derden 
hebben geen toegang tot gegevens van 
medewerkers;

·	 medewerkers kunnen op elk gewenst moment 
hun feedback geven;

·	 bij vragen kunt u een beroep doen op de 
professionele helpdesk; 

·	 tijdens het introductiejaar is de applicatie 
kosteloos. 

Thuis of op het werk 
Instellingen hebben toegang tot de applicatie via www.
onderwijsinterviews.nl/beheer met een gebruikersnaam en 
unieke inlogcode. Zij nodigen zelf medewerkers uit om de 
vragenlijst in te vullen. Medewerkers kunnen de lijst invullen 
op elke computer met een internetverbinding, thuis of op 
het werk. 

Tijdbesteding en anonimiteit
De tijdbesteding voor deelnemende instellingen is gering. 
De school wijst intern een beheerder aan die de inlogcodes 
maakt en vertrekkende medewerkers uitnodigt om mee 
te doen met Onderwijs Interviews. Dit kost niet meer dan 
tien minuten per medewerker.
Alleen de onderwijsinstelling zelf heeft contact met de 
eigen medewerkers, geen derde partij. U kunt dus met uw 
medewerkers communiceren zoals dat in de organisatie 
gebruikelijk is. De persoonsgegevens van de medewerker 
worden niet buiten de instelling verspreid. 

Aanmelden
Het introductiejaar begint in april 2011. Zo kunt u 
de applicatie meteen inzetten tijdens de belangrijkste 
uitstroomperiode van het jaar. Schijf u dus snel in.
Als u een e-mail met uw contactgegevens stuurt naar  
info@onderwijsinterviews.nl, ontvangt u het aanmeldings-
formulier en het reglement van de pilot. 

Wilt u eerst meer informatie? Stel uw vraag via  
info@onderwijsinterviews.nl.


