Handleiding toelichtingen Studie in Cijfers
Een instelling kan de noodzaak voelen meer duiding te geven aan de gegevens in Studie in Cijfers.
Bijvoorbeeld wanneer verwacht wordt dat een bepaald onderdeel of het ontbreken daarvan vragen oproept.
Voor deze toelichting kan een kader worden toegevoegd worden aan Studie in Cijfers. In dit kader is ruimte
voor een tekst van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
Het doel van de toelichting is het helpen
van de studiekiezer bij het correct
interpreteren van Studie in Cijfers. De
toelichting is niet bedoeld om als opleiding
een reactie op de cijfers te geven.
Hieronder is uitgewerkt waar de
toelichtingen aan moeten voldoen.

Een toelichting is optioneel
Het is niet verplicht voor elke opleiding een toelichting aan te leveren. Alleen wanneer een instelling de
noodzaak tot toelichting voelt, is dit nodig. Er zijn instellingen die hier geen gebruik van maken.

Uitgangspunten en beslisregels
Geadviseerd wordt de volgende beslisregels te hanteren
 Tekst heeft maximaal 250 tekens.
 Afkortingen zijn niet toegestaan.
 De tekst bevat geen wervende marketingslogans.
 De toelichtende tekst heeft altijd een directe relatie met de inhoud van Studie in Cijfers.
 De toelichting wekt niet de indruk de cijfers te bagatelliseren.
 Als de cijfers voor zich spreken kan de toelichting achterwege blijven.
 De toelichting bevat geen inhoudelijke samenvatting van de opleiding.

Toelichting toevoegen via het portal
Op het portal van Studie in Cijfers kunt u alle Studie in Cijfers van uw instelling bekijken. Het portal is
bereikbaar via http://sic.s-bb.nl. De handleiding voor het gebruik van het portal vindt u op https://www.sbb.nl/onderwijs/studie-cijfers. Via dit portal kunt u ook voor iedere Studie in Cijfers een toelichting
toevoegen, bewerken of verwijderen.

Stappen via het portal








Klik op de homepage op het tabblad “Toelichten”.
Selecteer uw instelling in het dropdown-menu.
Klik aan de rechterkant op “wijzigen” om bij een opleiding een toelichting toe te voegen, bewerken
of verwijderen.
In het grijze vlak kunt u een toelichting plaatsen, bewerken of verwijderen.
Klik op “Opslaan”.
Onder de kopjes “Toelichting” en “Gewijzigd” kunt u zien voor welke opleidingen een toelichting
aanwezig is en of die gewijzigd is.
In het dropdown-menu kunt u ook alleen de opleidingen selecteren waarvoor u (ooit) een wijziging
van de toelichting heeft gemaakt.

De toelichting is niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Na het opslaan bekijkt een medewerker van
SBB alle toelichtingen voor publicatie. Dit om de eenduidigheid van de toelichtingen te waarborgen.
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Suggesties voor toelichtingen
Vooral bij opvallend gunstige en ongunstige of ontbrekende gegevens kan de behoefte bestaan een
toelichting toe te voegen. Hier volgen enkele suggesties voor toelichtingen bij bepaalde scores:


Relatief lage studenttevredenheid;
o Geef aan wat de reden hiervoor is en hoe de school dit heeft opgepakt.



Laag percentage geslaagde studenten;
o

Vertel waarom veel studenten zonder diploma de opleiding verlaten; zoals een brede
opleiding met veel doorstroom naar een vervolgopleiding of ongediplomeerde doorstroom
naar een hoger niveau.



Hoog percentage doorstroom naar het hbo;
o De reden zou kunnen zijn dat studenten bewust kiezen voor deze opleiding als opstap
naar het hbo.



Geringe kans op stage
o Licht toe welke oplossingen hiervoor zijn gevonden; bijvoorbeeld dat er weinig
leerbedrijven zijn in de directe nabijheid van de school, maar dat er in de wijdere omtrek
wel voldoende stagebedrijven zijn.



Goede kans op werk:
o Er is een grote behoefte aan jongeren met deze specifieke opleiding.



Laag startsalaris
o De reden van een laag startsalaris kan de grote concurrentie op de arbeidsmarkt zijn.

Voorbeelden van ‘hoe het niet moet’
De toelichting is niet bedoeld als extra promotie voor de opleiding of om de gegevens in Studie in Cijfers als
onjuist of onbetrouwbaar te bestempelen.




Onze opleiding Mediavormgeving is in de JOB-Monitor uitgeroepen tot beste Mediavormgevingopleiding van Nederland.
De score in de studiebijsluiter is laag, maar in de Keuzegids is de opleiding wel hoog beoordeeld.
De opleiding tot Zelfstandig kok bevindt zich in een nieuw gebouw met hypermoderne keukens.
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