HELP JOUW
OPLEIDING TE
VERBETEREN!
[English below!]
Beste <INITIALEN ACHTERNAAM>,
Ongeveer een jaar geleden studeerde jij af aan <NAAM_SCHOOL>. Wij zijn benieuwd hoe het met je
gaat. Heb je een baan of ben je gaan doorstuderen? En hoe tevreden ben je over de opleiding? Laat
het ons weten.

Vul de HBO-Monitor in en maak kans op €500
Ga naar de vragenlijst: <STARTPAGINA_INTERNET>
Startcode: <STARTCODE_INTERNET>
Win €500
De HBO-Monitor is een landelijk onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers. Na afloop verloten we onder
degenen die de enquête volledig hebben ingevuld een bedrag van €500. Ben jij de gelukkige winnaar,
dan ontvang je persoonlijk bericht.
Help toekomstige studenten
Door de enquête in te vullen, help je toekomstige studenten aan een realistisch beeld over de
opleiding. Studenten die na jou gaan studeren profiteren zo van jouw input. Bovendien help je
<NAAM_SCHOOL> om de opleiding verder te verbeteren. Ook als je op dit moment geen werk hebt, is
je mening belangrijk.
Je privacy is natuurlijk volledig beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Meer informatie
Meer informatie vind je op www.hbomonitor.nl. Vragen? Neem contact op met <NAAM_
CONTACTPERS_2> van <NAAM_SCHOOL>, <CONTACTGEGEVENS>.
Namens de docenten en toekomstige studenten van jouw opleiding: bedankt voor je moeite en veel
succes in je verdere loopbaan!
Met vriendelijke groet,
<NAAM_CONTACTPERS_1>
<NAAM_SCHOOL>
PS Wilt u zich afmelden voor het onderzoek? Klikt u dan op: afmelden

VUL DE HBO-MONITOR IN EN MAAK KANS OP €500
Dear <INITIALEN ACHTERNAAM>,
About a year ago you graduated from <NAAM_SCHOOL>. We are interested in how things have gone
for you after your graduation. Do you have a job now or did you continue your studies? And how
satisfied are you with the study programme? Let us know.

Fill in the HBO-Monitor and have a chance to win €500
Go to the questionnaire: <STARTPAGINA_INTERNET>
Startcode: <STARTCODE_INTERNET>
Win €500
The HBO-Monitor is a national survey of graduates of universities of applied sciences. Afterwards, we
raffle off an amount of €500 among those who have completed the survey in full. If you are the lucky
winner, you will receive a personal message.
Help future students
By completing the survey, you will help future students to get a realistic picture of the study
programme. In this way, prospective students benefit from your input. In addition, you help <NAAM_
SCHOOL> to further improve the study programme. Even if you do not have a job at this moment, your
opinion matters.
Your privacy is of course fully protected in accordance with the General Data Protection Regulation
(GDPR).
More information
More information can be found on www.hbomonitor.nl. Questions? Contact <NAAM_
CONTACTPERS_2> from <NAAM_SCHOOL>, <CONTACTGEGEVENS>.
On behalf of the teachers and future students of your study programme: thank you for your effort and
the best of luck in your future career!
Kind regards,
<NAAM_CONTACTPERS_1>
<NAAM_SCHOOL>
PS In case you do not want to participate in this survey, please click here

FILL IN THE HBO-MONITOR AND HAVE A CHANCE TO WIN €500

