
Studenttevredenheid
Rapportcijfer gegeven door studenten, jaarlijks 
opgevraagd door JOB. In de linkerkolom staat het 
cijfer voor de opleiding bij het Summa College, in de 
rechterkolom het landelijk gemiddelde. Geen cijfer? 
Dan is de opleiding door minder dan 15 studenten 
beoordeeld.

Percentage geslaagde studenten
Percentage studenten (afkomstig van DUO) dat de 
opleiding het afgelopen schooljaar met een diploma 
heeft verlaten. In de linkerkolom staat het percentage 
voor de opleiding bij het Summa College, in de 
rechterkolom het landelijk gemiddelde. Geen 
percentage? Dan hebben minder dan 10 studenten 
een diploma behaald.

Kans op werk in jouw vakgebied
Verwachte kans op een baan die aansluit bij de 
opleiding. Hoe meer zwarte sterren, hoe groter  
de kans. In de linkerkolom staat het aantal sterren 
voor de opleiding bij het Summa College, in de 
rechterkolom voor het landelijk gemiddelde van de 
opleiding. Let op: deze kansen kunnen veranderen 
tijdens de duur van de opleiding.

Kans op stage
Als je een opleiding volgt, moet je ook stage lopen 
(bpv). Zonder stage kun je de opleiding niet afronden. 
Aan het aantal zwarte sterren zie je de kans op een 
geschikt stageadres. In de linkerkolom staat het 
aantal sterren voor de opleiding bij het Summa 
College, in de rechterkolom voor het landelijk 
gemiddelde van de opleiding.

Startsalaris
Hoeveel verdien je ongeveer per uur als je de 
opleiding hebt afgerond? Landelijk wordt het 
gemiddelde bruto uurloon berekend over de 
afgelopen jaren. Het bedrag wordt niet per school 
berekend, daarom is de linkerkolom niet ingevuld.

Wil je extra uitleg over ‘Studie in cijfers’? 
Lees verder op de website van s-bb.nl.

Disclaimer:
‘Studie in cijfers’ is gebaseerd op zo actueel mogelijke 
gegevens. De studiebijsluiter geeft een toekomstverwachting, 
maar biedt geen garanties. Er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.

UITLEG STUDIE IN CIJFERS 
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Werktuigkundige installaties (montage) - bbl

Niveau 3 Summa College

7,2 6,8

91% 76%

- € 11,31

Studie in cijfers

Studie in cijfers

Studie in cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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http://www.jobmbo.nl
https://duo.nl/particulier/
https://www.s-bb.nl/studenten/hoe-scoort-mijn-opleiding/extra-uitleg-over-studie-cijfers

