NIDAP Marktonderzoek en marktverkenningen in de Zorg, Food, Onderwijs en Executive education
2019

Recente studies in de zorgsector:
NIDAP Onderzoeken naar de opleiding en ontwikkelbehoefte binnen de zorg (ziekenhuizen, medisch
specialisten, tand en huisartsen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, paramedici, verplegend
personeel)
-

Nascholing tandartsen, gewenste leervorm, gewenste onderwerpen

-

Online masteropleiding Epidemiologen, gewenste leervorm, prijsbeleid

-

Opleidingsbeleid Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen en ggz)

-

Ontwikkelingen nieuwe leervormen en leerplatforms voor de zorg, o.a. huisartsen en
verpleegkundigen

-

Behoefte aan managementopleidingen in de zorg

-

Omgevingsanalyse bevolking Limburg

-

Prijselasticiteitsanalyse specialistische master opleidingen (zorg)

-

Haalbaarheid van deeltijd bachelor programma’s en modules op WO-bachelor niveau ohgv ehealth (ziekenhuizen en ggz)

-

Positie van universiteiten en hogescholen als aanbieder voor opleidingen en cursussen bij
zorgprofessionals (b2b/c) en zorgorganisaties (b2B)

Recente studies in de Foodsector
-

Haalbaarheid deeltijd hbo masterprogramma Food and Health

-

Behoefte aan nascholing diëtisten

-

Haalbaarheid deeltijd hbo bachelorprogramma Food

-

Haalbaarheid executive education Food & Innovation

-

Internationaal behoefte onderzoek Engelstalige bachelor Food and Health

Recente studies in de onderwijssector:
-

Meerjarig marktonderzoek behoefte aan nascholing en professionalisering PO

-

Meerjarig marktonderzoek behoefte aan nascholing en professionalisering VO

-

Positie van universiteiten en hogescholen als aanbieder van nascholing en professionalisering
VO

-

Positie van training en opleidingsinstituten als aanbieder van nascholing en
professionalisering VO

-

Haalbaarheid van deeltijd bachelor programma’s en modules op WO-bachelor niveau

Recente studies op het gebied van executive education:
-

Analyse van de door werkveld gewenste kennis en competenties
management/leidinggevende professionals hbo/wo niveau

-

Positie van business universiteiten

-

Analyse van junior, medior en senior leidinggevenden

-

Diverse marktanalyses ten behoeve van managementopleidingsinstituten

-

Portfolio-analyse executive education aanbod business universiteit

Diversen
-

Toekomstige dienstverlening van Notarissen

-

Jaarlijks marktonderzoek naar de opleiding, training en scholingsbehoefte en voorkeuren van
individuele professionals op hbo en wo niveau (breed, alle sectoren)

-

Jaarlijks marktonderzoek naar de opleiding, training en scholingsbehoefte en beleid van
middelgrote en grote bedrijven en organisaties (breed, alle sectoren)

-

Portfolioanalyse(s) voltijd deeltijd bachelors hoger beroepsonderwijs

