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VOORWOORD

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de 
kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft 

het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger 
onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale 
Studenten Enquête te organiseren. Sinds 2009 is Studiekeuze123 hiervoor 
verantwoordelijk. 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onderzoek dat jaarlijks wordt 
uitgevoerd onder studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. De 
studentenoordelen uit de NSE laten zien wat de huidige studenten vinden van hun 
opleiding en instelling. Deze oordelen zijn interessant voor studiekiezers die aan het 
zoeken zijn naar een opleiding die bij hen past, omdat de oordelen hen een beeld 
geven van de mening van hun toekomstige medestudiegenoten. De resultaten 
worden daarnaast door hogescholen en universiteiten gebruikt om de opleiding te 
verbeteren. Met behulp van de oordelen kan een onderwijsinstelling immers goed 
zien waar nog verbeterpunten liggen.

In 2017 namen 70 hogescholen en universiteiten – zowel bekostigd onderwijs 
als particulier - deel aan de Nationale Studenten Enquête. In totaal werden ruim 
728.000 studenten uitgenodigd, waarvan maar liefst 38,6% hun mening gaf.

Dit rapport geeft de resultaten van de meest recente editie (2017) en plaatst deze 
in een tijdreeks vanaf 2013. Een schat aan informatie is voor u samengebracht. De 
resultaten, die op Studiekeuze123.nl per opleiding te zien zijn, hebben we nu voor 
het gehele hoger onderwijs (zowel hbo als wo) bijeengebracht. Wat vinden studenten 
bijvoorbeeld van de kwaliteit van de inhoud van de opleiding, hun docenten, de 
groepsgrootte of de stagebegeleiding? Aan de hand van maar liefst 18 thema’s laat 
dit rapport de mening van de Nederlandse student duidelijk zien.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen.

Ingrid Kolkhuis Tanke
Directeur Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en 
LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO). Vanuit het scholierenbelang is 
ook het LAKS betrokken bij de organisatie. Samen met het hoger onderwijs verzamelt Studiekeuze123 informatie 
over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.

Nationale Studenten Enquête
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De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onderzoek dat jaarlijks wordt 
uitgevoerd onder studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Het is 

een online vragenlijstonderzoek waarin alle studenten aan hogescholen en 
universiteiten (zowel bekostigd als niet-bekostigd) hun mening kunnen geven over 
hun opleiding en instelling. Dit rapport geeft de resultaten van de meest recente 
editie (2017) voor voltijd studenten, en vergelijkt deze met de afgelopen jaren 
(2013-2016).

De dataverzameling van de meest recente editie vond plaats van 16 januari tot en 
met 12 maart 2017. In totaal namen 70 hogescholen en universiteiten dit jaar deel. 
Het netto aantal aangeschreven studenten is 728.741 (netto populatie). Hiervan 
hebben 281.121 studenten uiteindelijk meegedaan aan de enquête (gedefinieerd 
als ‘tenminste de eerste algemene beoordelingsvraag beantwoord’). De totale 
netto respons voor 2017 komt daarmee op 38,6%. In deze samenvatting worden 
de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek besproken.

ALGEMEEN OORDEEL

Studenten tevreden over opleiding, stijgende lijn niet verder doorgezet
Over het algemeen zijn Nederlandse studenten tevreden over de opleiding die 
zij in het studiejaar 2016-2017 volgen. Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 
een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’, waarderen studenten 
in 2017 hun ‘studie in het algemeen’ gemiddeld met 3,96 punten. Van 2013 tot 
en met 2016 was er sprake van een stijgende lijn in de algemene tevredenheid. In 
2016 was het gemiddelde ook 3,96, wat betekent dat de stijging van waardering 
niet verder doorzet; voor het eerst is zichtbaar dat deze stabiliseert.

Verschillen naar studieniveaus
De rangorde tussen de studieniveaus is stabiel over de jaren bij de algemene 
tevredenheid: de wo-bachelorstudenten zijn steeds het meest positief en de 
associate degreestudenten het minst. Verder is te zien dat de verschillen tussen 
hbo en wo blijven bestaan, terwijl de verschillen tussen master en bachelor binnen 
hbo en wo vrijwel zijn verdwenen. Associate degreestudenten zijn als enige in 2017 
minder tevreden dan in 2016, waar bachelor- en masterstudenten even tevreden 
of iets tevredener zijn.

Een andere maatstaf voor tevredenheid is het aanraden van de opleiding 
aan anderen. Van alle studenten zou 77 procent zijn/haar opleiding (zeker) 
aanraden. In de jaren 2013-16 lag dit ook steeds tussen 75 en 80 procent.

Verschillen tussen opleidingssectoren
Studenten in Interdisciplinaire opleidingen (dit zijn vooral de universitaire 
bacheloropleidingen Liberal Arts) zijn het meest tevreden (4,14), gevolgd door 
studenten in de sector Kunst en Cultuur (4,05) en studenten in de sector Aarde en 
Milieu (4,04). Het minst tevreden zijn studenten in de sectoren Economie en Bedrijf 
(3,95), Onderwijs en Opvoeding (3,88) en Taal en Communicatie (3,87).

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Nationale Studenten Enquête
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DE WAARDERING VOOR DE THEMA’S

Welke thema’s zijn hoog en laag gewaardeerd?
Studenten hebben vragen ingevuld over 18 verschillende thema’s. Per thema 
is (door het middelen van de antwoorden) een themascore ontwikkeld1. Als alle 
thema’s waarover de studenten vragen kregen op volgorde van waardering 
worden gezet, ontstaat het volgende beeld voor 2017 (tussen haakjes telkens de 
gemiddelde score op de schaal van 1 t/m 5, afgerond op twee decimalen):

1. Stage en ervaring (3,94)
2. Groepsgrootte (3,90)
3. Algemene vaardigheden (3,86)
4. Inhoud (3,75)
5. Wetenschappelijke vaardigheden (3,74)
6. Docenten (3,69)
7. Toetsing en beoordeling (3,65)
8. Praktijkgericht onderzoek (3,63)
9. Studiefaciliteiten (3,55)
10. Uitdagend onderwijs (3,55)
11. Studiebegeleiding (3,55)
12. Studieroosters (3,53)
13. Voorbereiding op beroepsloopbaan (3,52)
14. Studielast (3,51)
15. Informatievoorziening (3,41)
16. Kwaliteitszorg (3,29)
17. Stage en opleiding (3,24)
18. Internationalisering (3,23)
Algemene tevredenheid (3,96)

!Over de themascores vallen enkele zaken op:
• Van alle themascores zijn studenten het meest positief over de stage en 
 ervaring. Zo geven studenten voor ‘wat men tijdens de stage leert’ (een van 
 de onderliggende vragen van de themascore) een 4,1, de hoogste  
 waardering van alle vragen. In contrast met de waardering voor de ervaring  
 is de rol die de opleiding zelf speelt in de stage, de themascore stage en  
 opleiding staat op de een na laatste plek.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Nationale Studenten Enquête

Figuur 2.1

Spreiding themascores rond 

Algemene tevredenheid 

(waarbij 1 = zeer ontevreden, 

5 = zeer tevreden).

1 Twee thema’s zijn nieuw in 2017: Uitdagend onderwijs en Internationalisering.

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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• In 2017 zijn twee nieuwe themascores toegevoegd: uitdagend onderwijs en  
 internationalisering. De themascore uitdagend onderwijs blijkt een sterke  
 relatie met het algemeen oordeel te hebben. Wel is de waardering van  
 deze themascore ten opzichte van de andere themascores een  
 ‘middenmoot’. Bij internationalisering is de waardering het laagst van alle  
 themascores.
• Bij sommige themascores is te zien dat studenten op zich positief zijn, maar het  
 initiatief vanuit de opleiding minder goed wordt beoordeeld. Dit geldt  
 bijvoorbeeld voor de mate waarin de opleiding initiatief neemt in  
 ondersteuning of begeleiding (studiebegeleiding), de mate waarin  
 studenten  worden gestimuleerd in het buitenland te gaan studeren 
 (internationalisering) of kennis te maken met andere culturen  
 (internationalisering).

De inhoud van de opleiding meest bepalend voor algemene tevredenheid
De belangrijkste bepalers voor de algemene tevredenheid blijken inhoudelijk 
van aard: inhoud, en in mindere mate docenten en uitdagend onderwijs. 
Het minst relevant voor de algemene tevredenheid zijn stage en ervaring en 
internationalisering.

VERSCHILLEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN VOOR  
WAARDERING THEMA’S

Veelal hogere tevredenheid onder wo-studenten dan onder hbo-studenten
Ook bij de themascores valt op dat wo-studenten over het algemeen tevredener 
zijn dan studenten op het hbo. Een uitzondering hierop is de tevredenheid over 
de voorbereiding op de beroepsloopbaan: hier zijn wo-bachelorstudenten het 
minst positief. Dit heeft waarschijnlijk ermee te maken dat dit studieniveau veelal 
geen ‘eindonderwijs’ is, maar deze studenten vaak doorstromen naar een wo-
master. Associate degreestudenten zijn doorgaans het minst te spreken over de 
verschillende themascores.

Jongere studenten zijn het meest positief
Wat verder in de algemene tevredenheid en vrijwel alle afzonderlijke aspecten van 
de opleiding naar voren komt: hoe ouder de student, hoe minder tevreden deze is. 
Parallel hieraan: eerstejaars studenten2 zijn over de meeste aspecten tevredener 
dan ouderejaars.

Mannelijke studenten zijn doorgaans tevredener dan vrouwelijke 
studenten
Bij veel themascores blijkt de waardering onder mannelijke studenten hoger dan 
die onder vrouwelijke studenten. Alleen bij voorbereiding op de beroepsloopbaan 
(onder hbo-bachelorsstudenten) en groepsgrootte (onder wo-bachelorstudenten) 
zijn de vrouwen juist positiever.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Nationale Studenten Enquête

2 Onderscheid eerste-/ouderejaars volgens opgave van de hogescholen/universiteiten.
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TRENDS IN DE TIJD WAARDERING THEMA’S

Informatievoorziening toont sterkste stijging in waardering sinds 2013
Net als bij de algemene tevredenheid is er een toename van waardering op de 
themascores als 2017 wordt vergeleken met 2013. De sterkste stijging van de 
waardering onder de studenten is zichtbaar bij de informatievoorziening (van 3,22 
in 2013 naar 3,41 in 2017). Wel is op sommige thema’s (analoog aan de algemene 
tevredenheid) een stagnatie ten opzichte van 2016 te zien. 

Onder associate degreestudenten grootste toename
Associate degreestudenten laten op vrijwel alle themascores een flinke stijging 
zien. Ze scoren weliswaar bij veel themascores het laagst, maar de waardering 
neemt vaak wel het meest toe. Daarnaast lieten zij als enige groep een daling in 
tevredenheid zien tussen 2016 en 2017 (op het thema studierooster).

Bij veel themascores tussen 2016 en 2017 geen grote toename
Tussen 2016 en 2017 is er bij veel themascores sprake van een stabiel beeld, 
wat ook zichtbaar is bij de algemene tevredenheid. De grootste toename in het 
afgelopen jaar speelt bij de faciliteiten (0,05 punten verschil), studielast (0,04 
verschil) en informatievoorziening (0,03). De andere themascores kennen een 
kleinere toename.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Nationale Studenten Enquête
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INLEIDING

Sinds 2009 is Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de Nationale Studenten 
Enquête. Bureau GfK voert vanaf 2013 de dataverzameling uit en daarvoor 

deed ResearchNed dat. De dataverzameling van de meest recente editie vond 
plaats van 16 januari tot en met 12 maart 2017. In totaal namen 70 hogescholen 
en universiteiten dit jaar deel. Een volledige lijst van de deelnemende instellingen 
vindt u in de bijlage. Uitgebreidere informatie over de uitvoering van het onderzoek 
vindt u in de Onderzoeksverantwoording, die in het najaar van 2017 gepubliceerd 
wordt op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse. 

Aantallen en respons
In 2017 zijn 730.033 studenten aangeschreven. Van sommigen klopte het 
mailadres niet of zij waren ten onrechte dubbel aangeschreven. Het daadwerkelijke 
aantal aangeschrevenen dat overblijft is dan 728.741 (netto populatie). Hiervan 
hebben 281.121 studenten uiteindelijk meegedaan aan de enquête (gedefinieerd 
als ‘tenminste de eerste algemene beoordelingsvraag beantwoord’). De totale 
netto respons voor 2017 komt daarmee op 38,6%.

Om dit getal in perspectief te plaatsen, geeft tabel 3.1 een overzicht van de (netto) 
respons in 2017, uitgesplitst naar kenmerken van de opleiding en van de student.

 uitgenodigd ingevuld respons in %

TOTAAL 728.741 281.121 38,6%

STUDIENIVEAU

Hbo-bachelor 428.388 173.462 40,5%

Hbo-master 15.101 6.661 44,1%

Wo-bachelor 168.728 61.326 36,3%

Wo-master 109.703 37.026 33,8%

Hbo associate degree 6.821 2.646 38,8%

SECTOR 3

Aarde en Milieu 31.481 13.787 43,8%

Economie en Bedrijf 151.861 55.071 36,3%

Exact en Informatica 52.802 19.147 36,3%

Gedrag en Maatschappij 85.812 32.978 38,4%

Gezondheid 87.284 37.646 43,1%

Interdisciplinair 7.321 3.189 43,6%

Kunst en Cultuur 34.137 14.161 41,5%

Onderwijs en Opvoeding 73.482 30.695 41,8%

Recht en Bestuur 72.396 24.015 33,2%

Taal en Communicatie 53.776 20.484 38,1%

Techniek 69.596 26.714 38,4%

Tabel 3.1

Aantallen uitgenodigd, 

ingevuld en respons-

percentage 2017; totaal en 

uitgesplitst.

3 Voor sector, bekostiging en vooropleiding geldt: niet alle respondenten worden meegeteld. Dat betekent dat de totalen van deze uitsplitsingen niet 
optellen tot 728.741 en 281.121.

Nationale Studenten Enquête
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Tabel 3.1

Respons 2017, totaal en 

uitgesplitst.

BEKOSTIGING

Overheid 707.327 273.610 38,7%

Privaat 19.674 6.642 33,8%

OPLEIDINGSVORM

Voltijd 649.809 255.081 39,3%

Deeltijd 68.790 22.461 32,7%

Duaal 10.142 3.579 35,3%

GESLACHT

Man 355.701 115.474 32,5%

Vrouw 373.040 165.647 44,4%

LEEFTIJD IN CATEGORIEËN

t/m 19 jaar 224.038 73.369 32,7%

20-21 jaar 160.597 77.777 48,4%

22-23 jaar 139.619 59.697 42,8%

24 jaar en ouder 204.487 70.278 34,4%

STUDIEJAAR (VOLGENS INSTELLING)

Eerstejaars 221.997 101.181 45,6%

Ouderejaars 506.744 179.940 35,5%

VOOROPLEIDING 

Havo 170.485 84.116 49,3%

Vwo 81.198 55.350 68,2%

Mbo 93.401 42.972 46,0%

Tabel 3.1 laat zien dat de relatieve respons in het hbo hoger is dan in het wo. Van 
de opleidingssectoren heeft Aarde en Milieu de hoogste respons en Recht en 
Bestuur de laagste. Overheidsbekostigde opleidingen laten een hogere respons 
zien dan privaat bekostigde, en relatief meer voltijd dan deeltijd studenten hebben 
de vragenlijst ingevuld. De ‘middengroepen’ qua leeftijd (20-23 jaar) kennen een 
hogere respons dan de jongste en oudste groepen, en eerstejaars vulden de 
vragenlijst relatief vaker in dan ouderejaars. Naar vooropleiding laten vwo-ers een 
aanmerkelijk hogere respons zien dan havo-ers en mbo-ers.

INLEIDING
Nationale Studenten Enquête
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 3.1

Respons 2014 t/m 2017, naar 

studieniveau.

Figuur 3.1 geeft een historisch overzicht van de respons: responspercentages in de 
jaren 2014 4 t/m 2017, naar studieniveau.

De respons onder de meeste studieniveaus stijgt tussen 2014 en 2016 en daalt 
vervolgens in 2017. Uitzondering zijn hbo-masterstudenten, waar de respons al 
sinds 2015 daalt.

Vragenlijst
De NSE is een tevredenheidsonderzoek. Studenten geven over verschillende 
thema’s hun mening. De meeste vragen zijn van de vorm ‘Geef aan hoe tevreden 
je bent over…’. De student kan deze beantwoorden op een schaal van 1 t/m 
5. Daarbij staat 1 voor ‘zeer ontevreden’ en 5 voor ‘zeer tevreden’. Verder 
zijn enkele duidingsvragen gesteld, bijvoorbeeld over de waardering voor de 
hoeveelheid contacttijd en het aantal toetsmomenten. De vragenlijst is grotendeels 
georganiseerd rond thema’s. Voor ieder thema wordt een themascore berekend, 
als gemiddelde van de onderliggende vragen (items). 

De volgende thema’s kwamen in 2017 aan bod:
• de inhoud van de opleiding
• verworven (algemene, wetenschappelijke,  
 praktische) vaardigheden 
• voorbereiding op de beroepsloopbaan/ 
 aansluiting beroepspraktijk
• docenten
• informatie vanuit de opleiding
• studiefaciliteiten
• toetsing en beoordeling

INLEIDING
Nationale Studenten Enquête
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40%

45%
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4 De meeste tijdreeksen in dit rapport beginnen bij 2013. Omdat voor 2013 echter geen uitsplitsing in de populatie naar studieniveau is gemaakt, begint 
deze tijdreeks bij 2014.

• studierooster
• stage en opleiding
• stage en ervaring
• studielast
• studiebegeleiding
• kwaliteitszorg
• groepsgrootte
• uitdagend onderwijs
• internationalisering
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De meeste van deze thema’s worden ieder jaar opnieuw bevraagd. Uitzondering 
zijn de laatste twee genoemde thema’s: uitdagend onderwijs en internationalise-
ring. Hierover zijn in 2017 voor het eerst vragen gesteld. Binnen de thema’s is de 
vragenlijst in 2017 op een aantal kleinere punten aangepast. De volledige vragen-
lijst van de NSE 2017 is te vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 4 behandelt drie algemene tevredenheidsindicatoren: de vraag hoe 
studenten hun studie in het algemeen beoordelen, hoe zij de sfeer beoordelen, en 
of ze de opleiding zouden aanbevelen aan anderen. Deze indicatoren worden ook 
in historisch perspectief geplaatst (ontwikkeling sinds 2013) en het hoofdstuk geeft 
een antwoord op de vraag welke van de eerder genoemde thema’s het sterkst 
samenhangen met de algemene tevredenheid.

Hoofdstuk 5 gaat daarna één voor één in op de thema’s uit de NSE. 
Per thema worden de gemiddelde resultaten voor de onderliggende items getoond 
en de gemiddelde score (themascore) voor 2017; in twee thema’s komt ook een 
bijbehorende duidingsvraag aan de orde. Ook wordt per thema visueel inzichtelijk 
gemaakt of de onderliggende items veel of weinig spreiding tonen ten opzichte 
van de themascore. Daarna komen de relaties met achtergrondkenmerken aan 
de orde: in hoeverre zijn in 2017 kenmerken van de student (geslacht, leeftijd, 
studiejaar) en het studieniveau van de opleiding van invloed op de uitkomsten? 
Leeftijd is daarbij ingedeeld in vier ongeveer even grote groepen: t/m 19 jaar, 
20-21 jaar, 22-23 jaar en 24+. Voor het achtergrondkenmerk studiejaar wordt de 
opgave van instellingen gebruikt om te bepalen of iemand eerste- of ouderejaars 
is. Gevonden verschillen ten aanzien van deze achtergrondkenmerken worden 
beschreven als deze significant 5 zijn, en groter dan 0,02 (op een schaal van 1 t/m 5). 
Tot slot bij ieder thema geeft een tijdreeks inzicht in de ontwikkeling van de 
themascore tussen 2013 en 2017 6: zijn studenten tevredener of ontevredener 
geworden over dit thema?

Hoofdstuk 6 zoomt specifiek in op de twee nieuwe thema’s die in 2017 voor het eerst 
zijn voorgelegd aan de studenten: uitdagend onderwijs en internationalisering.

NB De analyses in dit rapport zijn gebaseerd op de voltijd studenten. Dit is de 
grootste groep studenten, zoals de responstabel 3.1 liet zien. Belangrijker is dat 
deeltijd en duale opleidingen een heel andere studentenpopulatie bedienen: 
gemiddeld een stuk ouder (ruim 13 jaar verschil tussen voltijd en deeltijd 
respondenten in 2017), vaak werkend. Het onderwijs voor deze groep is ook 
anders ingericht: op afstand en ’s avonds, met beduidend minder contacttijd. Voor 
dit rapport is daarom besloten om de focus te leggen op voltijd studenten. De 
studentenoordelen voor deeltijd en duale opleidingen zijn wel terug te vinden op 
de betreffende opleidingspagina’s op www.studiekeuze123.nl.

5 Alle gerapporteerde verschillen zijn statistisch significant op 99%-niveau. Dat wil zeggen: als 100 steekproeven van deze omvang uit de populatie  
  worden getrokken, zouden we in tenminste 99 daarvan ook een verschil vinden. 
6 Voor twee onderwerpen was dit niet mogelijk, omdat hierover in 2017 voor het eerst vragen zijn gesteld: uitdagend onderwijs en internationalisering.

Nationale Studenten Enquête
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 4.1

Ontwikkeling gemiddelde 

algemene tevredenheid 

(2013 t/m 2017), waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE STUDIE
4.1 | TEVREDENHEID MET JE STUDIE IN HET ALGEMEEN | 

Om een algemeen beeld van de tevredenheid van studenten te krijgen, is het 
antwoord op de vraag ‘hoe tevreden ben je met je studie in het algemeen’ 

een goed startpunt. Het gemiddelde oordeel van alle (voltijd) studenten bij elkaar 
was in 2017 3,96 op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer 
tevreden betekent. In vorige jaren (zie figuur 4.17) zat er een stijgende lijn in de 
algemene tevredenheid, maar deze is dit jaar tot stilstand gekomen, aangezien  
ook in 2016 het gemiddelde 3,96 was. Figuur 4.1 geeft de ontwikkeling weer  
gesplitst in hbo en wo8, en verschillende studieniveaus daarbinnen (bachelor,  
master, associate degree).

De rangorde tussen deze studieniveaus is stabiel over de jaren: de wo-bachelor-
studenten zijn steeds het meest tevreden, de associate degreestudenten het minst 
(hoewel deze wel het sterkst stijgt). Verder is te zien dat de verschillen tussen hbo 
en wo blijven bestaan, terwijl de verschillen tussen master en bachelor binnen hbo 
en wo vrijwel zijn verdwenen. Associate degreestudenten zijn als enige in 2017 
minder tevreden dan in 2016, waar bachelor- en masterstudenten even tevreden 
of iets tevredener zijn.

Een gemiddelde hoeft echter niet alles te zeggen: tweemaal een 3 levert immers 
hetzelfde gemiddelde op als een 1 en een 5. Daarom geeft tabel 4.1 de precieze 
verdeling (afgerond op hele procenten) van de antwoorden over de categorieën  
1 t/m 5. 

Tussen 2013 en 2016 vonden dus kleine (1, 2 of 3 procent) verschuivingen plaats, 
maar 2017 laat geen verschil zien t.o.v. 2016.

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017
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7 Deze figuur én alle volgende tijdreeksen in dit rapport tonen niet de gehele schaal van 1 t/m 5. Als de hele schaal wordt getoond, zijn kleinere   
 verschillen niet meer zichtbaar. Daarom zoomt de y-as enigszins in.  
8 Dit rapport gebruikt hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs) om naar respectievelijk de hogescholen en universiteiten te   
 verwijzen.
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2013 2014 2015 2016 2017

1 = zeer ontevreden 1% 1% 1% 1% 1%

2 5% 5% 4% 3% 3%

3 21% 20% 18% 17% 17%

4 56% 56% 56% 57% 57%

5 = zeer tevreden 17% 18% 21% 22% 22%

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100%

! Onderstaande kenmerken van de opleiding en van de student zijn in 2017 
van invloed op hun algemene tevredenheid:

• De leeftijdscategorie is van invloed: hoe ouder de student, hoe minder 
 tevreden. De tevredenheid van de jongste groep (t/m 19 jaar) is in 2017 
 gemiddeld een 4,02 en van de oudste groep (24 jaar en ouder) een 3,90. Dit 
 verschil is te zien in alle jaren, maar het wordt met iedere nieuwe editie van 
 de NSE iets kleiner dan de vorige (in 2013 was het verschil tussen de oudste en 
 jongste groep nog 0,20). 
• Bekostiging: in 2017 zijn de studenten van particuliere opleidingen  
 (niet-overheidsbekostigd) tevredener (4,04) dan die van overheidsbekostigde 
 opleidingen (3,96). Dit verschil is in alle onderzochte jaren aanwezig. 
• Sector: de sectoren verschillen in tevredenheid van elkaar. Tabel 4.2 laat zien 
 dat in de sector Interdisciplinair de algemene tevredenheid het hoogst is, en in 
 de sectoren Onderwijs en Opvoeding en Taal en Communicatie het laagst.

SECTOR
GEMIDDELDE ALGEMENE 

TEVREDENHEID

Interdisciplinair 4,14

Kunst en Cultuur 4,05

Aarde en Milieu 4,04

Gezondheid 4,02

Recht en Bestuur 3,98

Techniek 3,98

Gedrag en Maatschappij 3,97

Exact en Informatica 3,96

Economie en Bedrijf 3,95

Onderwijs en Opvoeding 3,88

Taal en Communicatie 3,87

ALLE SECTOREN SAMEN 3,96

! Deze uitkomsten naar sector verschillen tussen de studieniveaus. De rode 
draad is die van tabel 4.2, maar er zijn opvallende uitzonderingen: 

• De studenten Taal en Communicatie in het hbo zijn beduidend tevredener dan  
 het wo.
• Onderwijs en Opvoeding is op hbo-bachelorniveau een middenmoter maar  
 hekkensluiter in alle andere studieniveaus.

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE STUDIE
4.1 | TEVREDENHEID MET JE STUDIE IN HET ALGEMEEN | 

Tabel 4.2

Gemiddelde tevredenheid 

naar sector, van hoog naar 

laag (2017).

Tabel 4.1

Verdeling antwoorden 

algemene tevredenheid (2013 

t/m 2017).
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• Economie en Bedrijf is ‘lage middenmoter’ in bijna alle studieniveaus, maar  
 wo-master is een uitzondering. Wo-masterstudenten in de sector Economie en  
 Bedrijf zijn juist het meest tevreden van alle sectoren.

Welke thema’s bepalen algemene tevredenheid?
In de volgende hoofdstukken wordt steeds één thema behandeld waarover vragen 
zijn gesteld. Maar welke thema’s bepalen nu het meest hoe tevreden een student 
in het algemeen is? Tabel 4.3 geeft – aflopend gesorteerd – de correlatie tussen 
de verschillende thema’s (themascores) en de algemene tevredenheid. Correlatie-
coëfficiënten geven een maat voor de samenhang: 1 is volledige samenhang,  
0 geen enkele samenhang.

Allereerst laat tabel 4.3 zien dat alle thema’s samenhangen met de algemene  
tevredenheid; ook zijn alle verbanden positief, d.w.z. grotere tevredenheid op het 
thema hangt samen met grotere tevredenheid over de studie in het algemeen.

De belangrijkste bepalers voor de algemene tevredenheid blijken inhoudelijk 
van aard: inhoud, en in mindere mate docenten en uitdagend onderwijs. 
Het minst relevant voor de algemene tevredenheid zijn stage en ervaring en 
internationalisering. De rangorde van thema’s (uiteraard exclusief de twee thema’s 
die dit jaar nieuw zijn) is gelijk aan die van vorige jaren.

THEMASCORE 
CORRELATIE MET  

ALGEMENE TEVREDENHEID

Inhoud   0,63

Docenten   0,51

Uitdagend onderwijs 0,51

Toetsing en beoordeling    0,46

Algemene vaardigheden    0,43

Studiebegeleiding   0,42

Praktische vaardigheden hbo 0,42

Kwaliteitszorg 0,41

Informatievoorziening 0,40

Studielast 0,39

Stage en opleiding    0,35

Wetenschappelijke vaardigheden wo  0,33

Voorbereiding beroepsloopbaan 0,33

Studierooster    0,32

Groepsgrootte    0,30

Studiefaciliteiten    0,27

Stage en ervaring    0,26

Internationalisering 0,26

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE STUDIE
4.1 | TEVREDENHEID MET JE STUDIE IN HET ALGEMEEN | 

Tabel 4.3

Correlaties tussen 

themascores en algemene 

tevredenheid (2017).
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Figuur 4.2

Tevredenheid over sfeer op 

de opleiding (2013 t/m 2017), 

naar studieniveau, waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

De studenten is gevraagd ‘hoe tevreden ben je met de algemene sfeer op je 
opleiding’. In 2017 is de overall tevredenheid over sfeer 4,14. Op dit punt zijn 

studenten dus tevredener dan over hun studie in het algemeen (3,96). 

!Hierbij vallen de volgende verschillen op: 
• Jongere studenten zijn tevredener met de sfeer dan oudere (4,25 is het  
 gemiddelde voor studenten t/m 19 jaar, en 4,01 voor studenten van 24  
 en ouder). 
• In tegenstelling tot de algemene tevredenheidsuitkomst zijn thuiswonende  
 studenten over de sfeer iets (4,15) tevredener dan uitwonende (4,13). 
• Ook afwijkend van de algemene tevredenheid: tussen mannen en vrouwen is  
 geen verschil in hun waardering van de sfeer.

Figuur 4.2 geeft het historisch perspectief (2013 t/m 2017) naar studieniveau.  
De figuur laat zien dat de tevredenheid van de verschillende studieniveaus op  
dit punt dicht bij elkaar ligt. Verder valt op dat hbo-masters in de afgelopen jaren 
de sterkste stijging in tevredenheid over sfeer hebben doorgemaakt. Associate 
degreestudenten waarderen de sfeer op de opleiding het laagst.

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE STUDIE
4.2 | DE SFEER OP DE OPLEIDING | 
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Aan het eind van de vragenlijst is bij wijze van afsluiting nóg een algemene 
tevredenheidsvraag aan de studenten voorgelegd, namelijk ‘zou je jouw oplei-

ding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?’ De mogelijke antwoorden hierop 
vormen een vijf-punts-schaal: 
• nee, zeker niet (1)
• nee, ik denk het niet (2)
• Misschien (3)
• ja, ik denk het wel (4)
• ja, zeker wel (5)

De resultaten van 2017 staan in tabel 4.4. Van alle studenten zou dus 77% zijn/
haar opleiding aanraden. In alle jaren 2013-2016 lag dit aandeel op een vergelijk-
bare hoogte, tussen 75% en 80%.
 

ANTWOORDCATEGORIEEN GEGEVEN DOOR

Nee, zeker niet 2%

Nee, ik denk het niet 5%

Misschien 17%

Ja, ik denk het wel 39%

Ja, zeker wel 38%

TOTAAL 100% 9 

 

ALGEMEEN OORDEEL
4.3 | IS DE OPLEIDING EEN AANRADER? | 

Tabel 4.4

Zou je jouw opleiding 

aanraden aan vrienden, 

familie of collega’s? (2017).

9 Door afronden op hele procenten telt het totaal niet op tot 100.
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ALGEMEEN OORDEEL
4.3 | IS DE OPLEIDING EEN AANRADER? | 

Figuur 4.3 geeft de gemiddelden voor 2013 t/m 2017. De ontwikkelingen in de tijd 
zijn hier wat minder uitgesproken dan bij de algemene tevredenheid; bovendien 
zijn er fluctuaties (stijgingen gevolgd door dalingen en vice versa). Bachelor- en 
masterstudenten (in zowel hbo als wo) verschillen hier wat sterker van elkaar dan 
bij de hiervoor behandelde tevredenheidsvragen. 

! Uitsplitsing naar kenmerken van de student en de opleiding laat het 
volgende zien in 2017:

• De jongste studenten (t/m 19 jaar) raden hun opleiding het vaakst aan (80%),  
 de oudste (24+) het minst vaak (70%).
• Vrouwen raden hun opleiding wat vaker (78%) aan dan mannen (74%).
• Studenten van interdisciplinaire opleidingen raden hun opleiding het vaakst  
 aan (83%), studenten uit Taal/communicatie-opleidingen het minst (69%). De  
 rangorde is vergelijkbaar met die bij algemene tevredenheid.

hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 4.3

Zou je jouw opleiding 

aanraden aan vrienden, 

familie of collega’s? (2013 t/m 

2017).
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.1 | INHOUD | tevreden over niveau, minder over aansluiting bij vooropleiding | 

Over het algemeen zijn studenten tevreden over de inhoud van de opleiding; 
zij geven in 2017 gemiddeld een 3,75. Deze themascore is een gemiddelde 

van de antwoorden op de vragen over de inhoud. De themascore inhoud blijkt de 
grootste samenhang te hebben met het algemeen oordeel over de opleiding.

Uit tabel 5.1 blijkt dat studenten het meest te spreken zijn over het niveau van de 
opleiding, de aansluiting bij actuele ontwikkelingen en de aansluiting van de op-
leiding op de eigen verwachtingen. Deze top-drie is sinds 2013 onveranderd. Het 
minst positief zijn studenten over de aansluiting van de opleiding op de voorop-
leiding, dit was voorgaande jaren ook het geval. Studenten in afstandsonderwijs 10 
geven een lagere waardering (3,42) voor de aansluiting bij de werkervaring.

TOTAAL

Het niveau van de opleiding 3,88

De aansluiting van de inhoud van de opleiding bij actuele ontwikkelingen 3,81

Aansluiting van de inhoud bij het beeld dat men van de opleiding had 3,77

De samenhang tussen de verschillende onderdelen van de opleiding 3,76

De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 3,75

De gehanteerde werkvormen in de opleiding 3,71

De mate waarin inhoud van de opleiding stimulerend is 3,70

De mate waarin men het geleerde kan toepassen in de baan 11 3,62

De aansluiting van de opleiding bij de vooropleiding 3,57

De aansluiting bij de werkervaring 12 3,42

THEMASCORE INHOUD VAN DE OPLEIDING 3,75

Tabel 5.1

Waardering onderliggende 

vragen inhoud; van meest 

naar minst tevreden (2017).

Figuur 5.1

Spreiding onderliggende 

vragen inhoud ten opzichte 

van de themascore schaalver-

deling ingezoomd 13 (2017).

10 Een kleine groep van vooral hbo-bachelorstudenten (onder de voltijd hbo-bachelorstudenten nog geen 0,3% van het totaal) volgt afstandsonderwijs. 
 Dit zijn vooral studenten van een niet-overheidsbekostigde hogeschool en enkele lerarenopleidingen. 
11 Deze vraag is alleen voorgelegd aan studenten in het afstandsonderwijs. 
12 Deze vraag is alleen voorgelegd aan studenten in het afstandsonderwijs. 
13 Deze figuur én alle volgende figuren in dit rapport tonen niet de gehele schaal van 1 t/m 5. Als de hele schaal wordt getoond, zijn kleinere verschillen  
 niet meer zichtbaar. Daarom zoomt de as enigszins in. 
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Figuur 5.2

Ontwikkeling themascore  

inhoud naar studieniveau 

(2013 t/m 2017), waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

! 
Voor de andere kenmerken geldt in 2017: 

• Mannelijke en vrouwelijke studenten laten gemiddeld gezien geen andere  
 waardering zien voor de inhoud. Uitzondering zijn de wo-masterstudenten:  
 daar zijn mannen (3,94) tevredener dan vrouwen (3,87).
• Leeftijd is alleen van belang bij hbo-bachelorstudenten: de jongste studenten  
 (tot en met 19 jaar) geven gemiddeld een 3,71, de oudste groep (24 jaar en  
 ouder) 3,60.
• Ook studiejaar is bij hbo-bachelorstudenten van invloed op de tevredenheid over  
 de inhoud: die is het hoogst in het eerste studiejaar (3,74) en lager (3,62) onder  
 ouderejaars. Dit loopt uiteraard parallel aan de leeftijd, want gemiddeld  
 gesproken zijn eerstejaars jonger en ouderejaars ouder.

Het meest positief over de inhoud zijn wo-masterstudenten, gevolgd door 
wo-bachelorstudenten (zie figuur 5.2). Ten opzichte van 2013 stijgt bij alle 
studieniveaus de tevredenheid. Onder hbo associate degreestudenten is de 
grootste toename zichtbaar, maar deze groep scoort nog wel het laagst.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.1 | INHOUD | tevreden over niveau, minder over aansluiting bij vooropleiding | 
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Voor ‘de aansluiting van de opleiding bij de vooropleiding’ is gekeken naar 
verschillen in vooropleiding van hbo-bachelorstudenten en associate 
degreestudenten samen. De studenten die in het hbo instromen met een havo- 
of vwo-diploma (respectievelijk 3,45 en 3,47) zijn positiever dan mbo-ers die 
instromen (3,40).
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Tabel 5.2

Waardering onderliggende 

vragen over docenten; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.3

Spreiding onderliggende 

vragen docenten ten opzichte 

van de themascore (2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.2 | DOCENTEN | hbo-masterstudenten opvallend positief | 

Studenten waarderen hun docenten met gemiddeld een 3,69. Zij zijn vooral te 
spreken over de inhoudelijke deskundigheid en hun kennis over de beroeps-

praktijk (zie tabel 5.2). De mate waarin docenten inspirerend zijn wordt het laagst 
beoordeeld, evenals de kwaliteit van hun feedback.

Deze themascore staat (na inhoud) op de tweede plek van meest bepalende factor 
voor het algemeen oordeel.

TOTAAL

De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,95

De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,89

De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,73

De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,66

De didactische kwaliteit van docenten 3,64

De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 14 3,64

De beheersing van de Engelse taal van docenten 15 3,61

De kwaliteit van feedback van docenten 3,55

De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,53

THEMASCORE DOCENTEN AAN DE OPLEIDING 3,69

!De invloed van kenmerken op de score voor docenten in 2017 zijn: 
• Mannelijke studenten (3,72) zijn tevredener dan vrouwelijke studenten (3,68).
• Leeftijd speelt een rol, maar alleen onder hbo-bachelorstudenten: de jongste  
 studenten (tot en met 19 jaar) geven gemiddeld een 3,68, studenten van 24 jaar  
 en ouder waarderen docenten gemiddeld met een 3,58.
• Eerstejaars (3,76) zijn tevredener dan ouderejaars (3,66), dit geldt voor   
 bachelorstudenten (hbo en wo) en wo-masterstudenten.

14 Deze vraag is niet bedoeld voor studenten die studeren via afstandsonderwijs. 
15 Deze vraag is alleen bedoeld voor studenten die hun opleiding in het Engels volgen.
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Figuur 5.4

Ontwikkeling themascore 

docenten (2013 t/m 2017), 

naar studieniveau, waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.2 | DOCENTEN | hbo-masterstudenten opvallend positief | 

Hbo-masterstudenten zijn het meest positief over de docenten aan de opleiding 
(zie figuur 5.4). Ook is onder deze studenten de grootste toename zichtbaar sinds 
2013. Dit geldt voor alle bevraagde kenmerken van de docent. De waardering is 
het laagst onder associate degreestudenten, ondanks een toename in de afgelo-
pen twee jaar. Ook in de overige studieniveaus is sprake van een stijging.
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Figuur 5.5

Spreiding onderliggende 

vragen algemene 

vaardigheden ten opzichte 

van de themascore (2017)

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.3 | ALGEMENE VAARDIGHEDEN | een van de drie hoogst gewaardeerde 
themascores | 

Voor de tevredenheid over de algemene vaardigheden geven studenten gemid-
deld een 3,86. Uit de onderliggende vragen (tabel 5.3) blijkt dat studenten het 

meest te spreken zijn over het leren samenwerken met anderen en het probleem-
oplossend vermogen. Dit is overigens sinds 2013 onveranderd. Het minst tevreden 
zijn studenten over het leren argumenteren, net als voorgaande jaren.

TOTAAL

Samenwerken met anderen 3,98

Probleemoplossend vermogen 3,90

Communicatieve vaardigheden 3,86

Het aanleren van een kritische houding 3,88

Het onderbouwen van conclusies 3,83

Argumenteren/redeneren 3,73

THEMASCORE ALGEMENE VAARDIGHEDEN 3,86

! Verschillen naar kenmerken op de waardering voor de algemene 
vaardigheden in 2017 zitten vooral in het wo:

• Alleen onder wo-studenten (zowel bachelor als master) blijken mannen   
 tevredener (respectievelijk 3,86 en 3,96) dan vrouwen (3,83 en 3,91).
• Ook zijn onder de wo-studenten (bachelor en master) ouderejaars (3,86 en  
 3,94) positiever dan eerstejaars (3,81 en 3,92), in tegenstelling tot bij andere  
 themascores.
• Leeftijd speelt bij wo-masterstudenten een rol; studenten tot en met 19 jaar  
 geven gemiddeld een 4,16, studenten van 24 jaar en ouder een 3,91.

Tabel 5.3

Waardering onderliggende 

vragen algemene vaardig-

heden; van meest naar minst 

tevreden (2017).

2,6 2,8 3.0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

De waardering voor algemene vaardigheden van bachelor-, master- en associate 
degreestudenten ligt in 2017 dicht bij elkaar. Onder associate degreestudenten is 
een relatief sterke toename tussen 2014 en 2016 te zien (zie figuur 5.6), waardoor 
deze dichter bij de andere studieniveaus komt te liggen. Onder de andere studen-
ten is deze stijging minder sterk.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.3 | ALGEMENE VAARDIGHEDEN | een van de drie hoogst gewaardeerde 
themascores | 

2013 2014 2015 2016 2017
2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8
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4,6Figuur 5.6

Ontwikkeling themascore  

algemene vaardigheden (2013 

t/m 2017), naar studieniveau 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.
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Figuur 5.7

Spreiding onderliggende 

vragen wetenschappelijke 

vaardigheden ten opzichte 

van de themascore (2017).

Figuur 5.8

Spreiding onderliggende  

vragen praktijkgericht on-

derzoek ten opzichte van de 

themascore (2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.4 | WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEDEN | wo-ers zijn zeer tevreden over 
‘analytisch denken’ | 

Aan universitaire studenten zijn vragen gesteld over de wetenschappelijke 
vaardigheden die zij verwerven in de opleiding, zoals analytisch denken en het 

kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk. Als tegenhanger van de ‘weten-
schappelijke vaardigheden’ waarover wo-studenten vragen krijgen, krijgen hbo-stu-
denten juist vragen over praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden.

Wo-studenten geven gemiddeld een 3,74 voor de vragen rond dit thema. Zij zijn 
het meest te spreken over analytisch denken en het kritisch beoordelen van we-
tenschappelijk werk (zie tabel 5.4). Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek 
hebben zij de minste waardering (3,56). Dit beeld is sinds 2013 gelijk.

De hbo-studenten geven gemiddeld een 3,63 voor de praktijkgerichte vaardighe-
den die zij leren. Zij zijn (net als wo-studenten) het meest positief over het leren om 
analytisch te denken. Dit was ook in voorgaande jaren het geval. Hier is de waarde-
ring voor ‘het doen van onderzoek’ hoger dan in het wo. Hoewel dit in tabel 5.4 op 
de onderste plek staat (omdat deze is gesorteerd naar de wo-ers), staat de tevre-
denheid van het doen van onderzoek bij het hbo op de tweede plaats.

PRAKTIJKGERICHT  
ONDERZOEK

WETENSCHAPPELIJKE 
VAARDIGHEDEN

Analytisch denken 3,67 4,02

Kritisch beoordelen van wetenschappelijk 
werk/praktijkgericht onderzoek

3,61 3,82

Methoden en technieken van onderzoek 3,61 3,66

Het schrijven van wetenschappelijke 
artikelen/schriftelijk rapporteren over 
praktijkgericht onderzoek

3,61 3,64

Het doen van onderzoek16 3,66 3,56

THEMASCORES 3,63 3,74

Tabel 5.4

Waardering onderliggende 

vragen wetenschappelijke 

vaardigheden (wo) en praktijk-

gericht onderzoek (hbo); van 

meest naar minst tevreden 

voor de uitkomsten van het 

wo (2017).

16 Deze vraag is in 2017 voor het eerst aan hbo-studenten voorgelegd. 4,24,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
4,24,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 5.9

Ontwikkeling themascores 

praktijkgericht onderzoek 

(hbo) en wetenschappelijke 

vaardigheden (wo) (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

!Het volgende verschil naar kenmerk is zichtbaar in 2017:
• Mannen (3,79) zijn meer te spreken over de wetenschappelijke vaardigheden in 
 het wo dan vrouwen (3,71). Dit geldt ook voor de vaardigheden in het hbo 
 (3,66 en 3,61).

Masterstudenten zijn iets positiever dan bachelorstudenten over de verworven we-
tenschappelijke vaardigheden (zie figuur 5.9). Onder associate degreestudenten is 
de grootste stijging zichtbaar, deze scoort sinds 2016 even hoog als hbo-bachelor-
studenten. Ook onder de andere studieniveaus is sprake van een stijging.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.4 | WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEDEN | wo-ers zijn zeer tevreden over 
‘analytisch denken’ | 
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Figuur 5.10

Spreiding onderliggende 

vragen voorbereiding op de 

beroepsloopbaan ten opzich-

te van de themascore (2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.5 | VOORBEREIDING OP DE BEROEPSLOOPBAAN | tevredenheid loopt onder 
hbo- en wo-studenten sterk uiteen | 

Voor de voorbereiding op de beroepsloopbaan geven studenten in 2017 gemid-
deld een 3,52. De studenten zijn het meest positief over de praktijkgerichtheid 

van de opleiding, gevolgd door het opdoen van vaardigheden hiervoor. Het minst 
positief zijn de studenten over het contact met de beroepspraktijk. Zie tabel 5.5.

TOTAAL

De praktijkgerichtheid van de opleiding 3,57

Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 3,54

Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) 3,43

THEMASCORE VOORBEREIDING OP DE BEROEPSLOOPBAAN 3,52

! Gevonden verschillen naar kenmerken in 2017 zijn:
• Bij hbo-bachelorstudenten zijn vrouwen tevredener dan mannen (3,74 en 3,71).  
 Bij de andere studieniveaus zijn mannen juist positiever dan vrouwelijke  
 studenten (3,55 en 3,49).
• Ook geldt dat eerstejaars (3,56) in vergelijking met ouderejaars tevredener  
 zijn (3,49). Dit geldt met name voor bachelorstudenten (hbo en wo).

Hbo-bachelorstudenten en hbo-masterstudenten zijn het meest tevreden over 
de voorbereiding op de beroepsloopbaan (zie figuur 5.11). Bij alle studieniveaus 
neemt sinds 2013 de waardering toe. Onder associate degreestudenten is de 
stijging het grootst.

Wo-bachelors zijn het minst positief over de voorbereiding op de beroepsloop-
baan, net als in voorgaande jaren. Bovendien is deze themascore als geheel 
beduidend lager dan de meeste scores voor wo-bachelorstudenten. Inhoudelijk is 
de wo-bachelor in het huidige bachelor-masterstelsel geen ‘eindonderwijs’ voor het 
overgrote deel van de studenten. Zij studeren massaal door in wo-masters, waar 
de tevredenheid op dit punt groter is.

Tabel 5.5

Waardering onderliggende 

vragen voorbereiding op de 

beroepsloopbaan; van meest 

naar minst tevreden (2017).

4,24,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8

2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 5.11

Ontwikkeling themascore 

voorbereiding op de beroeps-

loopbaan (2013 t/m 2017), 

naar studieniveau, waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.5 | VOORBEREIDING OP DE BEROEPSLOOPBAAN | tevredenheid loopt onder 
hbo- en wo-studenten sterk uiteen | 
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.6 | STUDIEBEGELEIDING | initiatief vanuit de opleiding het laagst beoordeeld | 

Onder studiebegeleiding wordt verstaan de begeleiding door studieadviseurs, 
coaches, mentoren, tutoren. Hieronder valt niet de inhoudelijke begeleiding 

door de docenten.

De studiebegeleiding wordt door studenten beoordeeld met een 3,55. Studenten 
zijn met name positief over de mogelijkheid tot begeleiding (zie tabel 5.6). De mate 
waarin de opleiding hierin initiatief neemt wordt het minst beoordeeld.

TOTAAL

De mogelijkheid tot begeleiding 3,71

De kwaliteit van de begeleiding 3,64

De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding 3,32

THEMASCORE STUDIEBEGELEIDING 3,55

! Met betrekking tot de achtergrondkenmerken, bestaan er in 2017 de  
volgende verschillen:

• Mannelijke studenten zijn positiever over de studiebegeleiding dan vrouwen  
 (3,60 en 3,52). Dit geldt voor alle studieniveaus, met uitzondering van hbo-  
 masterstudenten en associate degreestudenten.
• De waardering onder eerstejaars is hoger dan onder ouderejaars (3,66 en 3,49),  
 dit geldt voor alle studieniveaus behalve voor hbo- en wo-masters. Leeftijd speelt 
 hierin ook een rol; studenten tot en met 19 jaar zijn positiever dan 24-plussers  
 (3,65 en 3,47). 

Tabel 5.6

Waardering onderliggende 

vragen studiebegeleiding; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.12

Spreiding onderliggende 

vragen studiebegeleiding ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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hbo-bachelor

hbo-master

wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 5.13

Ontwikkeling themascore 

studiebegeleiding (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.6 | STUDIEBEGELEIDING | initiatief vanuit de opleiding het laagst beoordeeld | 
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De waardering van de studenten ligt qua studieniveau dicht bij elkaar. Het meest 
tevreden zijn hbo-masterstudenten (zie figuur 5.13), hier is ook (samen met 
associate degreestudenten) de sterkste toename. Maar ook onder de andere 
studenten neemt de tevredenheid toe.
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Studenten geven voor de toetsing en beoordeling een 3,65. Het hoogst gewaar-
deerd wordt de aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de 

opleiding (zie tabel 5.7). Het minst tevreden zijn studenten over de duidelijkheid 
van de beoordelingscriteria.

TOTAAL

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 3,70

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 3,67

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 3,64

De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 3,59

THEMASCORE TOETSING EN BEOORDELING 3,65

Driekwart van de studenten (76%) vindt dat er in de opleiding voldoende 
toetsmomenten (zoals tentamens, verslagen en presentaties) zijn, 18% vindt dat 
er (veel) teveel zijn en 7% juist (veel) te weinig. Dit beeld is sinds 2013 stabiel.

! Verschillen naar kenmerken in 2017 zijn:
• Ook hier blijkt dat mannelijke studenten positiever zijn dan vrouwelijke studenten 
  (respectievelijk 3,68 en 3,63). Dit geldt voor studenten met een  
 bacheloropleiding en wo-masterstudenten. 
• Ook waarderen studenten in het eerste jaar (3,70) de toetsing en beoordeling  
 het meest, onder ouderejaars is dit lager (3,62). 
• Studenten tot en met 19 jaar zijn het meest positief en studenten van  
 24 jaar of ouder het minst (respectievelijk 3,70 en 3,60).

In 2017 bestaan tussen de verschillende studieniveaus minimale verschillen (zie 
figuur 5.15). Wo-bachelorstudenten en wo-masterstudenten scoorden in eerdere 
jaren hoger dan in de andere studieniveaus. Deze verschillen zijn kleiner gewor-
den. Associate degreestudenten kennen de grootste stijging; de waardering is iets 
hoger dan onder hbo-bachelorstudenten en hbo-masterstudenten.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.7 | TOETSING EN BEOORDELING | bijna geen verschillen meer tussen studieniveaus | 

Tabel 5.7

Waardering onderliggende 

vragen toetsing en beoorde-

ling; van meest naar minst 

tevreden (2017).

Figuur 5.14

Spreiding onderliggende 

vragen toetsing en 

beoordeling ten opzichte van 

de themascore (2017).

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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Figuur 5.15

Ontwikkeling themascore 

toetsing en beoordeling (2013 

t/m 2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.7 | TOETSING EN BEOORDELING | bijna geen verschillen meer tussen studieniveaus | 
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Figuur 5.16

Spreiding onderliggende vra-

gen informatievoorziening ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.8 | INFORMATIEVOORZIENING | sterkste groei in waardering sinds 2013 |  

De informatie vanuit de opleiding wordt beoordeeld met een 3,41. Dit was in 
2013 nog 3,22. In vergelijking met andere themascores is deze toename het 

grootst, hoewel ze tot de vijf laagst beoordeelde themascores behoren.

Studenten vinden vooral de informatie over de studievoortgang prettig (zie 
tabel 5.8). Het minst positief zijn studenten over het tijdig bekendmaken van 
toetsresultaten en beoordelingen.

TOTAAL

De informatie over de studievoortgang 3,71

De informatie over regels en procedures 3,46

De informatie over de opzet van de opleiding 3,29

Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen 3,19

THEMASCORE INFORMATIE VANUIT DE OPLEIDING 3,41

! De volgende verschillen zijn in 2017 zichtbaar:
• Ook hier blijken mannelijke studenten positiever te zijn dan vrouwelijke studenten 
 (van 3,46 naar 3,38). Dit beeld is te zien in alle studieniveaus, met uitzondering  
 van hbo-masterstudenten en associate degrees. 
• Weer is te zien dat de waardering daalt met het studiejaar; in het eerste jaar is  
 deze 3,47 en ouderejaars geven een 3,38. Onder de bachelors speelt ook leeftijd  
  een rol; hbo- en wo-bachelorstudenten tot en met 19 jaar geven een 3,39  
 en 3,51. Naarmate studenten ouder zijn, neemt de waardering af. De 24-jarige  
 studenten beoordelen de informatie met een 3,30 (hbo-bachelor) en 3,44  
 (wo-bachelor).

Sinds 2013 neemt de waardering voor de informatie vanuit de opleiding toe, onder 
alle studieniveaus (zie figuur 5.17). De toename is het sterkst onder associate 
degreestudenten en ook onder hbo-masterstudenten, ondanks een daling in 2016. 
De associate degreestudenten en hbo-bachelorstudenten blijven in 2017 nog iets 
achter ten opzichte van de andere studieniveaus.

Tabel 5.8

Waardering onderliggende 

vragen informatievoorziening; 

van meest naar minst  

tevreden (2017).

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2
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hbo associate degree

Figuur 5.17

Ontwikkeling themascore 

informatievoorziening (2013 

t/m 2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.8 | INFORMATIEVOORZIENING | sterkste groei in waardering sinds 2013 |  
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.9 | STUDIEROOSTERS | associate degreestudenten steeds minder tevreden | 

Voor de studieroosters geven studenten een 3,53 gemiddeld. Zij zijn het meest 
tevreden over het aantal uren dat ingeroosterd staat (zie tabel 5.9). Over 

de tijdigheid waarop wijzigingen in het rooster bekend worden gemaakt zijn de 
studenten het minst te spreken. 

TOTAAL

Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren17 3,71

De studeerbaarheid van het studierooster (bijv. spreiding en tijdstippen)18 3,53

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,50

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 3,35

THEMASCORE STUDIEROOSTERS 3,53

Voor ‘de studeerbaarheid van het studierooster’ is gekeken naar verschillen  
in studenten die thuis- of uitwonend zijn (zie tabel 5.10). Hieruit blijkt dat onder 
uitwonende studenten (3,64) de waardering hoger is dan onder thuiswonende 
studenten (3,41). Een belangrijke verklaring hiervoor is dat wo-studenten  
veel vaker uitwonend zijn dan hbo-studenten, en wo-studenten als geheel 
positiever zijn.
Als wordt ingezoomd op studieniveau zijn de verschillen dus kleiner, zoals tabel 
5.10 laat zien. Het grootste verschil bestaat bij wo-bachelors.

THUISWONEND UITWONEND

Hbo-bachelorstudenten 3,35 3,4

Hbo-masterstudenten 3,70 3,68

Wo-bachelorstudenten 3,68 3,83

Wo-masterstudenten 3,77 3,86

Hbo-associate degreestudenten 3,15 3,25

TOTAAL 3,41 3,64

!Gevonden verschillen in 2017 zijn:
• Opnieuw zijn mannelijke studenten positiever dan vrouwen (3,63 en 3,45).  
 Dit speelt in alle studieniveaus, behalve voor hbo-masterstudenten. 
• Eerstejaars geven net als bij veel andere themascores een hogere waardering 
 dan ouderejaars (3,58 en 3,50). Dit verschil is te zien bij hbo- en  
 wo-bachelorstudenten. Bij wo-masters is het omgekeerde juist het geval; 
 ouderejaars zijn tevredener dan eerstejaars (3,86 en 3,81). 

Tabel 5.9

Waardering onderliggende 

vragen studieroosters; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.18

Spreiding onderliggende 

vragen studieroosters ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

Tabel 5.10

Waardering voor de 

studeerbaarheid van 

het studierooster, naar 

studieniveau.

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

17 In 2017 is deze vraag aan de vragenlijst toegevoegd. 
18 In 2017 is deze vraag aan de vragenlijst toegevoegd.
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wo-bachelor

wo-master

hbo associate degree

Figuur 5.19

Ontwikkeling themascore  

studieroosters (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

• Onder hbo-bachelorstudenten, hbo-masterstudenten en wo-bachelorstudenten 
 zijn jongere studenten positiever dan oudere studenten.

Met name wo-masterstudenten en wo-bachelorstudenten zijn tevreden over 
de studieroosters, dit is al jaren redelijk stabiel (zie figuur 5.19). Onder hbo-
masterstudenten was sinds 2013 sprake van een sterke toename, maar vanaf 
2015 is een daling ingezet. Waar bij andere themascores de studieniveaus wat 
meer bij elkaar lijken te liggen, zijn hier hbo-bachelorstudenten en associate 
degreestudenten veel minder tevreden dan in het wo. Onder de laatste groep 
is zelfs sprake van een daling sinds 2014, dit blijkt vooral te maken te hebben 
met een afname van de waardering voor het ‘tijdig bekendmaken van de 
studieroosters’.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.9 | STUDIEROOSTERS | associate degreestudenten steeds minder tevreden | 
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.10 | STUDIELAST | deadlines halen wordt het beste beoordeeld | 

Studenten geven gemiddeld een 3,51 voor het thema studielast. Het meest 
positief zijn zij over de haalbaarheid van deadlines (zie tabel 5.11) en het minst 

tevreden over de mate waarin studiepunten overeenkomen met de studielast.

TOTAAL

De haalbaarheid van deadlines 3,63

De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie- 
onderdelen te volgen

3,57

De spreiding van de studielast over het studiejaar 3,50

De mogelijkheid om werken en leren te combineren 19 3,33

De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met  
de daadwerkelijke studielast

3,32

THEMASCORE STUDIELAST 3,51

Onder contacttijd wordt verstaan: het aantal klokuren per week dat studenten 
geprogrammeerd contact hebben met een onderwijsgevende, zoals een docent. 
Bijna driekwart van de studenten (74%) vindt de hoeveelheid contacttijd  
die zij hebben in hun opleiding precies goed, 8% vindt het (veel) teveel en 18% 
juist (veel) te weinig. In 2013 vond 24% van de studenten dat er (veel) te weinig 
contacttijd was, dit is dus afgenomen.

! Verschillen naar kenmerken in 2017 zijn:
• Mannelijke studenten oordelen ook hier weer positiever dan vrouwelijke  
 studenten (3,57 en 3,46). Dit is onder bachelorstudenten (hbo en wo) en  
 wo-masterstudenten. 
• Ook hier speelt leeftijd een rol in de beoordeling; studenten tot en met 
 19 jaar geven een 3,57 en 24-plussers een 3,41. Dit verschil is te zien in  
 alle onderwijstypen, met uitzondering van associate degreestudenten. 
• Het beeld dat eerstejaars tevredener zijn dan ouderejaars is voor de waardering  
 van de studielast zichtbaar bij hbo-bachelors (3,54 en 3,41) en  
 wo-bachelors (3,71 en 3,60).

Tabel 5.11

Waardering onderliggende 

vragen studielast; van meest 

naar minst tevreden (2017).

Figuur 5.20

Spreiding onderliggende 

vragen studielast ten opzichte 

van de themascore (2017).
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4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

4,02,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2

19 Deze vraag is in 2017 nieuw en alleen voorgelegd aan studenten in het afstandsonderwijs.
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Figuur 5.21

Ontwikkeling themascore 

studielast (2013 t/m 2017), 

naar studieniveau, waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.

Wo-bachelorstudenten zijn al jaren het meest positief over de studielast, zie figuur 
5.21. In 2017 is de waardering van hen gelijk aan die van hbo-masterstudenten. 
Onder associate degreestudenten is de sterkste stijging zichtbaar, deze is nu gelijk 
aan de hbo-bachelorstudenten.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.10 | STUDIELAST | deadlines halen wordt het beste beoordeeld | 
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Tabel 5.12

Waardering onderliggende 

vragen groepsgrootte; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.22

Spreiding onderliggende 

vragen groepsgrootte ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.11 | GROEPSGROOTTE | op één na hoogste tevredenheid | 

De groepsgrootte krijgt gemiddeld een 3,90. Hiermee komt deze themascore op 
de tweede plaats van alle andere themascores. Ook alle onderliggende vragen 

worden zeer gewaardeerd in vergelijking met die van andere themascores, maar 
met name de groepsgrootte bij werkgroepen scoort hoog (zie tabel 5.12).

TOTAAL

De groepsgrootte bij werkgroepen 3,94

De groepsgrootte bij hoorcolleges 3,89

De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in de opleiding 3,85

THEMASCORE GROEPSGROOTTE 3,90

! Naar kenmerken bestaan in 2017 de volgende verschillen:
• Waar bij andere themascores mannelijke studenten vaak positiever zijn dan  
 vrouwelijke studenten is dat bij de waardering over de groepsgrootte net  
 andersom. Hier zijn vrouwelijke wo-bachelorstudenten positiever dan  
 mannelijke wo-bachelorstudenten (4,00 en 3,94). 
• Onder wo-bachelorstudenten blijkt ook dat eerstejaars tevredener zijn dan  
 ouderejaars (4,02 en 3,96). Leeftijd is van belang hierbij; studenten tot en met  
 19 jaar zijn positiever dan 24-plussers (3,91 en 3,87). Dat de waardering afneemt  
 naarmate de student ouder is, vindt plaats bij hbo- en wo-bachelors en  
 wo-masters.
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Figuur 5.23

Ontwikkeling themascore 

groepsgrootte (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

De meeste studieniveaus laten in de tijd (figuur 5.23) een redelijk stabiel beeld 
zien, met uitzondering van de hbo-masterstudenten (hier lijkt dat elk jaar de 
waardering van de groepsgrootte bij werkgroepen varieert). Het minst positief zijn 
hbo-bachelorstudenten en associate degreestudenten, deze liggen ook een stukje 
onder de andere studieniveaus.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.11 | GROEPSGROOTTE | op één na hoogste tevredenheid | 
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Figuur 5.24

Spreiding onderliggende 

vragen stage en opleiding ten 

opzichte van de themascore 

(2017)

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.12 | STAGE EN OPLEIDING | krijgt één na slechtste beoordeling | 

Van alle studenten20 heeft 38% in het jaar ervoor stage gelopen. Onder stage 
wordt verstaan iedere vorm van onderwijs, een korte of een langere periode, 

waarin studenten concrete ervaring opdoen in de beroepspraktijk.

Deze stagelopers geven gemiddeld een 3,24 voor stage en opleiding, waarmee dit 
thema de één na slechtste beoordeling krijgt van alle thema’s. Ze zijn positiever 
over de kwaliteit van de stagebegeleiding dan over de voorbereiding op de stage 
door de opleiding. Zie tabel 5.13.

TOTAAL

De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding 3,35

De voorbereiding op de stage door de opleiding 3,14

THEMASCORE STAGE EN OPLEIDING 3,24

! Er is in 2017 een verschil naar kenmerk:
• Mannelijke studenten zijn positiever over de rol die de opleiding speelt in de  
 stage dan vrouwen (3,29 en 3,22). Dit beeld is zichtbaar bij alle  
 studieniveaus, behalve bij associate degreestudenten. 

Wo-masterstudenten zijn van alle studieniveaus al jaren het meest positief over 
de wijze waarop de opleiding is betrokken bij de stages (zie figuur 5.25). Wel valt 
dit lager uit dan bij andere themascores. Associate degreestudenten zijn het minst 
tevreden. Na een lichte toename vanaf 2014, is er vanaf 2016 weer sprake van een 
daling. Vanaf 2015 was er onder hbo-masterstudenten een sterke stijging. Dit ont-
stond onder deze studenten door meer waardering voor zowel de voorbereiding 
op de stage als de begeleiding. Deze toename zet zich dit jaar niet verder door.

Tabel 5.13

Waardering onderliggende 

vragen stage en opleiding; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

20 In 2017 kon voor het eerst ‘n.v.t.’ gekozen worden op deze vraag. Deze optie is door veel eerstejaars gekozen, aangezien er voor hen geen ‘vorig jaar’ 
in hun huidige opleiding was. Het aandeel stagelopers is daarmee niet vergelijkbaar met vorige jaren, toen die optie niet bestond.
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Figuur 5.25

Ontwikkeling themascore 

stage en opleiding (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.
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Tabel 5.14

Waardering onderliggende 

vragen stage en ervaring; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.26

Spreiding onderliggende 

vragen stage en ervaring ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.13 | STAGE EN ERVARING | het best beoordeelde thema | 

Veel positiever dan over de rol van de opleiding bij stages, zijn studenten 
over de ervaring die men opdoet. De themascore stage en ervaring wordt 

gewaardeerd met een 3,94. Dit is daarmee de hoogst gewaardeerde themascore. 
Het meest tevreden zijn studenten over wat zij leren tijdens de stage. Over de 
aansluiting van de stage bij het overig onderwijs is men wat minder positief, maar 
nog steeds bovengemiddeld in vergelijking met de onderliggende vragen van 
andere themascores.

TOTAAL

Wat men tijdens de stage heeft geleerd 4,12

De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de 
instelling waar men stage loopt

3,94

De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs 3,76

THEMASCORE STAGE EN ERVARING 3,94

! Gevonden verschillen in 2017 naar kenmerken zijn:
• Ook hier oordelen mannen positiever dan vrouwelijke studenten (3,99 en 
 3,92). Dit speelt vooral onder hbo-studenten (bachelor en master) en  
 wo-masterstudenten. 
• Waar vaak eerstejaars positiever zijn dan ouderejaars, blijkt het hier  
 andersom. Onder bachelorstudenten (hbo en wo) zijn ouderejaars het  
 meest tevreden in vergelijking met eerstejaars (hbo; 3,94 en 3,89, wo; 3,89  
 en 3,71). 
• Ook neemt bij deze bachelorstudenten (hbo en wo) de waardering toe naarmate  
 studenten ouder zijn. Zo geven hbo-bachelorstudenten tot en met 19 jaar  
 gemiddeld een 3,91 en 3,93 onder 24-plussers.
• Onder wo-bachelorstudenten is dat respectievelijk 3,69 en 3,90.
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Figuur 5.27

Ontwikkeling themascore 

stage en ervaring (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

Ook over de stage en ervaring zijn wo-masterstudenten het meest tevreden (met 
een lichte stijging ten opzichte van 2013) en associate degreestudenten het minst 
(ondanks een toename tot en met 2015). Onder hbo-masterstudenten was tot 
hetzelfde jaar sprake van een afname van de waardering, na een toename is de 
waardering sinds 2016 gelijk. Zie figuur 5.27.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.13 | STAGE EN ERVARING | het best beoordeelde thema | 
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TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.14 | STUDIEFACILITEITEN | tevredenheid het meest gestegen in 2017 | 

De themascore studiefaciliteiten wordt beoordeeld met een gemiddelde van 
3,55 (zie tabel 5.15). Studenten zijn vooral positief over de geschiktheid van 

de onderwijsruimten. Over de digitale bibliotheek/mediatheek zijn studenten van 
afstandsonderwijs het minst tevreden, dit krijgt van alle onderliggende vragen de 
laagste beoordeling.

TOTAAL

De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,69

De bibliotheek/mediatheek 3,68

De digitale leeromgeving 3,60

De ICT-faciliteiten 3,59

De geschiktheid van werkplekken (bv. computers, studieruimten van 
voldoende kwaliteit)

3,55

De beschikbaarheid van werkplekken (bv. voldoende werkplekken) 3,24

De digitale bibliotheek/mediatheek 21 2,75

THEMASCORE STUDIEFACILITEITEN 3,55

! Er is in 2017 een aantal verschillen naar kenmerken:
• Ook hier zijn mannelijke wo-masterstudenten tevredener dan vrouwelijke  
 wo-masterstudenten (respectievelijk 3,67 en 3,59). Dit geldt ook bij  
 wo-bachelorstudenten (3,72 en 3,65). 
• Onder hbo-bachelorstudenten en wo-bachelorstudenten is de waardering  
 in het eerste jaar hoger (3,67 en 3,76) dan onder ouderejaars (3,38 en  
 3,63). Onder wo-masterstudenten zijn ouderejaars juist tevredener  
 dan eerstejaars (respectievelijk 3,64 en 3,58). Leeftijd speelt een rol bij  
 hbo-bachelorstudenten en wo-bachelorstudenten, hier neemt de  
 waardering af naarmate de leeftijd vordert. Zo waarderen hbo- 
 bachelorstudenten tot en met 19 jaar de studiefaciliteiten met een 3,64 en 
 onder 24-plussers is dat 3,34. Onder wo-bachelorstudenten is dat 3,76  
 en 3,54. 

Tabel 5.15

Waardering onderliggende 

vragen studiefaciliteiten; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).

Figuur 5.28

Spreiding onderliggende 

vragen studiefaciliteiten ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

21 In 2017 is deze vraag toegevoegd voor uitsluitend studenten van afstandsonderwijs.
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Figuur 5.29

Ontwikkeling themascore 

studiefaciliteiten (2013 t/m 

2017), naar studieniveau 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

De waardering van hbo-masterstudenten ligt in 2017 voor het eerst boven die 
van wo-bachelorstudenten en wo-masterstudenten (zie figuur 5.29). Ook hier zijn 
hbo-bachelorstudenten en associate degreestudenten het minst tevreden, hoewel 
hier sinds 2014 sprake is van een toename, die sterker is dan bij andere themasco-
res. In het afgelopen jaar kent dit themascore de grootste stijging. 
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Figuur 5.30

Spreiding onderliggende 

vragen kwaliteitszorg ten 

opzichte van de themascore 

(2017).

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.15 | KWALITEITSZORG | hbo-masterstudenten positiever dan andere studenten | 

Voor kwaliteitszorg geven studenten gemiddeld een 3,29 (zie tabel 5.16). Dit 
maakt het een van de laagst gewaarde themascores. Maar er is sinds 2013 wel 

een stijging waarneembaar (toen was dit nog 3,12). Over de onderwijsevaluaties 
zijn studenten het meest positief, de informatie over de uitkomsten van onderwijs-
evaluaties scoort het laagst.

TOTAAL

Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden 3,51

De manier waarop de opleiding op klachten en problemen reageert 3,25

De wijze waarop de opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van  
onderwijsevaluaties

3,24

Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties 3,14

THEMASCORE KWALITEITSZORG 3,29

! De relatie van kenmerken in 2017 op de score voor kwaliteitszorg is:
• Onder mannelijke studenten bestaat een hogere tevredenheid dan onder  
 vrouwelijke studenten (respectievelijk 3,35 en 3,25). Dit geldt voor alle  
 studieniveaus, alleen bij hbo-masterstudenten en associate degreestudenten  
 verschilt dit niet.
• Leeftijd speelt een rol in de waardering voor de kwaliteitszorg, zo geven  
 studenten tot en met 19 jaar een 3,39 en 24-plussers een 3,23. Dit geldt voor  
 hbo- en wo-bachelorstudenten. 
• Ook zijn eerstejaars positiever dan ouderejaars (3,42 en 3,22). Dit gebeurt bij alle  
 studieniveaus, behalve bij hbo-masters. 

Tabel 5.16

Waardering onderliggende 

vragen kwaliteitszorg; van 

meest naar minst tevreden 

(2017).
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Figuur 5.31

Ontwikkeling themascore 

kwaliteitszorg (2013 t/m 

2017), naar studieniveau, 

waarbij 1 is zeer ontevreden 

en 5 is zeer tevreden.

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

2013 2014 2015 2016 2017

Hbo-masterstudenten, in vergelijking met studenten uit andere onderwijsniveaus, 
zijn over de jaren heen positiever over de themascore kwaliteitszorg (zie figuur 
5.31). Ook is hier de grootste stijging waarneembaar, tezamen met associate 
degreestudenten.

TEVREDENHEID OVER ASPECTEN VAN DE OPLEIDING 
5.15 | KWALITEITSZORG | hbo-masterstudenten positiever dan andere studenten | 



Figuur X.x

Ontwikkeling themascore  

inhoud naar studieniveau 

(2013 t/m 2017), waarbij 1 is 

zeer ontevreden en 5 is zeer 

tevreden.
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NIEUWE THEMA’S 
6.1 | UITDAGEND ONDERWIJS | sterk bepalend voor algemeen oordeel | 

Studeren in het hoger onderwijs is meer dan een tentamen halen, opdrachten 
inleveren en een scriptie schrijven. Studenten zouden zichzelf, elkaar en hun 

docenten moeten uitdagen om het beste naar boven te halen, stelt minister Bus-
semaker in haar Strategische Agenda. Maar gebeurt dat ook? Om te achterhalen in 
hoeverre studenten tevreden zijn over het uitdagende karakter van het onderwijs, 
zijn sinds dit jaar hierover vragen toegevoegd aan de NSE in het thema uitdagend 
onderwijs. 

Studenten geven gemiddeld een 3,55 voor deze themascore. Deze themascore 
heeft een sterke relatie met het algemeen oordeel en staat op de derde plek van 
meest bepalende factoren voor dit algemeen oordeel.

Ten opzichte van de andere themascores is dit een ‘middenmoot’. Studenten zijn 
het meest tevreden over de mate waarin de opleiding studenten uitdaagt om het 
beste uit zichzelf te halen. De mate waarin de opleiding stimuleert om verdieping 
aan te brengen in de lesstof wordt het minst gewaardeerd. Zie tabel 6.1.

TOTAAL

De mate waarin de opleiding studenten uitdaagt het beste uit zichzelf  
te halen

3,61

De mate waarin de opleiding de ruimte geeft om in de studie de eigen 
interesse te volgen

3,57

De mate waarin studenten elkaar inspireren om goed te presteren 3,53

De mate waarin de opleiding stimuleert om verdieping aan te brengen  
in de lesstof 

3,50

THEMASCORE UITDAGEND ONDERWIJS 3,55

!  Verder bestaan de volgende verschillen:
• Hbo-masterstudenten zijn het meest positief (3,92), gevolgd door wo- 
 masterstudenten (3,72). Bachelorstudenten (hbo: 3,50 en wo: 3,57) en associate  
 degreestudenten (3,52) zijn minder tevreden.
• Onder wo-masterstudenten zijn mannen positiever dan vrouwen (3,78 en 3,68).
• Ook hier blijkt dat naarmate studenten ouder zijn, de waardering afneemt.  
 Studenten tot en met 19 jaar geven een 3,61 en studenten van 24 jaar en ouder  
 een 3,52. Dit speelt onder hbo-bachelorstudenten, wo-bachelorstudenten en  
 wo-masterstudenten. 
• Het beeld dat eerstejaars positiever zijn dan ouderejaars is te zien onder hbo- 
 bachelors (respectievelijk 3,65 en 3,42), wo-bachelors (resp. 3,65 en 3,52) en  
 associate degrees (resp. 3,58 en 3,44).

Aangezien dit een nieuw thema is, is het niet mogelijk om een tijdreeks te laten zien. 

Tabel 6.1

Waardering onderliggende 

vragen uitdagend onderwijs; 

van meest naar minst tevre-

den (2017).

Figuur 6.1

Spreiding onderliggende 

vragen uitdagend onderwijs 

ten opzichte van de 

themascore (2017).
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Figuur 6.2

Spreiding onderliggende 

vragen internationalisering 

ten opzichte van de 

themascore (2017).

Van studenten wordt verwacht dat zij beschikken over kennis en vaardigheden 
waarmee ze in internationale contexten in binnen- en buitenland uit de voeten 

kunnen. In de NSE 2017 zijn daarom hierover nieuwe vragen opgenomen in het 
thema internationalisering.
Hiervoor geven studenten een gemiddelde van 3,23, hiermee scoort dit thema het 
laagst van alle thema’s. Zij zijn het meest te spreken over de mogelijkheden die de 
opleiding biedt voor studeren of stage lopen in het buitenland (tabel 6.2). Het blijkt 
dat zij het minst positief zijn over de mate waarin studenten worden gestimuleerd 
in het buitenland te gaan studeren.

TOTAAL

De mogelijkheden die de opleiding biedt voor studeren of 
stage in het buitenland

3,39

De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt 
besteed aan internationale aspecten

3,29

De mate waarin studenten gestimuleerd worden kennis te 
maken met andere culturen

3,18

De mate waarin studenten worden gestimuleerd in het 
buitenland te gaan studeren

3,06

THEMASCORE INTERNATIONALISERING 3,23

! De gevonden verschillen naar kenmerken:
• Hbo-masterstudenten zijn het meest positief (3,67), gevolgd door wo-bachelor-  
 en wo-masterstudenten (respectievelijk 3,29 en 3,24). Hbo-bachelor studenten  
 (3,19) en met name associate degreestudenten (2,99) zijn minder tevreden.
• Mannelijke studenten zijn positiever dan vrouwelijke studenten (3,28 en 3,19).  
 Dit speelt onder alle studenten, met uitzondering van hbo-masterstudenten. 
• Eerstejaars (3,29) zijn tevredener dan ouderejaars (3,20) over de  
 internationalisering van het onderwijs. Deze verschillen naar studiejaar  
 zijn onder alle onderwijsniveaus zichtbaar, behalve bij hbo-masters en  
 associate degreestudenten. 
•  Naarmate studenten ouder zijn, neemt de waardering af: studenten  
 tot en met 19 jaar geven een 3,27 en 24-plussers een 3,19. Dit speelt bij  
 bachelorstudenten (hbo en wo).

Aangezien dit een nieuw thema is, is het niet mogelijk om een tijdreeks te laten zien. 

NIEUWE THEMA’S 
6.2 | INTERNATIONALISERING | laagste tevredenheid van alle thema’s | 

Tabel 6.2

Waardering onderliggende 

vragen internationalisering; 

van meest naar minst 

tevreden (2017).
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BIJLAGE
7.0 | RESPONS NAAR INSTELLING |

RESPONS (TOTAAL) 2017

INSTELLING Uitgenodigd Ingevuld % Respons

00DV  Protestantse Theologische Universiteit 257 97 37,7%

00IC  Katholieke PABO Zwolle 716 394 55,0%

00MF  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 3.892 1.783 45,8%

01MC  Nyenrode Business Universiteit 3.409 814 23,9%

01VU  Christelijke Hogeschool Windesheim 20.647 8.372 40,5%

02NR  Hotelschool The Hague 2.490 959 38,5%

02NT  Design Academy Eindhoven 683 265 38,8%

07GR  Avans Hogeschool 28.973 13.383 46,2%

08OK  Pedagogische Hogeschool De Kempel 733 453 61,8%

09OT  Iselinge Hogeschool 371 207 55,8%

10IZ  Marnix Academie 1.453 757 52,1%

15BK  Driestar educatief 1.256 733 58,4%

21CW  HAS Hogeschool 3.271 1.182 36,1%

21MI  HZ University of Applied Sciences 4.691 2.146 45,7%

21PB  Universiteit Leiden 26.877 9.860 36,7%

21PC  Rijksuniversiteit Groningen 28.737 10.051 35,0%

21PD  Universiteit Utrecht 30.539 11.715 38,4%

21PE  Erasmus Universiteit Rotterdam 23.605 6.630 28,1%

21PF  Technische Universiteit Delft 21.799 7.179 32,9%

21PG  Technische Universiteit Eindhoven 10.703 4.384 41,0%

21PH  Universiteit Twente 9.383 4.201 44,8%

21PI  Wageningen University 10.626 4.832 45,5%

21PJ  Universiteit Maastricht 16.410 7.635 46,5%

21PK  Universiteit van Amsterdam 30.357 8.555 28,2%

21PL  Vrije Universiteit Amsterdam 23.273 7.527 32,3%

21PM  Radboud Universiteit Nijmegen 19.736 7.512 38,1%

21PN  Tilburg University 12.938 4.415 34,1%

21QA  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 2.897 1.548 53,4%

21QO  Theologische Universiteit Apeldoorn 85 38 44,7%

21RI  Hogeschool Leiden 10.078 3.441 34,1%

21UG  Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar 777 510 65,6%

21UI  NHTV internationale hogeschool Breda 7.513 2.879 38,3%

21WN  NHL Hogeschool 11.699 5.522 47,2%

22EX  Stenden Hogeschool 10.548 4.136 39,2%

22HH  Viaa-Gereformeerde Hogeschool 1.547 670 43,3%

22NC  Open Universiteit 7.671 1.980 25,8%

22OJ  Hogeschool Rotterdam 36.736 14.327 39,0%

23AH  Saxion Hogeschool 24.962 10.902 43,7%

23BF  Universiteit voor Humanistiek 524 192 36,6%

23NG  Hogeschool TIO 1.427 690 48,4%

24GE  Business School Notenboom 157 93 59,2%

24HR  Stichting Hoger Onderwijs NOVI 308 89 28,9%

24KM  The New School for Information Services 96 40 41,7%

24LY  TMO Fashion Business School BV 584 295 50,5%

Tabel 7.1

Netto responsoverzicht  

NSE 2017
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RESPONS (TOTAAL) 2017

INSTELLING Uitgenodigd Ingevuld % Respons

24UY  Stichting NTI Hogeschool 3.276 807 24,6%

25AV  Theologische Universiteit van de  
           Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned. 134 64 47,8%

25AY  Wittenborg University of Applied Sciences 523 146 27,9%

25BA  Christelijke Hogeschool Ede 3.837 1.798 46,9%

25BE  Hanzehogeschool Groningen 27.871 11.673 41,9%

25DW  Hogeschool Utrecht 35.861 12.366 34,5%

25JX  Zuyd Hogeschool 13.674 5.082 37,2%

25KB  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 33.767 15.527 46,0%

25RR  Hogeschool Dirksen B.V. 20 9 45,0%

27NF  ArtEZ 2.835 1.704 60,1%

27PZ  Hogeschool INHOLLAND 25.130 9.296 37,0%

27UM  De Haagse Hogeschool 25.052 9.994 39,9%

27VY  Viaa 7 2 28,6%

27WH  Hogeschool v Pedagogisch en Sociaal- 
             Agogisch Onderwijs Groningen 71 28 39,4%

27WU  IVA Driebergen 730 221 30,3%

27YA  transnationale Universiteit Limburg 239 117 49,0%

27ZC  Tias Business School 899 444 49,4%

28DP  Politieacademie 367 143 39,0%

28DN  Hogeschool van Amsterdam 45.162 14.742 32,6%

28DW  Stichting Opleidingen Musculoskeletale  
             Therapie 823 362 44,0%

29PY  Saxion Next 701 259 36,9%

30FW  Nyenrode New Business School 276 50 18,1%

30GB  Fontys Hogescholen 43.806 18.662 42,6%

30HD  Hogeschool Van Hall Larenstein 4.204 2.127 50,6%

30TX  Aeres Hogeschool 3.116 1.678 53,9%

30VP  Thomas More Hogeschool 626 337 53,8%

30WG  HBO Drechtsteden 300 90 30,0%

TOTAAL 728.741 281.121 38,6%

BIJLAGE
7.0 | RESPONS NAAR INSTELLING |

Tabel 7.1

Netto responsoverzicht  

NSE 2017
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