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Managementsamenvatting 

Voor u ligt de vernieuwde vragenlijst voor de Nationale Studentenenquête voor de NSE 2021 en verder. 

De vernieuwing van de NSE is een initiatief van de studenten samen met de instellingen in het hoger 

onderwijs, vertegenwoordigd door ISO, LSVb, NRTO, VH en VSNU. Het doel van deze vernieuwing was om 

tot een actuele, gedragen studentenenquête te komen met een beperkte invulduur en waar het hoger 

onderwijs in Nederland de komende jaren mee vooruit kan. De NSE levert informatie voor zowel 

studiekiezers als voor de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen.  

 

De nieuwe NSE is het resultaat van een weging van alle input die systematisch is verzameld in verschillende 

ronden, teruggekoppeld en tot slot getest in een pilot. Er hebben medewerkers van 14 universiteiten en 33 

hogescholen bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal 

ruim 5.300 studenten mee aan dit onderzoek. De vernieuwde NSE bestaat uit een korte kernvragenlijst van 

acht vragenblokken, bestaande uit items die door 75 procent of meer van de studenten en betrokken 

medewerkers van hogescholen en universiteiten belangrijk of zeer belangrijk werden gevonden. De 

kernvragenlijst is hiermee binnen tien minuten in te vullen. De overige vraagblokken zijn na een tweede 

online consultatie opgenomen in een flexibele schil. Instellingen kunnen naar behoefte een of enkele 

vraagblokken uit de flexibele schil kiezen. De flexibele schil bevat zowel oude als nieuwe vraagblokken. 

Beide delen van de vragenlijst bestaan uit gevalideerde vragenblokken. Daarnaast kunnen instellingen, net 

als voorheen, eigen vragen toevoegen. Dit onder voorwaarde dat de invultijd van de vragenlijst is beperkt 

tot maximaal vijftien minuten.  

 

Er bleek zowel onder studenten als instellingen behoefte aan meer ruimte voor open vragen; die zijn 

toegevoegd. Daarnaast wordt er nu gebruikgemaakt van verschillende vraagstellingen. Naast 

tevredenheidsvragen zijn er ook stellingen opgenomen die vragen naar de ervaring van studenten.  

 

Het uitgangpunt van de NSE is dat iedereen anoniem aan de NSE mee kan doen. Daarnaast is het een 

belangrijke wens van sommige instellingen om de NSE resultaten te kunnen verrijken met andere data. 

Daarvoor is een toestemmingsvraag ontwikkeld, die onder studenten is getest. Deze toestemmingsvraag is 

aan het einde van de vragenlijst opgenomen, om geen potentiële respondenten af te schrikken. 

 

De data van de kernvragenlijst worden opgenomen in het benchmarkbestand. De overige data worden 

opgenomen in de instellingsbestanden.  

 

In het kort: de vernieuwde NSE bestaat uit een korte kern die kan worden aangevuld naar de behoefte van 

de instellingen. Door de input van velen ligt er nu een verbeterde, actuele en gevalideerde NSE.  
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1 Inleiding en achtergrond 

De Nationale Studentenenquête (NSE) wordt in de huidige vorm (met kleine wijzigingen) al afgenomen sinds 

2010. Sinds enige tijd bestaat er in het veld een duidelijke behoefte aan een herziening van de vragenlijst. 

Vernieuwing is noodzakelijk vanwege de AVG, maar ook omdat bepaalde onderdelen onvoldoende in de NSE 

tot uiting komen. Sommige onderdelen van de NSE zijn verouderd of achterhaald. In de eerste plaats sluit 

het instrument niet meer aan bij het veranderde hoger onderwijs. De oude NSE kent met name vragen die 

betrekking hebben op voorlichting. De hogescholen en universiteiten hebben behoefte om de vragenlijst 

kritisch tegen het licht te houden, deze te actualiseren op basis van nieuwe ontwikkelingen in het hoger 

onderwijs en aan te vullen met vragen die bruikbaar zijn voor studievoorlichting en 

kwaliteitszorgdoeleinden. Ook vanuit studenten(organisaties) was er kritiek op de bestaande vragenlijst.  

 

Het project Vernieuwing NSE is in februari 2020 gestart in opdracht van Stuurgroep Vernieuwing vragenlijst 

NSE. Het doel is om een gedragen, bruikbaar en kwalitatief goed instrument te ontwikkelen dat 

toekomstbestendig is. Alle relevante partijen zijn betrokken bij het proces. Daarnaast is het belangrijk dat 

het instrument methodologisch gevalideerd is: zijn de vragen begrijpelijk, zit het instrument meet-

technisch goed in elkaar? ResearchNed heeft het proces gefaciliteerd en inhoudelijk geadviseerd. De 

verantwoordelijkheid voor het formuleren van normen en de uiteindelijke vragenlijst lag bij de stuurgroep 

en de projectgroep (zie bijlage 1 voor samenstelling stuurgroep en projectgroep).  

 

Inhoudelijk heeft de NSE twee doelen: het voorlichten van aankomende studenten over allerlei aspecten 

van opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs en het leveren van informatie voor de kwaliteitszorg 

van instellingen. Tot nu toe werd er in de NSE, naast een algemeen oordeel over de opleiding, onderscheid 

gemaakt naar negentien themascores over onderwerpen waar studenten mee te maken krijgen tijdens hun 

studie, variërend van inhoud van de opleiding tot groepsgrootte. Gezien de ontwikkelingen in het hoger 

onderwijs in de laatste jaren is het goed om deze thema’s na ruim tien jaar tegen het licht te houden. 

Mogelijk bevatten zij niet meer de meest relevante onderwerpen voor aankomende studenten. Voorbeelden 

zijn de grotere nadruk op internationalisering en de invoering van decentrale selectie bij bepaalde 

opleidingen. Ook staat de ervaren prestatiedruk van studenten volop in de belangstelling en recenter 

hebben de COVID-19 maatregelen een grote impact op het onderwijs. 

 

Bij grotere instellingen dient de NSE veelal, naast eigen instrumenten, als een aanvullende bron van 

kwaliteitszorginformatie op het niveau van opleidingen, faculteiten en de instelling. De kracht van de NSE is 

dat ermee kan worden vergeleken met verwante opleidingen en instellingen, om zo verbeterpunten bij de 

eigen instelling te signaleren. Veel thema’s en items die voor voorlichting van belang zijn, zijn dat ook voor 

kwaliteitszorg. Te denken valt hierbij aan het belang van de rol van de docenten voor het gevoel van 

betrokkenheid, studiesucces en studenttevredenheid. 

Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft achtereenvolgens alle fasen die zijn doorlopen om tot de nieuwe vragenlijst voor de 

NSE te komen. Hoofstuk 2 beschrijft kort het plan van aanpak. De resultaten van alle afzonderlijke fasen 

worden besproken in hoofdstuk 3 waarin achtereenvolgens aan bod komen de online klankbordgroep, het 

eerste delphionderzoek, tweede delphionderzoek, de kwalitatieve test en de kwantitatieve pilot. Paragraaf 

3.5 beschrijft de totstandkoming van de kernvragenlijst; paragraaf 3.6 doet verslag van de ontwikkeling van 

de flexibele schil. Hoofdstuk 4 gaat over de afnamemethodiek, de uitwisseling van data en het gebruik van 

een toestemmingsvraag.  
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2 Plan van aanpak 

Bij de herziening van de NSE is gebruikgemaakt van een beproefde methode die geschikt is voor de 

ontwikkeling en aanpassing van bestaande instrumenten waarbij veel stakeholders zijn betrokken. De 

aanpak voor de herziening bestond uit de volgende fasen: 

 

 Inventarisatie:  

– Het opstellen van een groslijst  

– Klankbordgroep om wensen te peilen onder betrokkenen  

 Twee delphionderzoeken: Als onderdeel van het traject is er in twee ronden een delphionderzoek 

uitgevoerd. Een delphionderzoek is een onderzoeksmethoden waarbij de meningen van een groot 

aantal experts wordt gevraagd over een onderwerp waar (mogelijk) geen consensus over bestaat. Door 

de uitkomsten van de eerste ronde anoniem terug te koppelen wordt geprobeerd om tot consensus te 

komen. 

 Testen: 

– Kwalitatieve validatie door de doelgroep; 

– Kwantitatieve pilot met daarin een itemanalyse en een datavalidatie.  

 

De bevindingen van elke stap zijn teruggekoppeld en besproken met de stuurgroep en projectgroep.  

 Inventarisatie  

Het startpunt van dit project was om alles te verzamelen wat er is en wat er mogelijk wenselijk zou zijn om 

vervolgens aan alle betrokkenen voor te leggen. In de eerste plaats is er uitgegaan van de bestaande NSE 

vragenlijst. Daarnaast is er geput uit het voorwerk dat in de zomer van 2019 is gedaan door een werkgroep 

onder leiding van de Universiteit Utrecht1. De insteek van deze werkgroep was om een enquête te 

ontwerpen die een zo goed mogelijk beeld van onderwijskwaliteit schetst. Onderwijskwaliteit is immers van 

zowel voor studievoorlichting als voor kwaliteitszorg van belang. Uit verschillende onderzoeken blijkt 

studenttevredenheid slechts zwak (of soms zelfs niet) samen te hangen met onderwijskwaliteit (Braga, 

Paccagnella & Pellizari, 2014; Carrel & West, 2008; Kirschner & van Merrienboer, 2013; Kornell & Hausman, 

2016; Spooren & Christiaens, 2017; Uttl, White & Gonzalez, 2017). Binnen het concept ‘Student 

Engagement’ zijn onderwijs en onderwijskwaliteit een wisselwerking tussen student en docent, tussen 

studenten en medestudenten en tussen studenten en de instelling. Binnen dit concept worden studenten 

gezien als ’active partners in educational process and as responsible for their own learning and formation’ 

(Klemenĉiĉ & Chirikov, 2015). Veel studentenenquêtes in angelsaksische landen zijn gebaseerd op student 

engagement (zoals de NSSE in het VK, NSS en SERU in de VS, en AUSSE in Autralië/Nieuw Zeeland; zie ook 

Klemenĉiĉ & Chirikov, 2015). In de zomer van 2019 is er een selectie gemaakt uit de vragenblokken en 

items van de NSSE die relevant zijn voor studievoorlichting en kwaliteitszorg. Deze vragenblokken zijn 

integraal opgenomen in een groslijst. Het betrof blokken over de mate waarin de student zich inzet en door 

de opleiding wordt uitgedaagd; over interactie tussen docenten en studenten en over leeropbrengsten. 

Op basis hiervan heeft de projectgroep gekeken welke onderwerpen er mogelijk nog zouden kunnen missen. 

Hierbij baseerde de projectgroep zich zowel op actuele ontwikkelingen als op wetenschappelijke inzichten. 

Hierop is de groslijst aangevuld met thema’s over flexibilisering, selectie, en toegankelijkheid. 

 

  

 
1  Deze werkgroep bestond uit beleidsmedewerkers IR en kwaliteitszorg van Inholland, HvA, HU, UU, UvA, en VU.  
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Daarnaast is een brede groep betrokkenen gepeild om ideeën en wensen van instellingen en studenten in 

kaart te brengen. De geplande bijeenkomst van de klankbordgroep is niet doorgegaan vanwege COVID-19. In 

plaats van een fysieke bijeenkomst is de eerste inventarisatie gedaan door middel van een online 

vragenlijst met open vragen. Met deze vragenlijst is een eerste inventarisatie gedaan van de wensen die er 

zijn ten aanzien van mogelijkheden om te benchmarken en het volgen van trends en de vorm van de 

vragenlijst.  

 

Er deed een brede groep belangstellenden mee aan deze online klankbordgroep: medewerkers van 

hogescholen en universiteiten, studenten, scholieren en andere betrokkenen.  

 Delphionderzoeken 

De groslijst vormde het startpunt voor het project. Daarna zijn er twee delphionderzoeken uitgevoerd 

onder een brede groep stakeholders van de NSE. In de delphionderzoeken zijn de meningen van zowel 

studenten, scholieren, kwaliteitszorgmedewerkers, studievoorlichters van instellingen als ook enkele 

andere experts en belanghebbenden op een systematische manier verzameld en verwerkt. Het doel van 

deze delphionderzoeken is om tot consensus te komen over welke vragen inhoudelijk gezien het meest 

geschikt en bruikbaar zijn voor het ophalen van gegevens voor voorlichting en kwaliteitszorg.  

In het eerste Delphionderzoek is de groslijst voorgelegd aan een brede groep betrokkenen en is er 

systematisch feedback verzameld. De vragen die in delphi I centraal stonden waren: 

 

 Hoe belangrijk is elk onderdeel?  

 Is de lijst compleet? 

 Wat mist u? 

 Welke onderdelen gaan over kwaliteitszorg en welke over studievoorlichting? 

 

Bij het eerste delphionderzoek zijn op basis van consensus vraagblokken en items vastgesteld die door een 

75 procent meerderheid als belangrijk of zeer belangrijk zijn gekenmerkt om te behouden voor de vaste 

kern van de NSE. Ook zijn daar een aantal nieuwe thema’s en vragen voorgesteld.  

 

Bij het tweede delphionderzoek zijn deze nieuwe vragen en thema’s weer aan een brede groep 

betrokkenen teruggekoppeld met de vraag hoe belangrijk elk onderdeel wordt   om op te nemen in de NSE. 

Ook kregen zij de gelegenheid om aan te geven welke onderwerpen er werden gemist in de flexibele schil. 

Daarnaast is deze tweede online consultatie benut om inzicht te krijgen in de gewenste vraagblokken in de 

flexibele schil, de behoefte aan de mogelijkheid om te benchmarken en trends te volgen en in de behoefte 

van instellingen om aanvullende variabelen aan te kunnen leveren en persoonsgegevens te kunnen 

ontvangen voor nadere analyses. 

 Testen  

De uitkomsten van de delphionderzoeken zijn kwalitatief geëvalueerd en besproken met de projectgroep. 

De conceptvragenlijst is in overleg met de projectgroep aangepast, waarbij gelet is op de volgende criteria: 

 

1. Contextgebondenheid:  

- vragen gaan over de belevingswereld van studenten in het hoger onderwijs in Nederland; 

- vragen sluiten aan bij het actuele (gebezigde en gangbare) jargon in het hoger onderwijs; 

- vragen hebben geen inhoudelijke overlap; 

- vragen sluiten aan bij internationale standaarden. 
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2. Taalgebruik: 

- er wordt maar één onderwerp tegelijk behandeld; 

- vragen en antwoorden zijn maar voor één uitleg vatbaar; 

- taalgebruik is eenduidig en niet ingewikkeld; 

- vragen zijn zo neutraal mogelijk geformuleerd; 

- er worden niet zomaar kennis en feiten als bekend verondersteld; 

- de vragen zijn niet normatief van aard. 

 

3. Meetniveau en antwoordcategorieën: 

- het meetniveau past bij de inhoud van de vraag; 

- een ‘n.v.t.’-categorie is wel/niet gewenst; 

- de antwoordcategorieën sluiten aan bij de inhoud van de vraag; 

- de antwoordcategorieën sluiten aan bij de internationale standaard en 

- het aantal antwoordcategorieën blijft over de vragen heen zo stabiel mogelijk. 

 

Na de kwalitatieve beoordeling van de conceptvragenlijst door de projectgroep is de vragenlijst zowel 

kwalitatief als kwantitatief getest. Om de inhoudsvaliditeit te toetsen, is het instrument vervolgens getest 

met een groep studenten. Inhoudsvaliditeit betekent de mate waarin de vragen meten wat ze beogen te 

meten en de mate waarin de vragen aan afspiegeling zijn van een thema. Worden de vragen door de 

potentiële respondenten (studenten) hetzelfde geïnterpreteerd? Alle opmerkingen en suggesties van deze 

kwalitatieve test zijn besproken met de projectgroep. En in overleg met de projectgroep verwerkt in de 

conceptvragenlijst voor de kwantitatieve pilot.  

 

De conceptvragenlijst is geprogrammeerd en als pilot afgenomen onder een grote groep bestaande uit hbo-

en wo studenten. Met de resultaten van deze pilot zijn vervolgens factor- en itemanalyses uitgevoerd. Er is 

gekeken naar inhoudsvaliditeit en constructvaliditeit en naar de betrouwbaarheid van de schalen. Dit wordt 

uitgebreider beschreven in paragraaf 3.5.  

 

Gebaseerd op de resultaten van de pilot heeft de projectgroep tot slot enkele aanpassingen voorgesteld, 

die resulteren in de vernieuwde vragenlijst voor de Nationale Studentenenquête (zie bijlage 7). 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de resultaten worden beschreven van de vragenlijst die is 

afgenomen als online klankbordgroep, van het eerste delphionderzoek, het tweede delphionderzoek, de 

kwalitatieve test en de kwantitatieve pilot.  

 Resultaten Klankbordgroep  

In de oorspronkelijke opzet van de vernieuwing was voorzien in een brede klankbordgroep. Deze kon, 

vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgaan in de oorspronkelijke vorm. In plaats van een fysieke 

bijeenkomst van de klankbordgroep, is de eerste inventarisatie gedaan door middel van een online 

vragenlijst met open vragen. Met deze vragenlijst is er geïnventariseerd welke wensen er zijn ten aanzien 

van mogelijkheden om te benchmarken en het volgen van trends. Er is verkend hoe men denkt over een 

vragenlijstopzet met een vaste kern van vragen, gecombineerd met een flexibele schil. Er is uitgevraagd 

welke achtergrondvariabelen noodzakelijk zijn, welke aggregaties of uitsplitsingen wenselijk zijn en tot slot 

is er gevraagd naar de behoefte om af te stappen van de eerder gebruikte 5-punt Likertschaal. Er hebben 

47 mensen de klankbordvragenlijst ingevuld, daarvan waren er 35 (75%) werkzaam aan een hogeschool of 

universiteit, onder de respondenten waren 25 instellingen vertegenwoordigd. De overige deelnemers waren 

student, schooldecaan of onderwijsonderzoeker.  

Benchmark 

Er is zeker behoefte aan benchmarken, al doen niet alle instellingen dat op dezelfde manier. Instellingen 

willen zichzelf graag willen vergelijken met verwante instellingen (bv. de kunstvakopleidingen), met 

instellingen in de regio (bv. de G5-hogescholen) of met het landelijke gemiddelde. Ook op opleidingsniveau 

zijn er verschillen. Er zijn opleidingen die zichzelf graag vergelijken met verwante opleidingen binnen 

Nederland, terwijl andere zichzelf het liefste vergelijken met verwante opleidingen binnen de regio. Verder 

werd er benadrukt dat het primaire doel van deze vergelijking is om van elkaar te leren.  

‘Op instellingsniveau benchmarken wij met de andere brede universiteiten in Nederland (dus een 
specifieke groep instellingen). Op opleidingsniveau benchmarken wij met andere opleiding met 
hetzelfde croho-label of een vergelijkbaar croholabel. Dat kunnen dus ook opleidingen zijn van 
instellingen waar we niet mee benchmarken op instellingsniveau.  

Hierbij geldt dat benchleren nog interessanter is dan benchmarken. Het gaat ons niet om een ranking, 
maar om inzicht te krijgen in wat wij als instelling goed doen en waar nog ruimte is voor verbetering.’ 

‘Beide zijn belangrijk. Vooral het kunnen benchmarken met een specifieke soortgelijke instelling is 
interessant. Zeker als deze instellingen gebruikmaken van (onderdelen van) dezelfde flexibele schil.(…) 
Ook een benchmark met vergelijkbare internationale instellingen zou voor ons van grote waarde 
kunnen zijn(…).’ 

Flexibele schil  

De meeste respondenten vinden trends belangrijk. De behoefte om trends te kunnen volgen varieert van 

minimaal 3 of 5 jaar tot 10 jaar als bovengrens. Daarnaast is er ook behoefte aan flexibiliteit om jaarlijks 

op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen. Niet iedereen vindt het noodzakelijk om te kunnen 

benchmarken op thema’s uit de flexibele schil. 

 

Er wordt ook voorgesteld om de flexibiliteit per onderwerp te bekijken. Veel respondenten lijken de 

flexibele schil te zien als een (gedeeltelijke) vervanging van de instellingsvragen, waarvoor meer 

flexibiliteit gewenst is dan voor bijvoorbeeld vragen die specifiek zijn voor hbo’s.  



 

14 | Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 

‘Dat zal erg afhangen van het onderwerp, kan ik me voorstellen. Sommige thema's zijn wellicht altijd 
interessant voor een specifieke groep instellingen (bijv. thema's die wel relevant zijn voor hbo-
instellingen maar niet voor universiteiten, zoals praktijkgericht onderzoek), andere thema's zijn 
wellicht langdurig actueel (bijv. internationalisering), en nog weer andere thema's zijn wellicht maar 
een paar jaar actueel (bijv. bij de invoering van matching toentertijd). Het lijkt me dus niet dat je dat 
a priori kan vaststellen, maar dat we moeten zoeken naar een besluitvormingsmechanisme waarin we 
deze dynamiek kunnen vangen. Die verantwoordelijkheid zou ook primair bij de instellingen zelf 
moeten liggen.’ 

‘Trend is sowieso belangrijk. Het aantal jaar dat hangt een beetje af van de vragen. Wij werken vaak 
met korte (1 jaar) middellande (3 jaar) en lange trend (5 jaar). Het is wel fijn als vragen uit de 
flexibele schil niet jaarlijks veranderen/wijzigen. Maar kan me wel voorstellen dat er jaarlijkse nieuwe 
vragen aan toegevoegd kunnen worden bv. in specifieke situatie zoals nu met corona over online 
lesmogelijkheden. Dat is juist de kracht van de flexibele schil dat je ook flexibel bent. Maar bestaande 
vragen zouden niet elk jaar van formulering moeten wijzigen.’ 

Hoe de flexibele schil er uit moet zien hangt voor velen van het onderwerp af, er lijkt een voorkeur te zijn 

voor een indeling per thema. Al zijn de meningen daarover verdeeld. Sommigen vrezen versnippering als er 

losse vragen gekozen kunnen worden. Ook wordt er geopperd dat detailvragen niet in de flexibele schil 

hoeven, maar in de eigen evaluaties van instellingen zouden kunnen worden opgenomen.  

‘Bij voorkeur op thema niveau. Ik denk dat er op itemniveau een te versnipperd beeld ontstaat van wie 
er tot de benchmark behoort. We zien hetzelfde bij het 100 dagen hogeschool onderzoek (uitgevoerd 
door G5-hogescholen) waarbij het heel verwarrend is als het ene item door bepaalde hogescholen is 
uitgevraagd en het ander item door andere hogescholen is uitgevraagd. 

Daarnaast graag wel de mogelijkheid voor instellingen om instellingsspecifieke vragen (dus geen 
benchmark) zelf uit te vragen.’ 

‘(…) Stages is een thema dat je makkelijker aan/uit kan zetten omdat opleidingen dat wel of niet 
aanbieden. Sommige thema's moet je gewoon integraal opnemen, zoals Kwaliteitszorg. Maar als het 
gaat om items die te maken hebben met de onderwijsvorm, dan is het wel fijn als je items aan of uit 
kan zetten.(…)’ 

‘Door de flexibele schil niet alleen flexibel te laten zijn voor instellingen maar ook voor studenten. 
Hierdoor worden studenten in staat gesteld feedback te geven over thema’s waar zij ook 
daadwerkelijk feedback over willen geven. Met het al eerdergenoemde uitklapmodel zien we dat 
studenten gerichte feedback geven. 

Bij de thema’s (centrale kern) allereerst de vraag stellen: Ben je tevreden over ‘docenten’; 
antwoordmogelijkheid op vijfpuntschaal. En daarna vragen of studenten meer vragen over dit thema 
‘docenten’ willen beantwoorden. Het antwoord op deze vraag kan dan ja of nee zijn. Indien ja, de 
itemvragen voorleggen gebruikmakend van een vijfpuntschaal.(…)’ 

Itembank en instellingsvragen 

Velen verwachten dat de itembank/themabank een deel van de instellingsvragen zal kunnen vervangen, 

afhankelijk van de inhoud en de vorm van de vragenbank. Voor de meeste instellingen zal er altijd behoefte 

blijven aan een mogelijkheid om eigen vragen op te nemen. Met een goede vragenbank zal de behoefte aan 

eigen vragen wel kleiner worden. Er werden ook suggesties gedaan: Er zouden specifieke thema’s kunnen 

worden gemaakt voor bepaalde sectoren (bijvoorbeeld kunstonderwijs, beroepsonderwijs, wetenschappelijk 

onderwijs). Ook werd er geopperd dat er thema’s of items zouden kunnen worden aangedragen door de 

instellingen, wanneer daar draagvlak voor is.  

‘Dat hangt uiteraard af van de vragen die in de itembank zitten. Het zou mooi zijn als de 
item/vragenbank een overzicht gaat zijn van goede, gevalideerde vragen vanuit afwisselende thema’s’ 
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Benodigde variabelen, noodzaak tot terugleveren van studentnummers  

Op de vraag naar welk dataniveau noodzakelijk is om de gegevens te gebruiken voor de interne 

kwaliteitszorg is leerroute/specialisatie/studietrack2 de variabele die nu het meest wordt gemist. Aan veel 

instellingen bestaan er binnen één croho-code verschillende studietrajecten. Het zou goed zijn de 

resultaten op het niveau van deze studietrajecten beschikbaar te kunnen maken. Andere variabelen die 

worden genoemd, zijn academie/faculteit, opleiding, locatie. Voltijd/deeltijd, taal, type student 

(premaster, bachelor, master, postmaster), vooropleiding, studiejaar (of eerstejaars / ouderejaars) en 

geslacht werden genoemd. Ook wil men graag internationale studenten en exchange-studenten kunnen 

onderscheiden.  

 

Op de vraag naar de behoefte om de NSE data te kunnen koppelen aan studentnummers zijn de meningen 

verdeeld. Voor sommigen hoeft het niet, een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan hier interesse 

in te hebben, waarvan enkelen met voorbeelden aangeven dat ze de deze koppeling daadwerkelijk 

gebruiken om nader onderzoek te kunnen doen.  

‘Ik vind het vooral belangrijk dat zoveel mogelijk studenten de enquête invullen. Dit kan naar mijn 
mening prima anoniem. Moeilijk om een antwoord te formuleren op deze vraag.’ 

‘De studentgegevens die momenteel aangeleverd moeten worden voor de NSE volstaan: (…) 

Het is van het grootste belang dat binnen een bepaalde opleiding onderscheid gemaakt kan worden in 
studierichting. Bijvoorbeeld bij de bachelor Muziek, moet het mogelijk zijn onderscheid te maken in de 
verschillende richtingen binnen de bachelor Muziek: Jazz, Pop, Klassiek etc.’ 

‘(…) Daarnaast zouden we de variabele studentnummer terug willen van de studenten die hiervoor 
toestemming hebben gegeven. Hiermee hebben we in voorgaande jaren een analyse uitgevoerd naar 
studiesucces. Welke variabelen/vragen uit de NSE zijn belangrijk voor het studiesucces van studenten 
(regressie analyse). Hiervoor zijn o.b.v. de studentnummers de antwoorden van de NSE van studenten 
gekoppeld aan studievoortganggegevens.’ 

‘Op microniveau (studentnummer) kunnen koppelen is zeker interessant en wenselijk indien dit AVG-
technisch mogelijk is, maar voor ons op dit moment niet perse noodzakelijk.’ 

‘In de constructie dat data gedeeld worden (zoals nu; Studiekeuze123 krijgt de data in bezit, i.p.v. dat 
ze als verwerker de data alleen verwerken) hamert onze FG sterk op datatminimalisatie. Cruciale 
gegevens als nationaliteit mogen niet geleverd worden en moeten daarom achteraf gekoppeld kunnen 
worden. In deze situatie zal de koppeling mogelijk moeten blijven.’ 

Wijze van vraagstelling 

De meeste respondenten vinden het een goed idee om de vraagstelling zodanig aan te passen dat het de 

objectiviteit ten goede komt. Er wordt bevestigd dat er nadelen kleven aan het meten van tevredenheid, al 

is er ook enige behoefte aan vergelijkbaarheid met eerdere jaren. De meningen zijn verdeeld over de vraag 

of het goed is om verschillende typen vraagstellingen binnen dezelfde vragenlijst te hanteren. Sommigen 

vrezen dat het verwarrend kan zijn voor studenten, terwijl anderen verwachten dat meer variatie in de 

vragenlijst het invullen ‘leuker’ kan maken. Het toevoegen van open vragen om antwoorden te 

verduidelijken wordt als een goede aanvulling gezien. 

‘Als die manier van vraagstellen de objectiviteit ten goed komt lijkt mij dat een goed idee. 

Tevredenheid is bv ook redelijk subjectief; dus lastig meetbaar : daar waar ik snel tevreden ben over 
iets, is een ander ultiem kritisch, dus kent diegene niet dezelfde 'waarde' toe aan eenzelfde indicator.’ 

‘ Ja het variëren in antwoordschalen is soms beter is mijn eigen ervaring, maar veel zal afhangen van 
het totaal. Wanneer het (bij wijze van spreken) per vraag verandert, dan wordt het misschien erg 
rommelig. Dit moeten we testen denk ik.’ 

 
2  Er worden landelijk verschillende termen gebruikt voor hetzelfde: verschillende studietrajecten die geen eigen 

CROHO code hebben.  
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‘De huidige schaal is een vijf-punt likertschaal waarbij in het midden blijft wat het midden betekent 
'(…) De schaal aanpassen aan de vraag is in principe een goed idee. Ik zou daar nog aan toe willen 
voegen dat je het ook meer laat afhangen van het gebruik van de data. Het concept van thema's met 
vragen en een algemene vraag over dat thema maakt mogelijk dat je kan kijken hoe zwaar een vraag 
weegt binnen een thema en dat lijkt mij hel waardevol en moet mijns inziens blijven. maar gebruik 
dan ook interval schalen. Een (satisfactie-plafond) komt door de vraag, niet de schalen. De opzet van 
thema's en onderliggende vragen betekent wel dat je enige uniformiteit nodig hebt in de schalen.’ 

‘deels vergelijkbaar met 'oude NSE' zou wel moeten. Daarnaast kan ik me goed voorstellen om e.e.a. 
meer te laten afhangen van de context en aard van de vraag, lijkt me goed om dit gewoon te gaan 
doen, naast een deel wel vergelijkbare vragen.’ 

‘Ik heb net de online enquête die jullie hierover houden ook ingevuld. Paar punten die me opvielen: in 
het algemeen (geldt niet altijd) vind ik de vragen die direct vragen naar ervaring veelzeggender dan de 
tevredenheidsvragen. Bijvoorbeeld: Heb je gebruikgemaakt van studiebegeleiding in het afgelopen 
jaar. (met eventueel doorvragen) In plaats van: In welke mate ben je tevreden over het aanbod dat er 
is aan studiebegeleiding. Met een 5-puntsschaal. Ik zou meer ruimte bieden voor open antwoorden of 
doorvragen met open reacties. Ik ben geen methodoloog, maar ik zou me kunnen voorstellen dat een 
driepuntsschaal bij veel vragen kan voldoen of zelfs alleen ja/nee?’ 

Verandering van antwoordschaal  

We zien in de laatste jaren nog maar weinig variatie in tevredenheid van studenten. Deels ligt dit ook aan 

de mate van variatie die de 5-punt likertschaal biedt. Op de vraag naar hoe men kijkt naar een mogelijke 

aanpassing van de antwoordschaal naar bijvoorbeeld een 7-puntsschaal zijn de meningen verdeeld. 

Sommigen zien geen bezwaar, anderen vragen om een schaal zonder neutraal midden, en weer anderen 

hebben twijfels bij de meerwaarde ervan. Ook wordt enkele keren genoemd dat het verwarrend kan zijn 

omdat iedereen (studenten, bestuurders, staf) gewend zijn aan 5-punts likertschalen.  

‘Een lastig punt. De discussie wat beter is, een vijf punt- of 7 puntschaal is nog altijd niet beslecht. 
Beide hebben voor en nadelen. Onze ervaringen van de combinatie van een algemeen rapportcijfer 
over een bepaald thema met daarbij vragen met een 5-punts likertschaal voor de onderliggende items 
zijn positief. Eventueel zou ook gewerkt kunnen worden met slider-vragen…’ 

‘Ik sta positief tegenover een schaal die meer variatie biedt. Enige nadeel van een 7-puntschaal kan 
zijn dat een gemiddelde van 5 of 6 wordt verward met een onvoldoende of krappe voldoende, maar 
dat is een kwestie van duidelijk maken dat het om een 7-puntschaal en geen 10-puntschaal gaat.’ 

‘Ik weet niet zo goed waarom de variatie in antwoorden de laatste jaren afneemt, of dat inderdaad 
ook deels ligt aan de vijf-puntschaal. Ik vraag me zelf af of je met de zeven-puntschaal betrouwbare 
andere resultaten krijgt, of dat je alleen meer spreiding krijgt (lagere betrouwbaarheid met evenveel 
validiteit). We zien nu al dat mensen kijken naar verschillen tot op 2 decimalen terwijl dat inhoudelijk 
eigenlijk niets zegt, de vraag is of we dat met de voorgestelde oplossing niet versterken.’ 

Samengevat zijn er uit deze bevraging van deelnemers aan de klankbordgroep een aantal wensen voor de 

vorm van de nieuwe NSE-vragenlijst naar voren gekomen: 

 

 Respondenten onderschrijven het idee om de vragenlijst in te korten en te werken met een vaste 

kern, aangevuld met een flexibele schil. Hoe de flexibele schil er uit moet zien hangt voor velen van 

het onderwerp af. De opzet van de flexibele schil wordt verder uitgevraagd in het tweede delphi-

onderzoek (zie paragraaf 0).  

 De meeste respondenten vinden ook in de nieuwe NSE het volgen van trends belangrijk. Daarnaast is 

er ook behoefte aan flexibiliteit om jaarlijks op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen.  

 Er wordt voorgesteld om de flexibele schil per onderwerp te bekijken. Dit stelt instellingen in staat om 

vragen die specifiek zijn voor meerdere of alle instellingen (bijv. randstad, hbo/wo) onderling en in de 

tijd te vergelijken.  
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 Er is zeker ook behoefte aan benchmarken, al doen niet alle instellingen dat op dezelfde manier. 

Instellingen willen zichzelf graag vergelijken met verwante instellingen (bv. de kunstvakopleidingen), 

met instellingen in de regio (bv. de G5-hogescholen) of met het landelijke gemiddelde. Verder werd er 

benadrukt dat het primaire doel van deze vergelijking is om van elkaar te leren. Deze wensen worden 

meegenomen in de verdere uitwerking van de flexibele schil. 

 Velen verwachten dat een vragenbank een deel van de instellingsvragen zal kunnen vervangen, 

afhankelijk van de inhoud en de vorm van de vragenbank. Voor de meeste instellingen zal er altijd 

behoefte blijven aan een mogelijkheid om eigen vragen op te nemen. Met een goede vragenbank zal 

de behoefte aan eigen vragen naar verwachting wel kleiner worden.  

 De meeste respondenten vinden het een goed idee om de vraagstelling zodanig aan te passen dat het 

de objectiviteit ten goede komt. Er wordt aangegeven dat er nadelen kleven aan het enkel meten van 

tevredenheid, al is er ook enige behoefte aan vergelijkbaarheid met eerdere jaren. Daarom worden in 

Delphi2 vraagstellingen voorgelegd die aansluiten bij het doel van het thema in plaats van enkel 

focussen op tevredenheid. Het toevoegen van open vragen om antwoorden te verduidelijken wordt als 

een goede aanvulling gezien. 

 Op de vraag naar de behoefte om af te stappen van de eerder gebruikte 5-punt Likertschaal zijn de 

meningen verdeeld. Er is geen duidelijke wens voor een alternatief naar voren gekomen. De keuze 

voor de antwoordschaal wordt daarom afhankelijk gemaakt van 1) aansluiting bij de vraagstelling, 2) 

de mogelijkheid voor het behouden van trends, 3) zo veel mogelijk consistentie binnen de vragenlijst. 

Voorstel is gebruik te blijven maken van een 5-punt Likertschaal, maar dan met wisselende 

schaalankers, afhankelijk van de vraagstelling. 

 Op de vraag naar welk dataniveau noodzakelijk is om de gegevens te gebruiken voor de interne 

kwaliteitszorg is leerroute/specialisatie/studietrack de variabele die nu het meest wordt gemist. Aan 

veel instellingen bestaan er binnen één croho-code verschillende studietrajecten. Het zou goed zijn de 

resultaten op het niveau van deze studietrajecten beschikbaar te kunnen maken. Daarnaast wil men 

graag de variabelen type student (premaster, bachelor, master, postmaster) behouden. Een aantal 

andere achtergrondvariabelen worden als wenselijk, maar minder noodzakelijk beschouwd: 

vooropleiding, studiejaar (of eerstejaars / ouderejaars), geslacht, internationale/exchange 

studenten). Een deel van de respondenten geeft aan graag het studentnummer terug gekoppeld te 

krijgen om verdiepende analyses uit te kunnen voeren.  

 Voor de nieuwe vragenlijst geldt dat de mogelijkheid voor studenten om deze anoniem in te vullen 

geborgd moet blijven. Dat betekent dat bij de teruglevering van splitsingsvariabelen de in de 

afgelopen jaren gehanteerde N5 regel blijft bestaan. Wel wordt in het verdere traject verkend wat de 

mogelijkheden zijn om aan studenten toestemming te vragen voor terugkoppeling van gegevens. 

Hiervoor worden een aantal scenario’s uitgewerkt en voorgelegd in Delphi2.  

 Respondenten van de klankbordvragenlijst werd tot slot gevraagd of zij vragen of thema’s misten. De 

meesten gaven aan de groslijst vrij compleet te vinden en benadrukken de wens om te komen tot een 

beperkte vragenlijst. Wel is er in de huidige crisis meer nadruk komen te liggen op onderwijs op 

afstand en zijn er een aantal nieuwe thema’s en vragen aangedragen.  

 Thema’s die door meerdere respondenten werden genoemd, en in de Delphionderzoeken zullen 

worden meegenomen zijn: flexibiliteit van het onderwijs, persoonlijke ontwikkeling (zelfreflectie, 

studievaardigheden), diversiteit en inclusiviteit en burgerschap en aandacht voor maatschappelijke 

ontwikkelingen. Ook zal de impact van online onderwijs op de vraagstelling worden meegenomen in de 

uitwerking van vragen. 
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 Resultaten delphionderzoeken 

Met de delphionderzoeken zijn de inzichten van een brede groep betrokkenen op een systematische 

verzameld en verwerkt om zo tot consensus te bereiken over welke vragen inhoudelijk gezien het meest 

geschikt zijn om op te nemen in de nieuwe vragenlijst en tevens om te kijken op welke manier de 

vragenlijst ingekort zou kunnen worden.  

 

Vanuit alle instellingen voor hoger onderwijs zijn medewerkers met een rol in kwaliteitszorg of 

studievoorlichting benaderd om mee te doen aan de delphionderzoeken. Daarnaast zijn er 200 

eerstejaarsstudenten uitgenodigd uit het Studentenpanel van ResearchNed en 30 scholieren (havo, mbo, 

vwo). Ook konden er mensen op persoonlijke titel meedoen. Voor het tweede delphionderzoek zijn 

dezelfde mensen benaderd. Alle deelnemers kregen een online vragenlijst voorgelegd, waarin hen werd 

gevraagd om per item en thema op een vijfpuntsschaal (1 = zeer onbelangrijk – 5 = zeer belangrijk) aan te 

geven hoeveel belang zij hechten aan dit item in de NSE. Op deze manier kunnen alle thema’s en items 

worden gerangschikt naar het belang dat er door alle betrokkenen aan wordt gehecht. Daarnaast is alle 

respondenten gevraagd of er nog essentiële deelonderwerpen missen binnen de thema’s en zo ja, welke.  

3.2.1 Resultaten eerste delphionderzoek 

Het doel van het eerste delphionderzoek is om tot consensus te komen over welke vragen inhoudelijk 

gezien het meest geschikt en bruikbaar zijn voor het ophalen van gegevens voor voorlichting en 

kwaliteitszorg. In dit onderzoek is de mening van zowel studenten, scholieren, kwaliteitszorgmedewerkers, 

studievoorlichters van instellingen als ook enkele andere experts en belanghebbenden op een systematische 

manier verzameld en verwerkt.  

 

Alle deelnemers kregen de groslijst van vragen voorgelegd, waarin hen werd gevraagd om per item en 

thema aan te geven hoeveel belang zij hechten aan dit item in de NSE. Op basis hiervan zijn alle thema’s 

gerangschikt naar het belang dat er door alle betrokkenen aan wordt gehecht (zie bijlage). Ook is gevraagd 

of er nog thema’s missen.  

 

Van de 189 personen die zijn uitgenodigd hebben er 150 (79%) de vragenlijst ingevuld. Deze groep bestond 

voor het grootste deel (71%, n = 105) uit mensen die vanuit een professionele rol naar de NSE kijken, 

voornamelijk medewerkers van universiteiten (35%, n = 52) en hogescholen (30%, n = 45), deze 

respondenten zijn afkomstig van 38 verschillende instellingen, de rest de deelnemers in deze groep bestond 

uit enkele decanen en onderwijsonderzoekers. Op persoonlijke titel deden er vooral studenten en 

scholieren mee (26%, n = 39) en een enkele ouder.  

 

Aan alle respondenten is gevraagd vanuit welk perspectief zij naar de NSE kijken: kwaliteitszorg, studie-

voorlichting of beide. De verdeling naar rollen was als volgt: 30 procent kwaliteitszorg, 16 procent studie-

voorlichting, 25 procent beide en 29 procent onbekend, deze laatste groep bestaat voornamelijk uit 

studenten.  

 

Omdat de respons niet evenwichtig is verdeeld over alle instellingen en rollen (kwaliteitszorg en studie-

voorlichting), zijn de resultaten geaggregeerd, zodat er per instelling en rol maximaal één score meetelt. 

Om vervolgens tot één score te komen per thema en vraag, zijn de scores gewogen. De perspectieven 

Studievoorlichting, Studenten/Scholieren en Kwaliteitszorg tellen mee in gelijke verhoudingen3. Vervolgens 

is er geanalyseerd welke thema’s het vaakst als belangrijk of zeer belangrijk zijn aangemerkt.  

 
3  De groep respondenten die heeft aangegeven een rol te vervullen in zowel studievoorlichting als kwaliteitszorg is als 

aparte groep meegenomen, en telde bij het berekenen van de totalen voor de helft mee bij kwaliteitszorg en voor de 
helft mee bij studievoorlichting. 
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Thema’s worden als belangrijk beschouwd als minstens 75 procent van de respondenten het betreffende 

thema of de vraag belangrijk vindt, zie tabel hieronder. Uit deze analyse kwamen acht thema’s naar boven 

die na weging door minimaal 75 procent van de respondenten het belangrijkst worden  , zie tabel 1. De 

volledige lijst is opgenomen in 6Bijlage 2:. 

 

Een vraag over de bruikbaarheid van de acht geselecteerde thema’s wijst uit dat de meerderheid van de 

deelnemers zeven van de acht thema’s bruikbaar vinden voor beide doeleinden. Enkel het thema 

‘kwaliteitszorg’ wordt gezien als meer bruikbaar voor kwaliteitszorgdoeleinden dan voor studievoorlichting. 

Kijkend naar de resultaten op itemniveau viel op dat meer dan 75% van de respondenten uit de groep 

Studenten/Scholieren ook belang hecht aan vragen over onderwijsvormen, informatie vanuit de opleiding, 

leeropbrengsten en contacttijd. Daarom is er besloten deze vier aspecten aanvullend aan de acht brede 

geselecteerde thema’s toe te voegen aan de nieuwe vragenlijst. Deze zullen als items worden opgenomen 

in de acht geselecteerde blokken.  

Tabel 1: Resultaten eerste delphionderzoek op themaniveau. Percentage respondenten dat heeft 
aangegeven een bepaald thema belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Gesorteerd op het 
gewogen totaalpercentage in kolom Totaal. 

Thema's Totaal 

Student/ 
Scholier/ 

Ouder 
Kwaliteits-

zorg3 
Studie-

voorlichting3 

De inhoud en opzet van het onderwijs  87,0 78,6 92,3 90,0 

De docenten aan de opleiding  85,4 77,8 91,1 87,4 

Studiebegeleiding  80,3 76,5 80,8 83,7 

Voorbereiding op de beroepsloopbaan (vt) 79,5 71,4 81,3 85,7 

Toetsing en beoordeling  78,8 93,3 81,1 62,0 

Algemeen 77,3 75,0 76,4 80,5 

Betrokkenheid en contact 76,4 84,6 69,1 75,6 

Kwaliteitszorg  74,5 78,6 81,9 62,8 

Bron: ResearchNed - delphionderzoek Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

In het eerste delphionderzoek werd respondenten na elk thema de vraag gesteld welke vragen zij misten. 

Een veelgemaakte opmerking is dat de vragenlijst te lang is en dat er daarom geen vragen bij hoeven. 

Bepaalde vragen vond men onduidelijk of verwarrend en zouden er om die reden liever uit moeten, of 

anders moeten worden geformuleerd. Dit is als input meegenomen bij de kwalitatieve beoordeling van de 

vragen. Om in beeld te krijgen hoe sterk de verschillen zijn tussen het perspectief van studievoortgang en 

kwaliteitszorg zijn aan het einde van het eerste delphionderzoek alle thema’s uit de groslijst nog eens 

voorgelegd met daarbij de vraag ‘Een belangrijk doel van de NSE is studievoorlichting. Daarnaast worden de 

resultaten ook gebruikt voor kwaliteitszorg. Kunt u van elk thema aangeven of deze volgens u bruikbaar is 

voor studievoorlichting, kwaliteitszorg, of beide?’. Kijkend naar de resultaten in tabel 2 valt het op dat 

verreweg de meeste thema’s door de meeste respondenten voor zowel studievoorlichting als voor 

kwaliteitszorg van toepassing worden geacht. Verder valt er op dat alle thema’s die van belang worden 

geacht voor studievoortgang, ook voor kwaliteitszorg van belang zijn. Andersom worden niet alle thema’s 

die van toepassing zijn voor kwaliteitszorg ook relevant geacht voor studievoorlichting.  
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Tabel 2:  Toepasbaarheid per thema, in procenten, gesorteerd op ‘Beide’.  

Thema Studievoorlichting Kwaliteitszorg Beide 

*De inhoud en opzet van het onderwijs  7% 11% 81% 

*Algemeen  15% 5% 80% 

Uitdagend onderwijs  9% 13% 78% 

Internationalisering  11% 11% 77% 

Studiefaciliteiten  10% 16% 74% 

Onderwijsvormen  6% 21% 73% 

*De docenten aan de opleiding  5% 23% 72% 

*Studiebegeleiding  9% 20% 71% 

Internationale studenten (alleen internationale studenten)  18% 11% 71% 

*Voorbereiding op de beroepsloopbaan (voltijd)  15% 17% 69% 

Studeren met een functiebeperking  10% 21% 69% 

Studielast  10% 22% 68% 

Toegankelijkheid  19% 14% 68% 

Verworven algemene vaardigheden  9% 24% 67% 

Praktijkgericht onderzoek (Hbo)  8% 25% 67% 

Aansluiting op de beroepspraktijk (deeltijd, duaal, afstand)'  18% 16% 67% 

Flexibiliteit onderwijs  15% 19% 67% 

*Betrokkenheid en contact  8% 26% 66% 

Structuur en samenhang opleiding  4% 31% 65% 

*Toetsing en beoordeling  3% 35% 61% 

Verworven wetenschappelijke vaardigheden (WO)  9% 29% 61% 

Stages  15% 24% 61% 

Contacttijd  21% 20% 59% 

Informatie vanuit de opleiding  16% 26% 58% 

Groepsgrootte  21% 21% 58% 

Selectie  24% 18% 58% 

Leeropbrengsten  6% 38% 56% 

Uitdaging en inzet  14% 36% 50% 

Studierooster  11% 40% 49% 

Uitdaging en inzet  10% 41% 49% 

Diep leren  9% 45% 46% 

*Kwaliteitszorg  3% 52% 45% 

Bron: ResearchNed - delphionderzoek Vernieuwing vragenlijst NSE 2021; thema’s die zijn opgenomen in de 
kernvragenlijst zijn met een ‘*’ gemarkeerd.  

3.2.2 Resultaten tweede delphionderzoek  

De selectie van belangrijke vragen en thema’s uit het eerste delphionderzoek is aangevuld met items die 

door respondenten zijn aangedragen4. In de tweede ronde van het delphionderzoek is deze selectie aan 

dezelfde brede groep betrokkenen teruggekoppeld. Het doel van deze tweede ronde is om toe te werken 

naar een nieuwe kernvragenlijst met een invulduur van maximaal tien minuten, gebaseerd op consensus. 

 
4  Wanneer een vraag of onderwerp door meerdere respondenten is genoemd, is deze opgenomen.  
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Daarnaast is deze tweede online consultatie benut om inzicht te krijgen in de gewenste vraagblokken in de 

flexibele schil en de behoefte van instellingen om aanvullende variabelen aan te kunnen leveren en 

persoonsgegevens te kunnen ontvangen voor nadere analyses. Voor het tweede delphionderzoek zijn er 254 

mensen uitgenodigd en er deden in totaal 117 mensen mee (46%). Deze groep bestond voor het grootste 

deel (86%) uit mensen die vanuit een professionele rol naar de NSE kijken, voornamelijk medewerkers van 

hogescholen (52%) en universiteiten (25%). Er zijn in deze tweede consultatie 39 verschillende instellingen 

vertegenwoordigd. Op persoonlijke titel deden er vooral studenten en een enkele scholier mee (9%). De rest 

van de deelnemers in deze groep bestond uit onderwijsonderzoekers en een decaan.  

Kernvragenlijst 

Om te bepalen welke van alle 75 nieuwe voorstellen voor de kernvragenlijst zouden moeten worden 

opgenomen is dezelfde methode gehanteerd als in het eerste delphionderzoek. De resultaten zijn gewogen, 

zodat er één score meetelde per instelling en rol. Daarna is er per item en doelgroep 

(studenten/scholieren, studievoorlichting en kwaliteitszorg) het (gewogen) percentage respondenten 

berekend dat het betreffende item (zeer)belangrijk vond, d.w.z. een score gaf van 4 of 5. Deze 

gemiddelden zijn vervolgens gemiddeld tot een totaalscore per item. Van alle voorstellen waren er 23 

vragen die door de meerderheid als (zeer) belangrijk zijn gekenmerkt. Deze zijn in de betreffende 

vragenblokken opgenomen, voor kwalitatieve beoordeling.  

Trends 

Er bleek verder uit de consultatie dat een (62%) meerderheid in de kernvragenlijst graag de trends 

behouden ziet van het blok Algemeen. Die behoefte is bij de andere vraagblokken aanzienlijk kleiner. 

Sommigen relativeerden het belang van trends doordat er al data missen van 2020 en voor de hogescholen 

ook van 2019. De projectgroep heeft daarom besloten om trendgegevens vanaf 2017 op te nemen in het 

benchmarkbestand voor die items in het blok Algemeen, die niet zijn veranderd ten opzichte van de oude 

NSE. 

Flexibele schil en instellingsvragen 

De vernieuwde NSE zal naast de kernvragenlijst bestaan uit de flexibele schil, dit is een deel waaruit 

instellingen zelf jaarlijks relevante vraagblokken kunnen selecteren. Het derde deel, tot slot, bevat de 

eigen vragen van de instellingen. De resultaten van de vragen uit de flexibele schil en eventuele 

instellingsvragen zullen worden opgenomen in instellingsbestanden. Om de vragenlijst niet te lang te laten 

worden, heeft de stuurgroep bepaald dat het invullen van de kernvragenlijst niet meer dan 10 minuten mag 

duren. Het invullen van de flexibele schil en de instellingsvragen samen mag maximaal 5 minuten duren. De 

totale lengte van de NSE is hiermee maximaal 15 minuten. De keuze voor het toevoegen van vragen of 

vraag blokken uit de flexibele schil en instellingsvragen is daarmee wel beperkt.  

 

Veel respondenten willen de meeste oude thema’s die niet worden opgenomen in de vaste kern wel graag 

zien terugkeren in de flexibele schil (het percentage respondenten dat een thema in de flexibele schil wil 

opnemen varieert per thema van 49% tot 92%). Van deze thema’s vindt daarnaast een grote meerderheid 

van de respondenten (71% - 97%) het belangrijk om trends te kunnen volgen in de toekomst en te kunnen 

benchmarken met andere instellingen (65 - 98%). 

Er zijn ook enkele nieuwe vraagblokken voorgesteld om op te nemen in de flexibele schil. Daarvan zijn er 

vijf blokken waarvan minimaal de helft van de respondenten aangaf ze graag op te willen nemen in de 

flexibele schil. De flexibele schil bevat de volgende thema’s : 

 

 algemene vaardigheden; 

 wetenschappelijke vaardigheden (wo); 

 praktijkgericht onderzoek (hbo); 
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 voorbereiding/aansluiting beroepspraktijk;  

 studieroosters; 

 studielast; 

 groepsgrootte; 

 stages; 

 studiefaciliteiten; 

 internationalisering; 

 internationale studenten (buitenlandse vooropleiding); 

 uitdaging en inzet (nieuw); 

 structuur en samenhang opleiding (nieuw); 

 verdiepend leren (nieuw); 

 afstandsonderwijs (nieuw); 

 flexibiliteit studieprogramma (nieuw); 

 gelijke behandeling (nieuw); 

 uitdaging en inzet (nieuw); 

 structuur en samenhang opleiding (nieuw); 

 kunstonderwijs (nieuw). 

Toestemmingsvraag / herleidbaarheid  

In het tweede delphionderzoek zijn er ook vragen gesteld over de wensen die instellingen hebben ten 

aanzien van het eventueel aanleveren van extra variabelen of teruglevering van persoonsdata.  

De behoeften verschillen sterk tussen instellingen. En ook binnen instellingen is men niet altijd eensgezind 

over dit onderwerp. 
 

Verschillende instellingen geven aan behoefte te hebben aan meer gegevens dan er mogelijk is op basis van 

de wettelijke grondslag. Ruim de helft van de instellingen zouden graag extra variabelen aan kunnen 

leveren. In totaal 71% van de instellingen wil graag alle aangeleverde data terugkrijgen zonder dat de N5-

regel wordt toegepast (indirecte herleidbaarheid) en vijftien instellingen hebben aangegeven dat zij graag 

direct herleidbare data willen ontvangen met koppeling aan een student-id of ander direct 

persoonsgegeven. Voor al deze wensen is het nodig om een toestemmingsvraag op te nemen in de NSE.  

Op basis van deze bevindingen is er samen met juridische experts van Surf, Studiekeuze123 een voorstel 

uitgewerkt om persoonsgegevens te mogen ontvangen en verwerken in overeenstemming met de huidige 

wetgeving rondom de NSE en de AVG (zie Hoofdstuk 4). Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd 

met het CBS. 
 

Een deel van de instellingen staat open voor de mogelijkheid om aanvullende analyses door een externe 

partij uit te laten voeren, maar de meerderheid houdt de analyses liever in eigen hand. De meerderheid 

van de instellingen zou geholpen zijn met de mogelijkheid om analyses uit te kunnen voeren via een remote 

acces omgeving van het CBS. Al blijft er bij een deel van de instellingen behoefte aan de mogelijkheid om 

zelf de data te kunnen verrijken met eigen databronnen.  

Studeren met een ondersteuningsbehoefte 

Naast de acht eerder beschreven vragenblokken bevat de kernvragenlijst een vragenblok over studeren met 

een ondersteuningsbehoefte. Dit blok vervangt het oude blok over studeren met een functiebeperking, en is 

tot stand gekomen in afstemming met belangengroepen, namelijk het jongerenpanel van FNO 

(www.fnozorgvoorkansen.nl/) en ECIO leren zonder belemmering (www.ecio.nl/). Het vragenblok is nu 

meer gericht op de behoefte aan ondersteuning door studenten en de voorzieningen die de instellingen 

daarvoor bieden. Daarnaast is het blok nu relevant voor een bredere doelgroep studenten.  
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De groep studenten die al dan niet tijdelijk behoefte heeft aan extra ondersteuning bij zijn/haar studie is 

breder dan alleen studenten met een chronische functiebeperking, aandoening of ziekte. Zo is het blok 

onder meer uitgebreid met: topsport, ondernemerschap, bijzondere familieomstandigheden en persoonlijke 

omstandigheden, zie verder paragraaf 3.5.4. 

 Resultaten kwalitatieve analyse  

Na de twee delphionderzoeken zijn de voorgestelde vragen voor de kernvragenlijst en de flexibele schil 

kwalitatief beoordeeld door de projectgroep. Een deel van de nieuw voorgestelde vragen vertoonde sterke 

overlap met de bestaande vragen. In die gevallen heeft de projectgroep het beste alternatief gekozen. Bij 

gelijke geschiktheid is de voorkeur gegeven aan het nieuwe voorstel.  

 

Daarna is de vragenlijst kwalitatief getest door ze aan een studentenpanel voor te leggen. De studenten 

werden in twee groepen ingedeeld, één groep werd gevraagd naar de kernvragenlijst te kijken, en de 

andere groep bekeek de flexibele schil. De vragenlijsten werden vooraf per mail toegestuurd, en werden 

vervolgens in een online vergadering besproken. Alle vragen zijn doorgenomen, en daarbij is er gekeken 

naar de begrijpelijkheid en de eenduidigheid van vragen en of de vragen van toepassing en herkenbaar 

waren. Vanwege de COVID-19 maatregelen bleek het moeilijk om veel studenten te vinden die mee konden 

werken. Er deden in totaal zes studenten mee. Vier uit het wo en twee uit het hbo.  

 

De opmerkingen die werden gemaakt gingen over overlap tussen items, vooral daar waar er nieuwe items 

zijn toegevoegd op basis van de delphi-rondes. Het ging over taalkundige aanpassingen of onduidelijkheden, 

om mismatches tussen vragen en antwoordschalen en wensen om uitbreiding.  

 

Omdat dit nieuwe wensen betreft na twee delphi-rondes is er besloten geen nieuwe toevoegingen te doen. 

Op basis van deze kwalitatieve evaluatie van de vragenlijst zijn de antwoordschalen van sommige vragen 

aangepast zodat ze beter met de vraagformulering overeen kwamen. 

Enkele voorbeelden 

 Thema de inhoud en opzet van het onderwijs: Er is overlap tussen  

- ‘De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is’ en,  

- ‘De inhoud van het onderwijs is uitdagend’ (nieuw) 

 Thema Docenten: Aanscherpen van ‘De kwaliteit van feedback van docenten’ naar ‘De kwaliteit van 

feedback op opdrachten, toetsen, verslagen e.d’ 

 Thema Toetsing en beoordeling 

- De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 

- De gebruikte toetsvormen sluiten over het algemeen goed aan bij de inhoud van de leerstof 

(nieuw) 

 Thema Studeren met een ondersteuningsbehoefte: Topsport toegevoegd. 

Flexibele schil 

 Het evalueren van een mening, beslissen of informatiebron' aangepast in: ‘Het evalueren van een 

mening, besluit of informatiebron' 

 Medezeggenschap: toelichting bij zetten ‘bijv. opleidingscommissie, medezeggenschapsraad’ 
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 Resultaten kwantitatieve analyse 

Nadat de feedback van het studentenpanel is verwerkt, zijn de Kernvragenlijst en de Flexibele schil als 

afzonderlijke online vragenlijsten getest door het studentenpanel van ResearchNed. Voor het testen zijn de 

kernvragenlijst en de flexibele schil als afzonderlijke vragenlijsten geprogrammeerd. Een grote groep 

studenten is gevraagd of zij mee wilden doen met het testen van de nieuwe vragenlijst voor de NSE. Via 

een persoonlijke link konden zij naar de vragenlijst, vanwaar zij ad random naar een van de twee 

vragenlijsten werden toegeleid. Op deze manier is gestreefd naar een (ongeveer) gelijke respons op beide 

vragenlijsten. Er deden 5282 studenten mee met deze test, 2501 studenten vulden de kernvragenlijst in en 

2781 studenten de flexibele schil.  

 

Om een zo groot mogelijke respons te bewerkstelligen voor het blok over de toestemmingsvraag, is dat blok 

in beide vragenlijsten opgenomen. Ook een vraagblok over kunstonderwijs, dat door de kunsthogescholen 

was voorgesteld om op te nemen in de Flexibele schil is met een routing in beide vragenlijsten opgenomen, 

om dit blok door zoveel mogelijk kunststudenten te laten testen.  

 

Bij deze pilot is er eerst gekeken naar de metadata over het invullen. Dit betreft vooral de invulduur, om te 

toetsen of de kernvragenlijst binnen tien minuten in te vullen is, maar ook feedback van de studenten op 

de vragenlijst en de manier van invullen.  

 

Vervolgens zijn er exploratieve factoranalyses uitgevoerd om de clusterindeling van de (vijfpunt)vragen in 

de kernvragenlijst te onderzoeken. Het vragenblok over studeren met een ondersteuningsbehoefte is hierin 

niet meegekomen vanwege het grote aantal missende antwoorden (‘niet van toepassing’).  

 

Om alle records mee te kunnen nemen in de exploratieve factoranalyse van de kernvragenlijst, zijn voor de 

overige vragen deze missende antwoorden (vanwege ‘n.v.t.’) vervangen door het gemiddelde van de totale 

groep (meansubstitutie). Daarna zijn er factoranalyses uitgevoerd per vragenblok van zowel de 

kernvragenlijst als de flexibele schil om van elk vragenblok de samenhang en betrouwbaarheid te 

onderzoeken.  

 

Omdat de respons niet gelijk verdeeld is over hogescholen en universiteiten en over de verschillende 

sectoren, is er gewogen naar soortho*sector. 

Tot slot is er gekeken naar de toestemmingsvragen. Hoe duidelijk en begrijpelijk deze zijn en of studenten 

al dan niet toestemming zouden geven voor het direct of indirect herleidbaar terugleveren van data. Deze 

analyses worden hieronder achtereenvolgens behandeld. 

Invullen van de vragenlijst 

Tijdens het pilotonderzoek is er metadata verzameld over het invullen van de vragenlijst. Hiermee weten 

we de invulduur en welke apparaten zijn gebruikt om de vragenlijst in te vullen. Ook is aan het einde van 

de vragenlijst aan de studenten gevraagd om feedback te geven op de vragenlijst zelf.  

Invulduur 

Tijdens het invullen van de kernvragenlijst is de tijd weggeschreven om zo de invulduur te kunnen 

analyseren en na te gaan of de vragenlijst binnen de tien minuten in te vullen is. Er is gecorrigeerd voor 

respondenten die de vragenlijst tussentijds hebben gepauzeerd om er later mee verder te gaan. Alle 

respondenten met een invulduur van > 30 minuten zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Het duurde 

gemiddeld 6 min en 11s om de kernvragen inclusief de vragen over studeren met een ondersteunings-

behoefte te beantwoorden.  
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In figuur 1 is te zien dat veruit de meeste respondenten de kernvragenlijst binnen 5 minuten hebben 

ingevuld. Om te controleren of respondenten die het (relatief lange) blok studeren met een 

ondersteuningsbehoefte hebben ingevuld , dit ook binnen de tien minuten konden doen, zijn ook de 

invultijden voor deze groep afzonderlijk berekend. In totaal 23,5% van de respondenten had ‘ja’ 

geantwoord op de routingvraag ‘Heb je dit jaar behoefte (gehad) aan extra ondersteuning naar aanleiding 

van één of meer bijzondere omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen…’. Het bleek dat 78.2% 

van de mensen die dit blok hebben ingevuld de kernvragenlijst binnen tien minuten invulde. Van de overige 

respondenten kon 92,5% de kernvragenlijst binnen tien minuten invullen.  

 
Figuur 1: Frequentieverdeling invulduur kernvragenlijst 

Apparaat 

Ruim de helft (52%) van de respondenten vulde de kernvragenlijst in op een telefoon, 46% op een laptop of 

pc. De rest gebruikte een tablet of ander apparaat (zie Tabel 3).  

Tabel 3: Op wat voor apparaat heb je de kernvragenlijst ingevuld? 

Apparaat N Percentage 

PC/laptop 1.140 46,0% 

Telefoon 1.287 52,0% 

Tablet 43 1,7% 

Anders 6 0,2% 

Totaal 2.476  

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

Feedback van studenten op de vragenlijst 

Er waren twee punten die het vaakst werden genoemd: verbeteren leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 

op mobiele telefoon en meer ruimte voor open opmerkingen na elk blok. 

‘Werkt op een telefoon niet goed, je moet dan bij elke vraag opnieuw ver inzoomen om de vraag te 
kunnen lezen.’ 

 ‘In een aantal gevallen zou het prettig zijn toelichting te kunnen geven bij een antwoord. Een 
tekstveld aan het einde van een sectie zou dan bijvoorbeeld handig zijn.’ 

‘De vragenlijst zou een mogelijkheid moeten hebben om een antwoord te kunnen onderbouwen (door, 
zoals hier, iets te kunnen typen bijvoorbeeld), aangezien alle vragen niet per se precies aan sluiten 
aan elke situatie.’ 
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 Analyse kernvragenlijst nieuwe NSE 

Om de kernvragenlijst te analyseren is er gekeken naar beschrijvende statistieken, aantal missende 

waarden en de verdeling van scores per vraag. Daarnaast is er een correlatiematrix gemaakt met daarin alle 

correlaties tussen de verschillende vragen. Wanneer vragen te sterk correleren, overlappen zij mogelijk te 

veel. En er is met behulp van een exploratieve factoranalyse op de gehele dataset onderzocht welke 

clusters de vragen vormen. Na deze kwantitatieve tests zijn alle vraagblokken inhoudelijk beoordeeld door 

de projectgroep. Om alle records mee te kunnen nemen in de analyses, inclusief de records waarbij er 

‘n.v.t.’ is geantwoord, is er gekozen voor meansubsitutie. Hierbij worden alle ontbrekende waarden 

vervangen door het gemiddelde van de totale groep. Dit is niet gedaan voor het vragenblok over studeren 

met een ondersteuningsbehoefte vanwege het grote aantal missende waarden in dat blok. In hoofdstuk 

3.5.4 wordt de totstandkoming van het blok Studeren met een ondersteuningsbehoefte verder toegelicht.  

We hebben studenten van het studentenpanel van ResearchNed gevraagd de kernvragenlijst in te vullen, 

daarvan hebben er in totaal 4523 studenten de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. In totaal deden 

er 1899 hbo- en 2635 wo-studenten mee met de kernvragenlijst. Vanwege deze scheve verdeling is er 

besloten om de resultaten te wegen naar hbo/wo en sector. In de factoranalyse is de respons van 2455 

studenten meegenomen die de gehele vragenlijst hebben ingevuld. Bij de totstandkoming van de 

uiteindelijke vragenlijst hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 

 Ruimte voor toelichting  

 Kortere formuleringen 

 Beperk het gebruik van antwoordoptie ‘n.v.t.’: wanneer respondenten ‘n.v.t.’ invullen zijn dit 

missende waarden in de dataset. Bij missende waarden worden de gemiddelde factorscores niet voor 

alle respondenten op dezelfde manier berekend. Zo kan dan een gemiddelde schaalscore bijvoorbeeld 

voor de ene respondent bestaan uit vijf items, voor de andere uit vier items. Dit resulteert in 

onvergelijkbaarheid van de schalen en daarmee onbetrouwbare vergelijkingen. We stellen voor om 

zoveel als mogelijk de antwoordoptie ‘n.v.t.’ te laten vervallen.  

3.5.1 Beschrijvende statistieken kernvragenlijst 

Als er themascores worden berekend door het schaalgemiddelde te nemen van een vraagblok met veel 

ontbrekende waarden, dan wordt de schaal minder betrouwbaar. Dit zijn vragen die aandacht behoeven. 

Dit bleek bij acht items het geval te zijn (zie tabel 4). We komen hier bij de beschrijving van de 

afzonderlijke vraagblokken op terug.  

Tabel 4: Thema’s en items uit de kernvragenlijst met veel missende waarden 

Vraagomschrijving n missing % missing 

Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 2.263 193 9% 

Het contact met de beroepspraktijk 2.202 254 12% 

Docenten spreken goed Engels 1.768 688 39% 

De kwaliteit van de begeleiding 2.273 183 8% 

De mogelijkheid tot begeleiding 2.352 104 4% 

Studiebegeleiding bij stagnatie of problemen 1.772 683 39% 

De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert 2.002 454 23% 

Als er belangrijke keuzes in mijn studie gemaakt moeten worden is 
de nodige begeleiding aanwezig 2.338 118 5% 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 
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3.5.2 Exploratieve factoranalyse Kernvragenlijst 

Bij een exploratieve factoranalyse worden de items in factoren ingedeeld op basis van factorladingen die 

worden berekend op basis van de samenhang van de responsen van de respondenten. Idealiter komen deze 

factoren overeen met de thema indeling die van tevoren is bedacht. Items die in dezelfde factor laden 

vertonen een sterke samenhang, wat betekent dat er betrouwbare schaalgemiddelden over kunnen worden 

berekend. Cronbach’s alpha is een maat voor de betrouwbaarheid van de schaal.  

 

Uit de eerste exploratieve factoranalyse van de hele vragenlijst bleek dat de items uit het blok 

Betrokkenheid op verschillende factoren laadden (zie 6Bijlage 3:. Om de samenhang binnen het thema 

Betrokkenheid te onderzoeken is er een afzonderlijke itemanalyse voor dit thema uitgevoerd. Daaruit bleek 

dat de items binnen het thema Betrokkenheid een zeer betrouwbare schaal vormen met een Cronbach’s 

alpha van 0,843. Daarom is besloten een tweede exploratieve factoranalyse uit te voeren zonder het blok 

Betrokkenheid om de samenhang tussen de overige items te onderzoeken. (in de volgende paragraaf zal er 

nader in worden gegaan op de itemanalyses per thema).  

 

Tabel 5 toont de factorladingen voor de overgebleven items. De Cronbach’s alpha gebaseerd op de 30 

overgebleven items is 0,952. Deze vallen uiteen in zes factoren. De meeste daarvan komen overeen met de 

schalen zoals die oorspronkelijk zijn bedacht. Docenten, Toetsing, Inhoud, Begeleiding en Beroepsloopbaan. 

Er zijn enkele uitzonderingen: Het item ‘De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma’, blijkt sterke 

samenhang te vertonen met de items uit het thema Kwaliteitszorg. En er zijn enkele items die ook op 

andere factoren laden, maar die zijn inhoudelijk goed te verklaren. Zo laadt ‘de begeleiding door docenten 

is goed’ zowel op de factor Docenten als op Begeleiding en ‘Docenten hebben veel kennis over de 

beroepspraktijk ’laadt ook op Voorbereiding beroepsloopbaan. In de volgende paragrafen wordt er nader 

gekeken naar de items van elke schaal en per thema een voorstel gedaan. Bij deze voorstellen wordt al 

rekening gehouden met de eerder genoemde aanbevelingen: 

 

 beperk het gebruik van antwoordoptie n.v.t.; 

 geef ruimte voor toelichting; 

 kortere formuleringen om de leesbaarheid op telefoon te verbeteren; 

 daarnaast is de formulering aangepast op consistentie, zodat overal ‘opleiding’ wordt gebruikt, in 

plaats van ‘studie’ en ‘opleiding’ door elkaar . 

Tabel 5: Resultaten factoranalyse kernvragenlijst, uitgevoerd zonder het blok ‘Betrokkenheid’.  
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Docenten hebben goede didactische vaardigheden ,66 ,24 ,21 ,19 ,12 ,07 

Mijn docenten geven begrijpelijke uitleg ,66 ,34 ,17 ,15 ,12 ,03 

Docenten zijn inhoudelijk deskundig ,66 ,16 ,32 ,07 ,05 ,00 

Mijn docenten inspireren mij ,64 ,19 ,25 ,17 ,27 ,12 

De begeleiding door docenten is goed ,62 ,23 ,14 ,40 ,22 ,13 

Docenten zijn betrokken bij de studenten ,62 ,15 ,07 ,35 ,23 ,19 

Mijn docenten zorgen ervoor dat het prettig is om vragen te 
stellen 

,60 ,23 ,11 ,24 ,22 ,12 

Docenten hebben veel kennis over de beroepspraktijk ,58 ,11 ,19 ,07 -,01 ,41 



 

28 | Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 

  

D
oc

en
te

n 

T
oe

ts
in

g 

In
ho

ud
 

Be
ge

le
id

in
g 

K
w

al
it

ei
ts

zo
rg

 

V
oo

rb
er

ei
di

ng
. 

be
ro

ep
sl

oo
pb

aa
n 

Docenten spreken goed Engels ,49 ,14 ,14 -,03 ,12 -,06 

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht ,20 ,75 ,28 ,14 ,09 ,00 

De aansluiting van de gebruikte toetsvormen bij de inhoud van 
de leerstof 

,22 ,75 ,23 ,07 ,11 ,08 

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de 
opleiding ,22 ,74 ,22 ,09 ,15 ,06 

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden ,20 ,71 ,25 ,14 ,05 ,16 

De duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt ,20 ,68 ,09 ,13 ,19 ,01 

De bruikbaarheid van de feedback op opdrachten, toetsen, 
verslagen e.d. ,27 ,49 ,11 ,19 ,31 ,13 

Het niveau van je opleiding ,17 ,28 ,74 ,13 -,03 ,03 

De inhoud van het onderwijs is uitdagend ,21 ,20 ,74 ,11 ,10 ,04 

De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal ,31 ,29 ,62 ,16 ,08 ,03 

De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen ,22 ,32 ,50 ,11 ,26 ,14 

De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele 
ontwikkelingen ,27 ,11 ,48 ,03 ,28 ,24 

De cursussen binnen het onderwijsprogramma zijn goed op 
elkaar afgestemd 

,21 ,34 ,42 ,12 ,32 ,14 

Studiebegeleiding bij stagnatie of problemen ,11 ,15 ,13 ,81 ,18 ,12 

De kwaliteit van de begeleiding ,25 ,15 ,15 ,81 ,12 ,06 

De mogelijkheid tot begeleiding ,22 ,16 ,15 ,81 ,17 ,10 

De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma ,15 ,12 ,35 ,10 ,64 ,03 

Waarin de opleiding open staat voor feedback van studenten ,31 ,29 -,02 ,27 ,63 ,09 

De manier waarop je opleiding op klachten en problemen 
reageert 

,26 ,29 ,02 ,31 ,62 ,06 

De mogelijkheid om je te verbreden of te verdiepen ,16 ,09 ,52 ,12 ,55 ,12 

Het contact met de beroepspraktijk ,09 ,08 ,04 ,10 ,14 ,85 

Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk ,10 ,10 ,13 ,12 ,03 ,85 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

3.5.3 Itemanalyse per thema Kernvragenlijst 

Per item is er gekeken naar beschrijvende statistieken en de verdeling van scores. Items zijn idealiter 

normaal verdeeld, en het gemiddelde, modus en mediaan ontlopen elkaar weinig. Wanneer dit niet het 

geval is, is een vraag niet discriminerend genoeg, en zal een score op deze vraag weinig informatief zijn. 

 

Als maat voor normale verdeling is er gekeken naar de skewness en kurtosis. Deze moeten tussen -1 en 1 

liggen. Van de items waar dit niet het geval was zijn er histogrammen gemaakt om de verdeling van scores 

nader te bekijken en beoordelen.  
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Inhoud 

Er zijn weinig missende waarden bij de items van dit thema. In de tweede exploratieve factoranalyse bleek 

item ‘De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma’ ook een cluster te vormen met items uit het 

thema Kwaliteitszorg. Inhoudelijk is er veel voor te zeggen om dit item op te nemen bij het thema Inhoud, 

omdat het gaat om de invloed de studenten hebben op de inhoud van de opleiding. Alle voorstelde items 

voor het blok Inhoud vormen samen een sterke schaal, met een Cronbach’s alpha van 0,850 die niet 

verbetert door een van de items te verwijderen.  

Tabel 6: Item-Totaal statistieken voor de schaal Inhoud (Cronbach’s alpha = 0,85) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De inhoud van het onderwijs is uitdagend 0,756 0,642 0,826 

Het niveau van je opleiding 0,738 0,612 0,830 

De mogelijkheid om je te verbreden of te verdiepen 0,717 0,628 0,827 

De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 0,751 0,636 0,829 

De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 0,645 0,532 0,839 

De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 0,713 0,602 0,831 

De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma 0,613 0,513 0,845 

De cursussen binnen het onderwijsprogramma zijn goed op elkaar 
afgestemd 0,700 0,590 0,832 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Van drie items is de kurtosis > 1, de histogrammen met de verdeling van scores staan hieronder 

weergegeven. Bij deze items ligt de piek bij vier, maar ze zijn redelijk normaal verdeeld. Er is op basis 

hiervan geen reden om deze items te verwerpen. Twee items pasten niet bij de gehanteerde 

antwoordschaal, daarom is besloten om deze aan te passen aan de schaal 1 = zeer ontevreden – 5 = zeer 

tevreden. 

 
We stellen voor om de volgende items op te nemen in het thema Inhoud: 

Thema: ‘De inhoud en opzet van het onderwijs’ 

 Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten van je studieopleiding ? (matrixvraag: zeer 

ontevreden; zeer tevreden) 

- De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 

- De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 

- Het niveau van je opleiding 

- De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 

- De mogelijkheid om je te verbreden of te verdiepen  
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- De manier waarop de verschillende cursussen binnen het onderwijsprogramma op elkaar zijn 

afgestemd  

- De mate waarin de inhoud van je opleiding uitdagend is 

- De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma 

- Ik ervaar de studiedruk als (matrixvraag: veel te laag; 5=veel te hoog) 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de inhoud en opzet van het onderwijs?  

Alle door jou geplaatste opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. (open invulveld)  

Docenten 

Eén van de items in dit blok, ‘Docenten spreken goed Engels’ heeft veel missende waarden. Inhoudelijk is 

dat goed te verklaren, aangezien niet elke student Engelstalig onderwijs volgt Ook uit de factoranalyse 

blijkt dat de schaal sterker wordt wanneer dit item wordt verwijderd. Het voorstel is om dit item uit het 

vraagblok Docenten te verwijderen, zodat er geen ongewenste vertekening van de themascore kan 

optreden door verschillen tussen Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen. Omdat het voor studenten 

die wél Engelstalig onderwijs volgen een belangrijk thema is, heeft de projectgroep besloten om deze vraag 

te herformuleren en als aparte vraag in de kernvragenlijst op te nemen. Alle overgebleven items in dit blok 

vormen een sterke schaal, de Cronbach’s alpha is 0.890, en die verbetert ook niet door een van de overige 

items te verwijderen.  

Tabel 7: Item-Totaal statistieken voor de schaal Docenten (Cronbach’s alpha = 0,89) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Docenten hebben goede didactische vaardigheden 0,764 0,676 0,875 

Mijn docenten geven begrijpelijke uitleg 0,783 0,699 0,873 

Docenten zijn inhoudelijk deskundig 0,701 0,610 0,881 

Docenten zijn betrokken bij de studenten 0,761 0,675 0,875 

Mijn docenten inspireren mij 0,795 0,714 0,871 

De begeleiding door docenten is goed 0,822 0,749 0,867 

Docenten hebben veel kennis over de beroepspraktijk 0,647 0,551 0,887 

Mijn docenten zorgen ervoor dat het prettig is om vragen te stellen 0,744 0,653 0,877 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Van twee items in dit blok is de kurtosis > 1. Bij nadere inspectie van de scoreverdeling blijken deze items 

door de meeste respondenten hoog te worden beoordeeld, waardoor de piek verschoven is ten opzichte van 

het gemiddelde. De scores zijn redelijk normaal verdeeld, dit is geen reden om deze items te verwerpen.  

 

  
Voor het thema De docenten aan de opleiding stellen we daarom de volgende items voor: 
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Thema ‘De docenten aan je opleiding’ 

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen:? (matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee 

eens) 

 De docenten zijn betrokken bij de studenten  

 De docenten hebben goede didactische vaardigheden  

 De docenten zijn inhoudelijk deskundig  

 De docenten hebben veel kennis over de beroepspraktijk  

 De begeleiding door docenten is goed 

 De docenten inspireren mij  

 De docenten geven begrijpelijke uitleg 

 De docenten zorgen ervoor dat het prettig is om vragen te stellen 
 

Als alternatief voor het vervallen van ‘Docenten spreken goed Engels’ is de volgende vraag voorgesteld:  
 

 Docenten kunnen de lesstof in het Engels helder overbrengen ( 1 = zeer mee oneens;2= mee oneens; 3 

= neutraal; 4 = mee eens; 56 = zeer mee eens; 6 = ik volg geen onderwijs in het Engels) 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de docenten aan je opleiding? Je opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling. 
 

De vervangende vraag over Engelstalig onderwijs wordt niet meegenomen in het schaalgemiddelde omdat 

hij alleen relevant is voor studenten die Engelstalig onderwijs volgen waardoor schaalgemiddelden niet 

betrouwbaar vergelijkbaar zijn tussen verschillende opleidingen of instellingen.  

Toetsing 

De items van het thema toetsing vormen samen een duidelijk cluster in de exploratieve factoranalyse. Ook 

de onderlinge samenhang de items binnen dit thema is sterk. De Cronbach’s alpha is 0,872, en die verbetert 

ook niet door een van de overige items te verwijderen.  

Tabel 8: Item-Totaal statistieken voor de schaal Toetsing (Cronbach’s alpha = 0,872) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 0,844 0,738 0,836 

De duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt 0,738 0,606 0,870 

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 0,853 0,75 0,832 

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 0,808 0,687 0,847 

De aansluiting van de gebruikte toetsvormen bij de inhoud van de leerstof 0,839 0,729 0,837 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Er zijn weinig missende waarden in dit thema. Van drie items in dit blok is de Kurtosis > 1. Bij nadere 

inspectie van de scoreverdeling blijken deze items door de meeste respondenten hoog te worden 

beoordeeld, waardoor de piek verschoven is ten opzichte van het gemiddelde. De scores zijn redelijk 

normaal verdeeld, dit is geen reden om deze items te verwerpen.  
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We stellen daarom de volgende items voor het thema Toetsing en beoordeling: 

Thema: Toetsing en beoordeling  

Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer mee oneens 5=zeer mee eens): 

 De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 

 De duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt  

 De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 

 De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 

 De aansluiting van de gebruikte toetsvormen bij de inhoud van de leerstof 

 De bruikbaarheid van de feedback op opdrachten, toetsen, verslagen e.d. 

 

Wil jij je opleiding nog iets meegeven over toetsing en beoordeling? Je opmerkingen worden doorgegeven 

aan jouw instelling. 

Studiebegeleiding 

Het thema begeleiding heeft veel missende waarden, vooral item ‘Studiebegeleiding bij stagnatie of 

problemen’ heeft 39% deze vraag met n.v.t. beantwoord. Wat te goed te verklaren is, een groot deel van 

de studenten ervaart immers geen stagnatie of problemen. Hierdoor is deze vraag minder geschikt om op te 

nemen in de kernvragenlijst. Ook de overige twee items zijn mogelijk moeilijk te beantwoorden door 

studenten die nooit behoefte hebben gehad aan begeleiding door iemand anders dan een docent. Omdat er 

een sterke overlap is tussen ‘Studiebegeleiding bij stagnatie of problemen’ en de andere twee items, stelt 

de projectgroep voor dit item te laten vervallen en een routingvraag toe te voegen voor de overige vragen, 

zodat die alleen worden voorgelegd aan díe studenten die ervaring hebben met studentbegeleiding.  

 

De overige items vormen een sterke schaal met een Cronbach’s alpha van 0.841 (Item-Total Correlation = 

0,725): 

 

 De mogelijkheid tot begeleiding 

 De kwaliteit van de begeleiding 

 
Daarom wordt het thema Studiebegeleiding als volgt voorgesteld:  

 

 Heb je dit collegejaar begeleiding gehad? We bedoelen hiermee begeleiding door studieadviseurs, 

coaches, mentoren, tutoren - anders dan de inhoudelijke begeleiding van je docent (routingvraag: ja, 

nee) en indien begeleiding = ja, Hoe tevreden ben je over:  

 De mogelijkheid tot begeleiding 

 De kwaliteit van de begeleiding 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de studiebegeleiding? 
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Kwaliteitszorg  

Het item ‘De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert’ heeft veel missende waarden 

(23%). Dat is Inhoudelijk goed te verklaren omdat doorgaans niet elke studenten klachten of problemen 

heeft en daarmee naar zijn of haar opleiding gaat. Omdat deze vraag niet voor iedereen van toepassing is, 

is het te specifiek om op te nemen in de kernvragenlijst van de NSE. Er kunnen immers geen betrouwbare 

schaalgemiddelden over worden berekend. Daarom heeft de projectgroep besloten deze vraag te laten 

vervallen. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat dit vervallen item in het eerste delphionderzoek wel geselecteerd was 

om op te nemen in de kernvragenlijst, 88,1 procent van alle respondenten (studenten, studievoorlichters en 

beleidsmedewerkers kwaliteitszorg) gaven toen aan dit een belangrijk item te vinden. Door de toegevoegde 

ruimte voor toelichting aan het einde van elk vragenblok hebben studenten nog steeds de mogelijkheid om 

over dit onderwerp iets kenbaar te maken aan hun hogeschool of universiteit. 

 

Dan blijft er van dit thema één item over ‘De mate waarin de opleiding open staat voor feedback van 

studenten’. Omdat een schaal met maar één item niet ideaal is, en dit overgebleven item inhoudelijk 

sterke verwantschap vertoont met het thema Betrokkenheid, wordt in de volgende paragraaf onderzocht of 

dit item ook statistisch goed past in dat thema. In de eerste exploratieve factoranalyse (bijlage 3) bleek dit 

item ook sterk te laden op het cluster Betrokkenheid.  

Betrokkenheid  

Het thema Betrokkenheid is aan de vragenlijst toegevoegd vanwege de wens om ‘student engagement’ in 

de vragenlijst op te nemen.  

 

Er is één item met veel missende waarden: ‘Als er belangrijke keuzes in mijn studie gemaakt moeten 

worden is de nodige begeleiding aanwezig’, wat goed te verklaren is, sommige studenten hebben immers 

nog geen belangrijke keuzes hoeven maken. Voor hen is deze vraag dan ook niet van toepassing. Op basis 

hiervan heeft de projectgroep besloten dit item te laten vervallen.  

Tabel 9: Item-Totaal statistieken voor de schaal Betrokkenheid (Cronbach’s alpha = 0,84) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De mate waarin jouw opleiding open staat voor feedback van studenten 0,665 0,534 0,826 

Ik krijg feedback op mijn werk die mij helpt de stof te begrijpen 0,678 0,563 0,822 

Docenten waarderen de meningen en feedback van studenten over de 
opleiding 0,754 0,643 0,813 

Ik kan docenten bereiken als ik dat nodig heb 0,671 0,550 0,823 

Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer 0,683 0,556 0,823 

Ik voel me geïnspireerd door wat ik leer tijdens mijn studie 0,765 0,669 0,811 

Ik voel me thuis bij de opleiding waar ik studeer 0,761 0,65 0,812 

Ik ben regelmatig bezig met leren en ga met de lesstof aan de slag 0,509 0,434 0,835 

Ik ben ook naast de reguliere lessen en opdrachten nog actief met mijn 
studie bezig 0,485 0,400 0,841 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 
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In de eerste exploratieve factoranalyse bleek dit blok in twee clusters uiteen te vallen. Omdat ‘Student 

engagement’ een breed concept is dat zowel gedragsmatige, emotionele als cognitieve aspecten omvat 

(Fredericks et al., 2004; Van Uden, 2012; Volman, 2011), is er besloten te toetsen of dit voorgestelde blok 

ook één betrouwbare schaal kan vormen.  

 

De factoranalyse met alle overgebleven items uit het blok Betrokkenheid, aangevuld met het item ‘De mate 

waarin jouw opleiding open staat voor feedback van studenten’ uit het vragenblok Kwaliteitszorg blijkt een 

sterke schaal te vormen, met een Cronbach’s alpha van 0,840. Zie tabel 9. 

 

Om het item ‘De mate waarin jouw opleiding open staat voor feedback van studenten’ in dit blok in te 

passen zodat alle items met dezelfde antwoordschaal (zeer mee oneens – zeer mee eens) kunnen worden 

beantwoord, is die stelling aangepast naar:  

 

 ‘Mijn opleiding staat open voor feedback van studenten’ 

 

Er zijn weinig missende waarden in dit thema. Van twee items in dit blok is de kurtosis > 1. Bij nadere 

inspectie van de scoreverdeling blijken deze items scheefpositief verdeeld, waardoor de piek rechts van het 

midden zit. Mogelijk zijn de scores op deze items niet erg discriminerend.  

 

We stellen voor dit blok de volgende vragen voor: 

 

Thema Betrokkenheid en contact: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (matrixvraag: 

zeer mee oneens; zeer mee eens) 

 Ik kan docenten bereiken als ik dat nodig heb 

 Ik krijg feedback op mijn werk die mij helpt de stof te begrijpen  

 Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer 

 Ik voel me thuis bij de opleiding waar ik studeer 

 Ik voel me geïnspireerd door wat ik leer tijdens mijn opleiding 

 Ik ben regelmatig bezig met leren en ga met de lesstof aan de slag (Bijvoorbeeld door lessen voor te 

bereiden, opdrachten te doen en oefentoetsen (te maken) 

 Ik ben ook naast de reguliere lessen en opdrachten nog actief met mijn opleiding bezig (Bijvoorbeeld 

door het geleerde in je dagelijks leven toe te passen of erover na te denken) 

 Docenten waarderen de feedback van studenten over de opleiding  

 Mijn opleiding staat open voor feedback van studenten (Bijvoorbeeld via schriftelijke/online 

evaluaties, mondelinge overleggen, studentenpanels e.d.) 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over betrokkenheid en contact? Je opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling.  



 

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 | 35 

Thema Voorbereiding/aansluiting Beroepspraktijk 

De twee items over de voorbereiding op de beroepsloopbaan vormen samen een sterk cluster in de 

factoranalyse. Er zijn wel redelijk veel respondenten die hebben aangegeven dat deze vragen niet van 

toepassing waren, waardoor er 9% respectievelijk 12% missende waarden zijn. Waarschijnlijk omdat niet 

alle opleidingen in elk leerjaar evenveel aandacht aan dit thema besteden.  
 

De twee items vormen een betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha van 0,762. Tot nu toe werd er 

twee keer hetzelfde blok vragen gesteld in de NSE, Voorbereiding Beroepsloopbaan voor de Voltijd 

studenten en Aansluiting Beroepspraktijk voor de deeltijd en duale studenten. Omdat het onderscheid 

tussen voltijd/deeltijd/duaal op een andere manier gemaakt kan worden, is er besloten dit als één blok 

terug te laten komen in de vernieuwde NSE. Deze items vormen een sterke schaal met een Cronbach’s 

alpha van 0,762 (Item-Total Correlation = 0,619): 
 

 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 

 Het contact met de beroepspraktijk 
 

We stellen daarom dit thema als volgt voor: 
 

Thema: Voorbereiding/aansluiting op de beroepspraktijk: Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten 

van je studieopleiding ? (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden): 

 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk  

 Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers, opdrachten voor externen) 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over voorbereiding op de beroepsloopbaan? Je opmerkingen 

worden doorgegeven aan jouw instelling. 

3.5.4 Studeren met een ondersteuningsbehoefte 

Ook het oorspronkelijke vragenblok over studeren met een functiebeperking was aan herziening toe. De 

belangrijkste wens was om de vragen minder te formuleren vanuit aandoeningen, ziektes of beperkingen 

van studenten, maar meer uit te gaan van de behoeften van studenten aan eventuele aanvullende 

ondersteuning door hun hogeschool of universiteit, zodat de uitkomsten de instellingen meer handvatten 

bieden voor het verbeteren van deze ondersteuning. In het verlengde daarvan lag het voor de hand om de 

vraag breder te formuleren en uit te gaan van de behoeften van álle studenten die te maken hebben met 

bijzondere omstandigheden. Hiervoor is er gericht input verzameld onder belangengroepen, het jongeren-

panel van FNO5 en ECIO leren zonder belemmering6, ECBO, CINOP en betrokken medewerkers en studenten 

van verschillende instellingen7. De lijst met bijzondere omstandigheden is afgestemd met andere vragen-

lijsten, zoals de Start- en Studentenmonitor. Na overleg met het studentenpanel en de stuurgroep is er 

besloten de lijst met persoonlijke omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen uit te breiden 

met Topsport en Ondernemerschap. Beide omstandigheden waarbij studenten behoefte kunnen hebben aan 

extra ondersteuning.  

 

In de pilot is dit vragenblok door 646 studenten beantwoord (23,5% van de respondenten). Het voorstel is 

om het vragenblok over studeren met een ondersteuningsbehoefte als laatste vragenblok op te nemen in de 

Kernvragenlijst van de vernieuwde NSE. Voor dit vragenblok worden de volgende vragen voorgesteld, na een 

routingvraag: 

 

 
5  Zie: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/ 
6  Zie: https://www.ecio.nl/ 
7  Universiteit Utrecht (inclusief studentenplatform), Maastricht University, Erasmus University Rotterdam, Windesheim, 

Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Fontys, NHL Stenden, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen University 
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 (Routingvraag) Heb je dit collegejaar behoefte (gehad) aan extra ondersteuning bij je opleiding? (ja, 

nee) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Had je behoefte aan extra ondersteuning naar aanleiding van één of 

meer van onderstaande persoonlijke omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen? Je kunt 

meerdere antwoorden aankruisen. 

- ADHD, ADD of concentratieproblemen 

- Autisme (Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (waaronder 

subgroep McDD) 

- Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 

- Chronische aandoening/ziekte (migraine, longziekte, huidaandoening, diabetes, chronisch 

vermoeidheidssyndroom, reuma, artrose, MS, astma, spierziekte, kanker, epilepsie, hart- en 

vaatziekte, darmstoornis) 

- Psychische aandoening (depressie, psychose, manisch-depressieve stoornis, schizofrenie, 

bipolaire stoornis, angststoornis, borderline, eetstoornis) 

- Visuele of auditieve functionele beperking  

- Motorische functionele beperking (in bewegen of spreken) 

- Herstel na een ongeluk of operatie 

- Topsport 

- Bijzondere familieomstandigheden (scheiding, ziekte of overlijden familielid) 

- Persoonlijke omstandigheden (gendertransitie, zwangerschap, ouderschap) 

- Andere aandoening, ziekte of persoonlijke omstandigheden, namelijk (open antwoordveld) 

- Dat wil ik niet zeggen (exclusief) 

- Geen van deze aandoeningen, ziektes en omstandigheden zijn van toepassing (exclusief) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) In welke mate belemmert deze beperking, ziekte, aandoening of 

persoonlijke omstandigheid je bij je studieopleiding? (matrixvraag: de aangekruiste items opnieuw 

tonen) (helemaal niet; nauwelijks; een beetje; veel; heel veel). 

Voorzieningen 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Ben je bekend met de volgende voorzieningen bij de instelling waar 

je studeert om het studeren met deze functiebeperkingen of bijzondere omstandigheden te 

vergemakkelijken? (nee, ken ik niet; ja, bekend mee, maar gebruik ik zelf niet; ja, bekend mee en 

maak ik gebruik van) 

- Toetsvoorzieningen (bv. extra tijd of versoepeling deadlines) 

- Onderwijsvoorzieningen (bv. aanpassing verplichte aanwezigheid, online terugkijken colleges) 

- Zelfstudievoorzieningen (bv. gebruik software, cursusaanbod studietechnieken) 

- Financiële compensatie (bv. DUO of profileringsfonds) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Hoe tevreden ben je over de voorzieningen die jouw instelling 

aanbiedt om het studeren met deze functiebeperkingen of bijzondere omstandigheden te 

vergemakkelijken? (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden)  

 (Hier de aangekruiste functiebeperking, omstandigheden opnieuw tonen én (alleen) de voorzieningen 

waarvan gebruik wordt gemaakt.) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Hoe tevreden ben je met de verschillende soorten informatie over 

studeren met een ondersteuningsvraag die je hebt gekregen van jouw (hogeschool/universiteit)? 

(matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden; n.v.t.) 

- Algemene informatie op de website of studentenportal 

- Informatie die studenten krijgen naar aanleiding van het melden van de functiebeperking of 

bijzondere omstandigheden 

- Informatie die studenten krijgen naar aanleiding van een persoonlijk gesprek. 
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 (Indien ondersteuningsbehoefte) Ik weet waar of bij wie ik terecht kan voor vragen over studeren met 

een functiebeperking of bijzondere omstandigheden (matrixvraag: zeer mee oneens; zeer mee eens) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Er is begrip vanuit de hogeschool/universiteit voor mijn 

functiebeperking/bijzondere omstandigheden. (matrixvraag: zeer mee oneens; zeer mee eens) 

 (Indien ondersteuningsbehoefte) Wil jij je opleiding nog iets meegeven over studeren met een 

beperking, ziekte, aandoening of persoonlijke omstandigheid? Je opmerkingen worden doorgegeven 

aan jouw instelling. 

 Analyse flexibele schil nieuwe NSE 

De vraagblokken van de Flexibele schil van de NSE vormen niet één geheel. De Flexibele schil bevat een 

aantal vraagblokken voor specifieke doelgroepen, hbo-, wo-, deeltijd- of duale studenten, deeltijd-

studenten of studenten aan een kunstopleiding. Instellingen kunnen kiezen om een of meerdere van de 

vraagblokken uit deze Flexibele schil op te nemen in hun versie van de NSE. Om deze redenen ligt bij de 

analyses van de pilotdata van de Flexibele schil de nadruk bij de samenhang van vragen bínnen de 

vragenblokken. Deze schalen zijn weer geanalyseerd met behulp van Principale Componenten Analyses. 

De flexibele schil is ingevuld door 2.781 studenten, 1.700 uit het wo en 1.081 uit het hbo.  

3.6.1 Itemanalyse per thema 

Thema Algemene vaardigheden 

In de factoranalyse valt dit thema in eerste instantie uiteen in twee schalen: Algemene vaardigheden die te 

maken hebben met de interactie met anderen (samenwerken met anderen en communicatieve 

vaardigheden, Cronbach’s alpha = 0,666) en de overige vier vaardigheden (Cronbach’s alpha = 0,805). 

Omdat de items samen inhoudelijk wel een geheel vormen, en alle items samen het oorspronkelijke blok 

Algemene vaardigheden vormen, is er getest of de items samen ook één schaal kunnen vormen (tabel 10). 

Tabel 10: Item-Totaal statistieken voor de schaal Algemene vaardigheden (Cronbach’s alpha = 0,786) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Samenwerken met anderen 0,510 0,380 0,790 

Communicatieve vaardigheden 0,620 0,480 0,767 

Het aanleren van een kritische houding 0,750 0,580 0,742 

Probleemoplossend vermogen 0,706 0,540 0,752 

Het onderbouwen van conclusies 0,782 0,609 0,736 

Argumenteren/redeneren 0,791 0,622 0,732 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Alle zes items samen vormen ook een sterke schaal, het voorstel is dan ook om het vragenblok als volgt op 

te nemen in de flexibele schil van de NSE. Er is één item ‘samenwerken met anderen’ waarbij de Kurtosis 

>1 is. Van dit item wordt de scoreverdeling nader bekeken. Hieronder is te zien dat dit item scheef 

verdeeld is, maar wel een normaalcurve volgt. Er is geen reden om dit item te verwijderen.  
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Het thema Algemene vaardigheden stellen we stellen we als volgt voor: 

 Hoe tevreden ben je over (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- Samenwerken met anderen  

- Communicatieve vaardigheden (bv. mondelinge presentaties, gespreksvoering)' 

- Het aanleren van een kritische houding 

- Probleemoplossend vermogen 

- Het onderbouwen van conclusies 

- Argumenteren/redeneren 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de vaardigheden die je leert in je opleiding? Je 

opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Thema Wetenschappelijke vaardigheden (alleen wo) 

Dit vragenblok zal alleen worden gesteld aan wo-studenten. De vijf vragen vormen een sterke schaal met 

een Cronbach’s Alpha van 0,831 (zie tabel 11). 

Tabel 11: Item-Totaal statistieken voor de schaal Wetenschappelijke vaardigheden (Cronbach’s alpha = 
0,831) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Het doen van onderzoek 0,825 0,693 0,777 

Methoden en technieken van onderzoek 0,821 0,688 0,779 

Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk 0,767 0,624 0,798 

Het schrijven van wetenschappelijke artikelen 0,783 0,643 0,793 

Analytisch denken 0,655 0,500 0,830 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Daarom stellen we de volgende vragen voor om op te nemen voor het thema wetenschappelijke 

vaardigheden: 

Thema Wetenschappelijke vaardigheden (alleen wo) 

 Hoe tevreden ben je over de mate waarin jou de volgende wetenschappelijke vaardigheden worden 

aangeleerd? (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- Het doen van onderzoek  

- Methoden en technieken van onderzoek 

- Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk 

- Het schrijven van wetenschappelijke artikelen 

- Analytisch denken 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de vaardigheden die je leert in je opleiding? Je 

opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 
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Thema Praktijkgericht onderzoek (alleen hbo) 

De vragen in het thema Praktijkgericht onderzoek zijn alleen relevant voor hbo studenten. Alle items 

vormen samen een sterke schaal met een Cronbach’s alpha van 0,874. Zie tabel 12.  

Tabel 12: Item-Totaal statistieken voor de schaal Praktijkgericht onderzoek (Cronbach’s alpha = 0,874) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 0,847 0,744 0,837 

Het doen van praktijkgericht onderzoek 0,838 0,732 0,840 

Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 0,836 0,728 0,841 

Analytisch denken 0,765 0,641 0,862 

Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 0,790 0,669 0,856 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

We stellen voor dit thema de volgende vragen voor: 

Thema Praktijkgericht onderzoek (alleen hbo) 

 Hoe tevreden ben je over de mate waarin jou de volgende vaardigheden worden aangeleerd? 

(matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 

- Het doen van praktijkgericht onderzoek 

- Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 

- Analytisch denken 

- Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de vaardigheden die je leert in je opleiding? Je 

opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

 

N.B. Bovenstaande open vraag waarin studenten aanvullende toelichting kunnen geven op hoe zij de 

aangeleerde vaardigheden ervaren, zal eenmaal wordt gesteld indien minimaal één van de thema’s 

Algemene Vaardigheden, Wetenschappelijke vaardigheden of Praktijkgericht onderzoek worden gebruikt.  

Thema Aansluiting op de beroepspraktijk (alleen deeltijd of duaal)  

Dit vragenblok is alleen gesteld aan studenten die deeltijd of duaal studeren. Omdat dit vragenblok voor 

deeltijd en duale studenten volledig overlapt met het vragenblok Voorbereiding op de Beroepsloopbaan 

voor voltijdstudenten uit Kernvragenlijst, is er besloten om de vragen over de aansluiting dan wel 

voorbereiding op de beroepsloopbaan voor alle doelgroepen in één blok in de kernvragenlijst te stellen. Dit 

thema Aansluiting op de beroepspraktijk vervalt daarmee in de flexibele schil. 

Thema Studieroosters 

De vragen over studieroosters vormen samen een betrouwbare schaal (Cronbach’s alpha = 0,745). Zie tabel 

13. Uit de open opmerkingen van studenten na afloop van de vragenlijst bleek dat enkelen het begrip 

‘studeerbaarheid’ niet goed begrepen. Daarom is er besloten om daar een toelichting bij te zetten.  
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Tabel 13: Item-Totaal statistieken voor de schaal Studieroosters (Cronbach’s alpha = 0,745) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren 0,644 0,422 0,744 

De studeerbaarheid van het studierooster 0,720 0,501 0,707 

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 0,819 0,624 0,634 

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 0,814 0,621 0,635 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

Thema Studielast  

Het thema Studielast bevat de volgende vragen: 

 Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 

- De spreiding van de studielast over het studiejaar 

- De haalbaarheid van deadlines 

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

- (routing, opleidingsvorm deeltijd of duaal) De mogelijkheid om werken en leren te combineren  

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de studielast? Je opmerkingen worden doorgegeven aan 

jouw instelling. 

 

De items uit het blok studielast vormen samen een sterke schaal, met een Cronbach’s alpha van 0,802 

(tabel 14). 

Tabel 14: Item-Totaal statistieken voor de schaal Studielast (Cronbach’s alpha = 0,7802) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te 
volgen 0,780 0,601 0,761 

De spreiding van de studielast over het studiejaar 0,833 0,665 0,728 

De haalbaarheid van deadlines 0,826 0,659 0,736 

De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast 0,737 0,550 0,785 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Studielast worden de volgende items voorgesteld:  

 Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 

- De spreiding van de studielast over het studiejaar 

- De haalbaarheid van deadlines 

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

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de studielast? Je opmerkingen worden doorgegeven aan 

jouw instelling. (allen) 
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Thema Groepsgrootte  

Over groepsgrootte is één vraag gesteld:  
 

 De volgende vraag gaat over de grootte van de groep waarin de onderwijsactiviteiten (hoorcolleges, 

werkgroepen) in jouw opleiding plaats vinden. De groepsgrootte bij werkgroepen is: te klein ; precies 

goed; te groot. 

 
Er is enige twijfel of deze vraag bruikbare informatie kan opleveren voor studiekiezers of kwaliteitszorg. 

Toch stellen we voor hem op te nemen in de Flexibele schil, aangevuld met ruimte voor toelichting, net als 

bij de andere vraagblokken. De formulering is aangepast om directer te vragen naar de ervaring van de 

responderende student.  
 

 Hoe ervaar jij de grootte van de groep waarin de onderwijsactiviteiten in jouw opleiding plaats 

vinden? Ik vind de groepsgrootte bij werkgroepen: te klein; precies goed; te groot. 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de groepsgrootte? Je opmerkingen worden doorgegeven 

aan jouw instelling. 

Thema Stages 

Dit thema valt in twee clusters uiteen: de stage vanuit de opleiding en op de stageplek, daarom stellen we 

voor om voor het thema Stages twee schalen op te nemen: ‘Stage opleiding’, en ‘Stageplek’. Beide schalen 

vormen een sterke schaal. Omdat opleiding en stageplek beide belangrijk zijn voor het slagen van een stage 

stellen we voor beide blokken als één set vragen aan te bieden, maar er twee verschillende themascores 

over te berekenen (tabel 15). 

Tabel 15: Item-Totaal statistieken voor de schaal Stage opleiding (Cronbach’s alpha = 0,722) en Stageplek 
(Cronbach’s alpha = 0,756) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Stage Opleiding    

De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding 0,768 0,502 0,690 

De voorbereiding op de stage door de opleiding 0,860 0,629 0,523 

De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs 0,781 0,509 0,675 

Stageplek    

Wat je tijdens je stage hebt geleerd 0,900 0,619  

De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je 
stage loopt 0,900 0,619  

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 
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Voor het thema Stages stellen we de volgende set vragen voor: (routingvraag) Heb je het afgelopen 

collegejaar stage gelopen? Onder stage verstaan we iedere vorm van onderwijs, een korte of een langere 

periode, waarin je concrete ervaring opdoet in de beroepspraktijk (ja; nee; niet van toepassing). 

 

Stage opleiding (alleen voor studenten die stage hebben gelopen)  

 Hoe tevreden ben je over: matrixvraag (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden)  

- De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding 

- De voorbereiding op de stage door de opleiding 

- De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs 

Stageplek (alleen voor studenten die stage hebben gelopen)  

 Hoe tevreden ben je over: matrixvraag (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden)  

- Wat je tijdens je stage hebt geleerd 

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

Wil jij je opleiding nog iets meegeven over stages? Je opmerkingen worden doorgegeven aan jouw 

instelling. 

Thema Studiefaciliteiten 

De items van het thema Studiefaciliteiten vormen ene sterke schaal met een Cronbach’s alpha van 0,853. 

Zie tabel 16. 

Tabel 16: Item-Totaal statistieken voor de schaal Studiefaciliteiten (Cronbach’s alpha = 0,853) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De geschiktheid van de onderwijsruimten 0,785 0,668 0,823 

De ICT-faciliteiten 0,810 0,696 0,818 

De digitale leeromgeving 0,717 0,584 0,838 

De geschiktheid van werkplekken 0,835 0,735 0,809 

De beschikbaarheid van werkplekken 0,707 0,579 0,843 

De (digitale) bibliotheek/mediatheek 0,717 0,594 0,836 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Studiefaciliteiten stellen we de volgende vragen voor: 

 Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden)  

- De geschiktheid van de onderwijsruimten 

- De ICT-faciliteiten 

- De digitale leeromgeving 

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

- De beschikbaarheid van werkplekken (bv. aantal werkplekken)  

- De bibliotheek/mediatheek  

- De digitale bibliotheek/mediatheek 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over studiefaciliteiten? Je opmerkingen worden doorgegeven 

aan jouw instelling. 
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Thema Uitdaging en inzet 

De items van het thema uitdaging en inzet vormen een sterke schaal met een Cronbach’s alpha van 0,871. 

Zie tabel 17. 

Tabel 17: Item-Totaal statistieken voor de schaal Uitdaging en inzet (Cronbach’s alpha = 0,871) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Mijn opleiding is uitdagend 0,795 0,682 0,848 

Mijn opleiding stimuleert me om verdieping aan te brengen in de lesstof 0,826 0,730 0,841 

Mijn opleiding is van voldoende niveau 0,798 0,687 0,848 

Mijn opleiding daagt mij uit om het beste uit mezelf te halen 0,851 0,765 0,836 

Ik ben meestal goed voorbereid voor de lessen 0,489 0,393 0,886 

Mijn opleiding heeft mijn enthousiasme voor dit vakgebied gestimuleerd 0,760 0,665 0,850 

Ik word tijdens mijn opleiding gestimuleerd om actief deel te nemen aan 
het onderwijs 0,728 0,633 0,855 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Het item ‘Mijn opleiding stimuleert me om verdieping aan te brengen in de lesstof’ heeft een afwijkende 

Skewness (< -1) en Kurtosis (> 1). Bij bestudering van de verdeling van scores is te zien dat dit item 

enigszins scheefnormaal verdeeld is. Dat is geen belemmering om het op te nemen in deze schaal. 

 
 

Voor het thema Uitdaging en inzet stellen we de volgende vragen voor: 

 In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je opleiding? (matrixvraag: zeer mee 

oneens; zeer mee eens) 

- Mijn opleiding is uitdagend 

- Mijn opleiding stimuleert me om verdieping aan te brengen in de lesstof 

- Mijn opleiding is van voldoende niveau 

- Mijn opleiding daagt mij uit om het beste uit mezelf te halen 

- Ik ben meestal goed voorbereid voor de lessen 

- Mijn opleiding heeft mijn enthousiasme voor dit vakgebied gestimuleerd 

- Ik word tijdens mijn opleiding gestimuleerd om actief deel te nemen aan het onderwijs 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over uitdaging en inzet? Je opmerkingen worden doorgegeven 

aan jouw instelling. 
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Thema Internationale aspecten  

Dit blok vormt een sterke schaal met een Cronbach’s alpha van >0,8. Het vragenblok Internationale 

aspecten ie bedoeld voor alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Voor internationale studenten 

is het blok Internationale studenten. Zie tabel 18. 

Tabel 18: Item-Totaal statistieken voor de schaal Internationale aspecten (Cronbach’s alpha = 0,806) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De mate waarin je gestimuleerd wordt kennis te maken met andere 
culturen 0,844 0,643 0,746 

De mogelijkheden die je opleiding biedt voor studeren of stage in het 
buitenland 0,804 0,585 0,801 

De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan 
internationale aspecten 0,897 0,737 0,644 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Internationale aspecten worden de volgende vragen voorgesteld: 

 Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden) 

- De mate waarin je gestimuleerd wordt kennis te maken met andere culturen 

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

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

- De beheersing van het Engels van de docenten  

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over internationale aspecten van je opleiding? Je opmerkingen 

worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Thema Internationale studenten  

Dit blok is alleen aan internationale studenten gesteld, d.w.z. studenten met een buitenlandse 

vooropleiding. Omdat de pilot in het Nederlands is afgenomen zijn deze vragen slechts door 62 

respondenten ingevuld en moeten we voorzichtig zijn met het interpreteren van de statistieken.  

Dit thema valt in eerste instantie in twee schalen uiteen, maar de vijf items vormen samen ook een sterke 

schaal met een Cronbach’s alpha van > 0,8. Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen de items stelt de 

projectgroep voor alle items als één schaal te handhaven (tabel 19). 

Tabel 19: Item-Totaal statistieken voor de schaal Internationale studenten (Cronbach’s alpha = 0,804) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling 0,713 0,544 0,780 

De geboden hulp door je instelling 0,789 0,641 0,750 

De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur 0,791 0,642 0,749 

De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider 0,829 0,690 0,733 

Het aanbod aan Engelstalige vakken 0,602 0,433 0,809 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

In de oude NSE werden alleen studenten als internationale student beschouwd wanneer zij een 

internationale vooropleiding in het VO hadden. In de vernieuwde NSE is dit veranderd naar alle 

vooropleidingen (ook in het ho) in het buitenland. Voor het thema Internationale studenten worden de 

volgende vragen voorgesteld: 
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 (routingvraag) Heb je je vooropleiding in het buitenland gevolgd? (ja; nee) 

 (buitenlandse vooropleiding) Hoe tevreden ben je over: (matrixvraag: zeer ontevreden; zeer tevreden)  

- De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling 

- De geboden hulp door je instelling (Bijvoorbeeld bij inschrijving, huisvesting, visa e.d.) 

- De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur (Bijvoorbeeld een Engelse of 

Nederlandse taalcursus, buddy-systeem) 

- De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider 

- Het aanbod aan Engelstalige vakken 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over je ervaringen als internationale student? Je opmerkingen 

worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Thema Structuur en samenhang opleiding 

Uit de factoranalyse van de vragen over structuur en samenhang bleek dat de schaal betrouwbaarder zou 

worden door het item ‘er zijn voldoende mogelijkheden om vakken te kiezen binnen mijn opleiding’ te 

verwijderen. Omdat dit item bovendien inhoudelijk sterk overlapt met het item ‘De ruimte om zelf vorm te 

geven aan je programma’ uit het Thema Inhoud uit de kernvragenlijst, is besloten dit item te laten 

vervallen. De uiteindelijke twee items vormen een betrouwbare schaal met een Cronbach’s alpha van 0,720 

(tabel 20). 

Tabel 20: Item-Totaal statistieken voor de schaal Internationale studenten (Cronbach’s alpha = 0,663) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Alle verplichte onderdelen zijn relevant voor de opleiding 0,840 0,539 0,480 

De onderdelen van mijn opleiding vormen een samenhangend geheel 0,831 0,540 0,519 

Er zijn voldoende mogelijkheden om vakken te kiezen binnen mijn 
opleiding 

0,677 0,391 0,720 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Structuur en samenhang opleiding stellen we de volgende vragen voor: 

 In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je studie? (matrixvraag: zeer mee oneens; 

zeer mee eens)  

- Alle verplichte onderdelen zijn relevant voor de opleiding  

- De onderdelen van mijn opleiding vormen een samenhangend geheel  

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de structuur en samenhang van je opleiding? Je 

opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Thema Verdiepend leren 

Dit vragenblok is gebaseerd op bestaande vragenlijsten over leerstrategieën die als achtergrondinformatie 

zijn verzameld door de werkgroep die in de zomer van 2019 gewerkt heeft aan een voorzet voor een nieuwe 

opzet van de NSE.  

 

Alle items uit het thema Diep leren vormen samen een sterke schaal met een Cronbach’s alpha van >0.8. 

Om de begrijpelijkheid te verbeteren is er besloten om dit thema te hernoemen naar ‘Verdiepend leren’. 

Zie tabel 21. 



 

46 | Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 

Tabel 21: Item-Totaal statistieken voor de schaal Verdiepend leren (Cronbach’s alpha = 0,827) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De lesstof verbonden aan maatschappelijke vraagstukken 0,676 0,552 0,807 

Mijn eigen opvattingen of ideeën ter discussie gesteld 0,739 0,617 0,796 

Meerdere perspectieven (politiek, religieus, etnisch, etc.) in discussies of 
opdrachten verwerkt 0,722 0,601 0,800 

Geprobeerd om de mening van een ander beter te begrijpen door je te 
verplaatsen in zijn of haar perspectief 0,696 0,566 0,805 

Ideeën in je cursus verbonden aan kennis en ervaringen die je eerder had 
opgedaan 0,726 0,596 0,801 

Ideeën van verschillende cursussen gecombineerd in opdrachten 0,663 0,522 0,812 

Iets geleerd dat veranderde hoe je eerder een vraagstuk of concept 
begreep 0,694 0,562 0,806 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Verdiepend leren stellen we de volgende items voor: 

 De volgende stellingen gaan over manieren waarop je nieuwe kennis en vaardigheden leert. In 

hoeverre lag de nadruk in je onderwijs op: (matrixvraag: 1= helemaal niet, 2 = nauwelijks, 3 = een 

beetje, 4 = redelijk, 5 = sterk) 

- Het toepassen van feiten, theorieën of methoden op praktische problemen of nieuwe situaties 

- Het analyseren van een idee, ervaring of betoog in diepte door de onderdelen ervan te 

onderzoeken 

- Het evalueren van een mening, besluit of informatiebron 

- Het formuleren van een nieuw idee op basis van meerdere informatiebronnen 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de manieren waarop je nieuwe kennis en vaardigheden 

leert? Je opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Thema Reflectie 

De items van het thema Reflectie vormen samen een betrouwbare schaal met een alpha van 0,738 die niet 

verbetert door items te verwijderen (tabel 22). 

Tabel 22: Item-Totaal statistieken voor de schaal Reflectie (Cronbach’s alpha = 0,738) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Het toepassen van feiten, theorieën of methoden op praktische problemen 
of nieuwe situaties 0,548 0,342 0,772 

Het analyseren van een idee, ervaring of betoog in diepte door de 
onderdelen ervan te onderzoeken 0,802 0,591 0,642 

Het evalueren van een mening, besluit of informatiebron 0,814 0,601 0,635 

Het formuleren van een nieuw idee op basis van meerdere 
informatiebronnen 0,805 0,594 0,639 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 
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Voor het thema Reflectie stellen we de volgende vragen voor: Tijdens dit studiejaar, hoe vaak heb je 

(matrixvraag: 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd) 

 De lesstof verbonden aan maatschappelijke vraagstukken 

 Mijn eigen opvattingen of ideeën ter discussie gesteld 

 Meerdere perspectieven (politiek, religieus, etnisch, etc.) in discussies of opdrachten verwerkt 

 Geprobeerd om de mening van een ander beter te begrijpen door je te verplaatsen in zijn of haar 

perspectief 

 Ideeën in je cursus verbonden aan kennis en ervaringen die je eerder had opgedaan 

 Ideeën van verschillende cursussen gecombineerd in opdrachten 

 Iets geleerd dat veranderde hoe je eerder een vraagstuk of concept begreep 

 Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over het thema ‘Reflectie’? Jouw opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling. (single met open antwoordveld) 

Thema Afstandsonderwijs  

Het blok afstandsonderwijs is toegevoegd vanwege de veranderde omstandigheden vanwege de COVID19-

maatregelen. De voorgestelde items vormen samen een sterke schaal (Cronbach’s alpha > 0,8). Zie tabel 

23. 

Tabel 23: Item-Totaal statistieken voor de schaal Afstandsonderwijs (Cronbach’s alpha = 0,848) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Digitale middelen voor afstandsonderwijs worden adequaat ingezet 0,835 0,707 0,805 

Het online onderwijs is van goede kwaliteit 0,875 0,764 0,787 

Het afstandsonderwijs verloopt volgens een duidelijke structuur 0,836 0,711 0,802 

Er zijn voldoende mogelijkheden tot direct, één op één contact met 
docenten 

0,714 0,573 0,840 

De toetsen op afstand zijn van goede kwaliteit 0,690 0,547 0,846 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Voor het thema Afstandsonderwijs stellen we de volgende vragen voor met een routingvraag. We stellen 

voor dat instellingen er voor kunnen kiezen om deze vraag voor al hun studenten op ‘Ja’ te zetten, indien 

van toepassing. Dan hoeft deze routingvraag niet aan studenten te worden getoond.  

 

Voor het Thema Afstandsonderwijs stellen we de volgende vragen voor: 

 (routingvraag) Volg je (een deel van) je studie op afstand? (ja; nee) 

 In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over het afstandsonderwijs? Met 

afstandsonderwijs bedoelen we de onderdelen van je studieopleiding die niet op de instelling 

plaatsvinden (matrixvraag: zeer mee oneens; zeer mee eens)  

- Digitale middelen voor afstandsonderwijs worden adequaat ingezet 

- Het afstandsonderwijs is van goede kwaliteit 

- Het afstandsonderwijs verloopt volgens een duidelijke structuur  

- Er zijn voldoende mogelijkheden tot direct, één op één contact met docenten (Bijvoorbeeld 

tijdens online practica of werkcolleges) 

- De toetsen op afstand zijn van goede kwaliteit  

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over het afstandsonderwijs? Je opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling. 
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Medezeggenschap 

‘Ik ben bekend met het werk van de medezeggenschap’ heeft een Kurtosis <-1, uit het histogram dat is 

gemaakt van de scoreverdeling blijkt dat deze niet sterk normaal zijn verdeeld. De items vormen wel een 

betrouwbare schaal (tabel 24). 

Tabel 24: Item-Totaal statistieken voor de schaal Medezeggenschap (Cronbach’s alpha = 0,716) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Ik ben bekend met het werk van de medezeggenschap 0,887 0,575  

De medezeggenschap vertegenwoordigt effectief de belangen van 
studenten 0,887 0,575  

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

 
Het thema Medezeggenschap wordt als volgt voorgesteld:  

 De volgende stellingen gaan over de medezeggenschap via bijvoorbeeld studentenraden of 

opleidingscommissie. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de 

medezeggenschap: (matrixvraag: zeer mee oneens; zeer mee eens) 

- Ik ben bekend met het werk van de medezeggenschap 

- De medezeggenschap vertegenwoordigt effectief de belangen van studenten 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de medezeggenschap? Je opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling. 

Gelijke behandeling 

Dit vragenblok heette eerst ‘diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid’. Deze naam was gebaseerd op de 

input van respondenten in het eerste delphionderzoek. Een naam die bestaat uit drie verschillende 

begrippen is niet ideaal. Bovendien bleek uit opmerkingen van studenten dat deze begrippen soms niet 

worden begrepen. Daarnaast werden deze begrippen door sommigen als niet neutraal opgevat. De vragen 

riepen daarmee weerstand op. De projectgroep heeft daarom besloten dit vragenblok de neutralere titel 

‘Gelijke behandeling’ te geven. De vragen zijn daarop aangepast. Ook heeft de projectgroep besloten om 

de ingewikkelde stelling ‘Studenten voelen zich gehoord over diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid’ 

te veranderen in ‘Ik ervaar gelijke behandeling van studenten’. Respondenten kunnen immers alleen vragen 

beantwoorden vanuit hun eigen ervaringen.  

 

Er is een item met afwijkende skewness (< -1) en kurtosis (> 1). Uit de histogram blijkt dat dit item scheef 

verdeeld is, dit is geen aanleiding om het item te verwijderen. De vragen vormen een sterke schaal met 

een Cronbach’s alpha van 0,867. Zie tabel 25. 
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Tabel 25: Item-Totaal statistieken voor de schaal Gelijke behandeling (Cronbach’s alpha = 0,867) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Er is een veilig klimaat waarin iedereen zijn mening durft te geven 0,735 0,602 0,859 

Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden 0,727 0,590 0,863 

Studenten voelen zich gehoord over 
diversiteit/inclusiviteit/toegankelijkheid 0,879 0,788 0,814 

Mijn onderwijsinstelling besteedt aandacht aan 
diversiteit/inclusiviteit/toegankelijkheid 0,841 0,729 0,828 

Er wordt door de instelling voldoende gedaan aan de stimulatie van 
diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid 0,853 0,744 0,824 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

 Met gelijke behandeling bedoelen we dat iedereen op dezelfde manier meedoet en erbij hoort, 

ongeacht achtergrond, opleidingsniveau ouders, geslacht, seksuele geaardheid, religie etc. Geef aan in 

hoeverre de volgende stellingen voor jouw opleiding gelden (1=helemaal niet mee eens; 5=helemaal 

mee eens) 

- Er is een veilig klimaat waarin iedereen zijn mening durft te geven 

- Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden 

- Ik ervaar gelijke behandeling van studenten 

- Mijn onderwijsinstelling besteedt aandacht aan gelijke behandeling  

- Er wordt door de instelling voldoende gedaan aan de stimulatie van gelijke behandeling  

 Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over gelijke behandeling? Jouw opmerkingen worden 

doorgegeven aan jouw instelling. 

Flexibiliteit studieprogramma 

Binnen het thema Flexibiliteit studieprogramma zijn er drie items met een kurtosis < -1. Uit onderstaande 

grafieken blijkt ook dat ze niet erg normaal zijn verdeeld. De items vormen samen wel een sterke schaal 

(alpha > 0,8). Zie tabel 26. 
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Tabel 26: Item-Totaal statistieken voor de schaal Flexibiliteit studieprogramma (Cronbach’s alpha = 0,883) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

Het is mogelijk om het studieprogramma van mijn opleiding aan te passen, 
om ruimte te maken voor keuzevakken of bijvoorbeeld een stage 0,913 0,798 0,813 

De opleiding denkt mee bij het maken van een aangepast 
studieprogramma 0,871 0,722 0,879 

Er zijn veel mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan de 
opleiding 0,916 0,803 0,807 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

De volgende vragen worden voorgesteld voor het thema Flexibiliteit studieprogramma  

 In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (matrixvraag: zeer mee oneens; zeer mee 

eens) 

- Het is mogelijk om het studieprogramma van mijn opleiding aan te passen, om bijvoorbeeld 

ruimte te maken voor keuzevakken of een stage. 

- De opleiding denkt mee bij het maken van een aangepast studieprogramma 

- Er zijn voldoende mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan de opleiding 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over de flexibiliteit van het studieprogramma? Je opmerkingen 

worden doorgegeven aan jouw instelling. 

Kunstonderwijs 

De vragen over Kunstonderwijs zijn via een routing alleen voorgelegd aan hbo-studenten die een 

kunstopleiding volgen. In totaal zijn er 88 respondenten die alle vragen binnen dit blok hebben beantwoord. 

De Cronbach’s alpha is 0,787, wat betekent dat het vragenblok intern consistent is. Het blok kan zonder 

wijzigingen worden opgenomen in de flexibele schil. Zie tabel 27. 

Tabel 27: Item-Totaal statistieken voor de schaal Kunstonderwijs (Cronbach’s alpha = 0,787) 

  
Factor-
ladingen 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
alpha if Item 

Deleted 

De mate waarin het programma je een goede basis biedt voor het verder 
ontwikkelen van artistieke kennis en vaardigheden 0,807 0,662 0,717 

De beschikbaarheid van de faciliteiten 0,631 0,432 0,793 

De kwaliteit van deze faciliteiten 0,849 0,722 0,700 

De mogelijkheden die de opleiding mij biedt om me tijdens de studie als 
kunstenaar etc. actief te zijn buiten de instelling 0,757 0,592 0,738 

De mate waarin de opleiding mij in staat stelt vaardigheden te 
ontwikkelen op het gebied van (artistiek) onderzoek 0,635 0,453 0,783 

Bron: ResearchNed - kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021 

 

Het vragenblok Kunstonderwijs wordt als volgt voorgesteld:  

Thema Kunstonderwijs (alleen voor kunstopleidingen) 

 (routing) Volg je een kunstopleiding? (ja, nee) 

 N.B. Deze vraag eventueel niet stellen aan studenten. Selectie maken o.b.v. populatiedata. 

 (kunstopleiding) Hoe tevreden ben je over: (1=heel erg ontevreden; 5=heel erg tevreden) (alleen voor 

studenten van een kunstopleiding) 
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- De mate waarin het programma je een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van 

artistieke kennis en vaardigheden  

- De beschikbaarheid van de faciliteiten (Het gaat hierbij om de algemene faciliteiten zoals 

studio’s, werkplaatsen, oefenruimtes, etc.)  

- De kwaliteit van de faciliteiten (het gaat hierbij om de algemene faciliteiten zoals studio’s 

werkplaatsen, oefenruimtes, etc)De kwaliteit van deze faciliteiten  

- De mogelijkheden die de opleiding mij biedt om me tijdens de studieopleiding als 

kunstenaar/artiest/danser/maker/docent te presenteren of actief te zijn buiten de instelling  

- De mate waarin de opleiding mij in staat stelt vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van 

(artistiek) onderzoek 

 Wil jij je opleiding nog iets meegeven over artistieke ontwikkeling en faciliteiten? Je opmerkingen 

worden doorgegeven aan jouw instelling. 

3.6.2 Samenvatting flexibele schil 

Samenvattend bevat de flexibele schil de volgende blokken (tabel 28). 

Tabel 28: Samenvattende tabel vraagblokken flexibele schil 

Factor Aantal vragen Doelgroep Cronbach’s alpha 

Algemene vaardigheden 6   0,786 

Wetenschappelijke vaardigheden 5 Wo 0,831 

Praktijkgericht onderzoek 5 Hbo 0,874 

Studieroosters 4   0,745 

Studielast 4   0,802 

Groepsgrootte 1     

Stages 5 Stage in afgelopen jaar 0,734 

Studiefaciliteiten 6   0,853 

Uitdaging en inzet 7   0,871 

Internationalisering 3   0,806 

Internationale Studenten 5 Internationale vooropleiding 0,804 

Structuur en samenhang opleiding 3   0,663 

Verdiepend leren 7   0,827 

Manier leren 4   0,738 

Afstandsonderwijs 5 Onderwijs (gedeeltelijk) op afstand 0,848 

Medezeggenschap 2   0,716 

Gelijke behandeling 5   0,867 

Flexibiliteit Studieprogramma 3   0,883 

Kunstonderwijs 5 Kunsthogescholen 0,787 
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4 Afnamemethodiek: toestemmingsvraag 

 Inleiding 

Belangrijk in het bepalen van een passende afnamemethodiek van de NSE is dat studenten altijd de 

mogelijkheid hebben om de vragenlijst anoniem in te vullen. Tegelijkertijd is het van belang er rekening 

mee te houden dat instellingen met de data van de NSE ook verdieping zoeken en sommigen het daarom 

nodig achten de gegevens te koppelen aan de data die zij zelf over hun studenten in huis hebben. Om toe 

te werken naar een generieke en gedragen mogelijkheid voor verdiepende analyses door instellingen is 

tijdens het tweede delphionderzoek onderzocht wat precies de wensen zijn van instellingen ten aanzien 

van het aanleveren van extra gegevens en de aard van de verdiepende analyse. Verschillende instellingen 

geven daarin aan behoefte te hebben aan het verwerken van meer gegevens dan op basis van de wettelijke 

grondslag mogelijk is. Ruim de helft van de instellingen zouden daarom graag een mogelijkheid zien om 

extra variabelen aan te kunnen leveren. Een meerderheid van de instellingen wil daarnaast graag alle 

aangeleverde data terugkrijgen zonder dat de gegevens door Studiekeuze123 geanonimiseerd worden 

(indirecte herleidbaarheid oftewel het loslaten van de regels tot borging van de anonimiteit van studenten) 

en vijftien instellingen hebben expliciet aangegeven dat zij graag direct herleidbare data willen ontvangen 

met een mogelijkheid tot koppeling aan instellingseigen gegevens. Om aan deze wensen en behoeften 

tegenmoet te komen heeft de projectgroep in samenwerking met juridische experts van Surf en 

Studiekeuze123 hieronder een voorstel uitgewerkt om persoonsgegevens te mogen ontvangen en verwerken. 

Daarbij zijn de in de online consultaties opgehaalde gegevens over mogelijke verwerkingsdoelen en 

aanvullende variabelen verwerkt in concrete voorbeelden voor onderliggende informatie die aan studenten 

in het kader van de hiervoor nodige toestemmingsvraag moet worden verstrekt.  

 

Het huidige voorstel is breed ingestoken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de uiteenlopende wensen en 

behoeften vanuit de instellingen. Dat neemt niet weg dat er ook nog andere varianten hierop mogelijk zijn. 

In de komende jaren zal het huidige voorstel geëvalueerd en de effecten daarvan op de respons en de 

kwaliteit van de analyses nader onderzocht worden. Indien nodig kunnen dan nog varianten op dit voorstel 

worden uitgewerkt en gevalideerd. In het kader van het huidige traject was er onvoldoende tijd om 

meerdere varianten te valideren.  

 

Daarnaast heeft de projectgroep contact opgenomen me het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) om de 

mogelijkheid te bespreken verdiepende analyses met de door instellingen geschetste verwerkingsdoelen uit 

te voeren via de remote acces omgeving van het CBS8. Aan het verwerken van gegevens op microniveau via 

de remote access omgeving van het CBS zijn een aantal richtlijnen verbonden. Eén van deze richtlijnen is 

dat alle output van analyses via het CBS openbaar worden gemaakt en dat output op instellingsniveau niet 

is toegestaan9. Dat betekent dat het werken via de remote acces omgeving voor het merendeel van de bij 

instellingen opgehaalde wensen rondom verdiepende analyses geen optie is. Wel is het mogelijk om de NSE 

gegevens op landelijk niveau op te laten nemen in de lijst van externe onderzoeksdata van het CBS10. Deze 

data zou op aanvraag ook nog aangevuld kunnen worden met gegevens van het CBS zelf. Ook hierbij geldt 

dat er geen output op instellingsniveau is toegestaan. Deze optie is hierdoor vooral interessant in het kader 

van verdiepend wetenschappelijk onderzoek en de bredere theoretische conclusies en inzichten die dit 

mogelijk oplevert voor het verbeteren van studievoorlichting of kwaliteitszorg. Voor de gerichte 

kwaliteitsverbetering op instellings- of opleidingsniveau is dit echter geen mogelijkheid.  

 
8  https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen 
9  https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/export-van-

gegevens 
10  https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/externe-

onderzoeksdata 
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 Aanleveren van extra labels en het verstrekken van niet-anonieme gegevens aan instellingen 

4.2.1 Verantwoordelijkheid van Studiekeuze123 en verantwoordelijkheid van de instelling 

Voor een goed begrip van dit voorstel is het van belang om te weten wie de verantwoordelijke is voor een 

bepaalde verwerking. Zo moet een verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG onder meer een 

rechtmatige grondslag voor de verwerking hebben. Zoals dat eerder in de Gemeenschappelijke Uitwisselings 

Overeenkomst (GUO) is gebeurd, zijn de afzonderlijke verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van 

de Nationale Studentenenquête hieronder in chronologische volgorde vermeld, met de partij (de instelling 

of Studiekeuze123) die er voor verantwoordelijk is: 

 

1. De instelling verstrekt studentgegevens aan Studiekeuze123 en is Verwerkingsverantwoordelijke voor 

de persoonsgegevens van de student tot en met de verstrekking aan Studiekeuze123. 

2. Studiekeuze123 ontvangt de studentgegevens van de instelling en is vanaf dat moment 

Verwerkingsverantwoordelijke voor het uitnodigen van studenten om mee te doen met de NSE, voor 

het uitvoeren van de NSE, het versturen van de vergoedingen aan enkele van de deelnemende 

studenten en voor het verwerken van de antwoorden op de enquête tot resultaten en voor de 

verstrekking van de resultaten aan de instelling11.  

3. De instelling ontvangt de resultaten van Studiekeuze123 en is opnieuw Verwerkingsverantwoordelijke 

(voor zover het tenminste persoonsgegevens betreft) vanaf het moment van ontvangst. 

4.2.2 Aanleveren extra labels 

Voor een goede uitvoering van een betrouwbare en valide Nationale Studentenenquête (NSE) is het nodig 

dat Studiekeuze123 een aantal studentgegevens van instellingen ontvangt, namelijk:  

 

 het e-mailadres van de student, verkregen van de instelling; 

 het Brinnummer en het Brinvolgnummer van de betreffende instelling; 

 de voorkeurstaal van de student; 

 de CROHO-code van de opleiding die de student volgt; 

 de naam van de opleidingsvariant, leerroute of track die de student volgt12 ; 

 de vorm van de opleiding die de student volgt (voltijd, deeltijd, duaal); 

 de naam van de opleidingslocatie (vestigingsplaats); 

 of de student een reguliere student, postmaster of premasterstudent is; 

 of de student afstandsonderwijs volgt; 

 of de student een eerstejaars- of ouderejaarsstudent is;  

 of de student een opleiding in het wetenschappelijk- of hoger beroepsonderwijs volgt.  

 

De instelling verstrekt deze studentgegevens aan Studiekeuze123 en is Verwerkingsverantwoordelijke voor 

de persoonsgegevens van de student tot en met de verstrekking aan Studiekeuze123. Alle boven genoemde 

gegevens zijn vastgelegd in artikel 2 lid 1 van de Regeling gegevens studentenenquête en hiervoor geldt dat 

de instelling deze gegevens verstrekt aan Studiekeuze123 op grond van de AVG-grondslag ‘wettelijke plicht’ 

(art. 6 lid 1 sub c AVG). Die wettelijke plicht is vastgelegd in artikel 7.15a lid 5 Whw.  

 

  

 
11  Althans: voor zover die resultaten persoonsgegevens bevatten. Op anonieme gegevens is de AVG niet van toepassing 

en kun je dus niet spreken van ‘verwerkingsverantwoordelijkheid in de zin van de AVG’. 
12  Het label ‘de naam van de opleidingsvariant, leerroute of track die de student volgt’ is optioneel en door de 

instelling zelf in te vullen. 
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Daarnaast kan het zijn dat instellingen behoefte hebben om extra labels toe te voegen die voor hun 

gegevensanalyses van belang zijn. Studiekeuze123 biedt de instelling de mogelijkheid om maximaal zeven 

extra labels toe te voegen aan de gegevenslevering zoals hierboven beschreven. Het betreft informatie over 

bijvoorbeeld de facultaire of andere organisatorische indelingen, samenwerkingsverbanden, 

honoursstudenten of andere student-gerelateerde informatie. Deze informatie mag niet één-op-één 

herleidbaar zijn naar individuen. Daarnaast biedt Studiekeuze123 aan instellingen de mogelijkheid om een 

tweede e-mailadres van studenten aan te leveren, een van Croho afwijkende opleidingsnaam, een van 

Croho afwijkende instellingsnaam, één extra tekstregel in de uitnodigingsmail en een extra ondertekening 

voor de uitnodigingsmail. Voor het aanleveren van gegevens die niet genoemd worden in artikel 2 lid 1 van 

de Regeling gegevens geldt echter niet de verwerkingsgrondslag ‘wettelijke plicht’. Voor de verstrekking 

van deze extra gegevens aan Studiekeuze123 moet de instelling zich daarom zelf verzekeren van een 

verwerkingsgrondslag. We willen instellingen er dan hier ook nadrukkelijk op wijzen dat het de 

verantwoordelijkheid van de instelling als Verwerkingsverantwoordelijke is om te zorgen voor een 

rechtmatige grondslag voor de verstrekking van mogelijke extra persoonsgegevens aan Studiekeuze123. In 

aanmerking komen: ‘toestemming van de betrokkene’ (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of ‘gerechtvaardigd belang 

van de Verwerkingsverantwoordelijke’ (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Een instelling kan ook onderzoeken of 

men de verstrekking ‘verenigbaar’ acht ‘met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn 

verzameld’ (artikel 6 lid 4 AVG). 
 

Het aanleveren van deze gegevens aan Studiekeuze123 betekent niet dat de instelling deze ook met alle 

respons van de studenten niet-anoniem teruggeleverd kan krijgen. Dit laatste is afhankelijk van de gegeven 

toestemming door de student, zoals beschreven in de volgende paragraaf. Studiekeuze123 en MWM2 geven 

bij aanvang van de NSE instructies voor het aanleveren van de gegevens, waaronder deze extra labels. 

4.2.3 Toestemming voor het niet-anoniem verstrekken van gegevens aan instellingen 

Voor het invullen van de NSE geldt dat studenten in de gelegenheid worden gesteld om anoniem hun mening 

te geven over hun opleiding. Studiekeuze123 informeert de studenten hierover bij aanvang van de 

enquête13. Wanneer een student anoniem deelneemt, mogen de enquêteresultaten die Studiekeuze123 

verstrekt aan de instelling en publiceert in het openbare benchmarkbestand, niet herleidbaar zijn tot de 

individuele student. Voor de borging van de anonimiteit van studenten heeft Studiekeuze123 daarom een 

aantal regels14 opgesteld omtrent het verstrekken van gegevens uit de NSE aan instellingen en voor de 

openbare publicatie van de NSE resultaten.  
 

Dat betekent dat Studiekeuze123 voor de verstrekking van anonieme, niet herleidbare NSE resultaten aan 

de instelling ook geen toestemming nodig heeft volgens de AVG. Anonieme gegevens zijn geen 

persoonsgegevens. De AVG is niet van toepassing op anonieme gegevens.  
 

In het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE is naar voren gekomen dat sommige 

instellingen behoefte hebben aan niet-anonieme verstrekking van studentgegevens door Studiekeuze123 aan 

de instelling. Bij een niet-anonieme verstrekking van gegevens is sprake van persoonsgegevens, waaronder 

het emailadres van de student of tot personen herleidbare gegevens door het loslaten van de regels tot 

borging van de anonimiteit van studenten.  

 
13  INFORMED CONSENT: Voor de vragen van de NSE te beantwoorden geef je toestemming aan Studiekeuze123 om je 

antwoorden te verwerken tot geanonimiseerde databestanden gericht op studiekeuzevoorlichting, kwaliteitszorg voor 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek. Studiekeuze123 draagt geen persoonsgegevens 
over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Zie voor meer informatie: 
https://www.studiekeuze123.nl/nse-studenten/nse-privacy. Vragen? Wij zijn bereikbaar op student@nse.nl en zullen 
je dan zo snel mogelijk van antwoorden voorzien. Ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van persoonsgegevens, intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens kan worden gestuurd naar student@nse.nl 

14  Dit zijn de regels uit 2020. Deze tekst wordt voor 2021 nog geactualiseerd. 
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Voor de verstrekking van persoonsgegevens (tot personen herleidbare gegevens) door Studiekeuze123 aan 

de instelling is daarmee wel de AVG van toepassing en geldt de verwerkingsgrondslag ‘toestemming’. 

Studiekeuze123 moet aan de student toestemming vragen om deze gegevens aan de instelling te mogen 

verstrekken. Het gebruik van ‘toestemming’ als verwerkingsgrondslag is aan regels gebonden. Toestemming 

kan alleen als verwerkingsgrondslag dienen als deze vrij, specifiek, geïnformeerde en ondubbelzinnig is 

(artikel 4 lid 11 AVG)15.  

 

Het is daarom belangrijk dat instellingen zich realiseren dat zij bij het niet-anoniem verwerken van 

persoonsgegevens altijd het principe van dataminimalisatie in acht moeten nemen. Dat betekent dat alle 

gewenste en te verwerken persoonsgegevens noodzakelijk moeten zijn om een specifiek doel te bereiken. 

Om te voldoen aan de eis van ‘informed consent’ moet de instelling de student bij het vragen door 

Studiekeuze123 om toestemming informeren over het doel van de verwerking. 

 

Niet alle studenten zullen naar verwachting hun toestemming verlenen. Het aantal records dat 

Studiekeuze123 aan de instelling mag verstrekken zal dus afwijken van het aantal records in het landelijke 

benchmarkbestand of het anonieme instellingsbestand. Mochten instellingen ondanks deze kanttekening 

graag niet-anonieme gegevens willen ontvangen, dan kunnen zij ervoor kiezen om aan het einde van de 

vragenlijst een toestemmingsvraag toe te voegen. 

 

Studiekeuze123 voegt voor betreffende instellingen een gevalideerde en met het onderwijsveld afgestemde 

toestemmingsvraag toe aan het einde van de vragenlijst. De keuze om de toestemming aan het einde uit te 

vragen biedt de nodige transparantie om de student vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn 

toestemming te laten geven. Hiermee blijft bovendien de betrouwbaarheid van de anoniem verzamelde 

gegevens geborgd en hebben studenten duidelijk zicht op alle gegevens die in de analyse door de instelling 

gebruikt gaan worden.  

 Procedure toevoegen van een toestemmingsvraag 

In de GUO (Gemeenschappelijke Uitwisselings Overeenkomst) die Studiekeuze123 aan de CvB’s van alle 

instellingen ter ondertekening toestuurt, moeten instellingen een keuze maken of zij voor hun studenten 

een toestemmingsvraag willen toevoegen aan de NSE. Instellingen die alleen anonieme gegevens willen 

ontvangen van Studiekeuze123, hoeven dus geen toestemmingsvraag toe te voegen. Instellingen die niet-

anonieme gegevens willen ontvangen van Studiekeuze123 moeten wél een toestemmingsvraag toevoegen. 

 

Het gebruik van ‘toestemming’ als verwerkingsgrondslag is aan regels gebonden. Toestemming kan alleen 

als verwerkingsgrondslag dienen als deze vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig is gegeven 

(artikel 4 lid 11 AVG). Daarom is het belangrijk dat studenten goed geïnformeerd zijn over de aard en het 

doel van de gegevensverwerking op het moment dat zij toestemming verlenen. De verantwoordelijkheid om 

de juiste informatie te verstrekken en de doelbinding bij de verwerking te bewaken ligt bij de instelling. 

Studiekeuze123 zal in de toestemmingsvraag een link opnemen waar studenten terecht kunnen voor de 

informatie vanuit de instelling. De tekst en de link moet door de instellingen aan Studiekeuze123 worden 

aangeleverd. Dit gebeurt tegelijkertijd met het aanleveren van de studentgegevens. Studiekeuze123 en 

MWM2 nemen dit bij aanvang van de NSE op in de instructies voor het aanleveren van alle gegevens. Aan 

instellingen wordt geadviseerd deze informatie zo specifiek mogelijk in te vullen, zodat studenten hun 

toestemming vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig kunnen geven. De belangrijkste zaken 

waarover de instelling de student moet informeren zijn:  

 

 
15  Als we in dit verband kortweg spreken van ‘informed consent’, moeten we daarbij bedenken dat toestemming niet 

alleen ‘geïnformeerd’, maar ook vrij, specifiek en ondubbelzinnig moet zijn. 
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 naam + contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke; 

 doel van het onderzoek (i.e. ‘wie’ wil ‘wat’ doen aan de hand van ‘welke’ persoonsgegevens en 

‘wanneer’ om ‘resultaat’ te bereiken); 

 lijst met gegevens die verwerkt worden; 

 looptijd van het onderzoek; 

 bewaartermijn van de gegevens; 

 link/verwijzing naar privacy beleid instelling; 

 informatie over hoe studenten hun toestemming later nog kunnen intrekken; 

 informatie over waar studenten bij vragen/klachten terecht kunnen. 

 

Voorbeeld van een overzicht vanuit de instelling: 
 
1. Wat doet je onderwijsinstelling met jouw gegevens? 
Jouw onderwijsinstelling gebruikt je antwoorden voor: <verwerkingsdoel invullen> 
 
2. Welke aanvullende gegevens worden door jouw onderwijsinstelling verwerkt? 
Jouw onderwijsinstelling verwerkt in het kader van dit onderzoek de volgende gegevens:  
<E-mailadres van de student (enkel gebruikt om te koppelen met instellingseigen registratie) + lijst met gegevens 
invullen> 
 
3. Wie mag bij je gegevens en hoe lang worden deze bewaard? 
Je gegevens worden verwerkt door de volgende perso(o)n(en): <naam + contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 
invullen> 
Je gegevens worden veilig opgeslagen en bewaard t/m: <datum looptijd onderzoek en bewaartermijn invullen>  
 
4. Kun je je toestemming later nog intrekken? 
Ja, je kunt je gegeven toestemming intrekken. Dit kan door: <opt-out optie invullen>. Je persoonsgegevens worden dan 
uit het databestand van de instelling verwijderd.  

 

Ad 2) Formuleer het doel van het onderzoek zo concreet mogelijk. Het omschreven doel is altijd bindend. 

Hieronder zijn een aantal voorbeelden weergegeven van veel voorkomende verwerkingsdoelen (o.b.v. 

resultaten uit de online consultaties).  

 

 Onderzoekers van jouw onderwijsinstelling koppelen jouw antwoorden op de NSE met behulp van je 

emailadres aan gegevens over jouw studiesucces en analyseren deze gegevens op groepsniveau 

gedurende het lopende studiejaar om af te leiden in hoeverre tevredenheid en betrokkenheid 

indicatoren zijn voor je studiesucces met als doel het studiesucces en de studie-ervaring van 

studenten te verbeteren.  

 Onderzoekers van jouw onderwijsinstelling koppelen jouw antwoorden op de NSE met behulp van je 

emailadres aan jouw achtergrondkenmerken (zoals geslacht, studiejaar) en analyseren op 

groepsniveau wat de verschillen zijn in tevredenheid en betrokkenheid met als doel om het onderwijs 

voor groepen studenten met een verschillende behoefte gericht te kunnen verbeteren en zo een 

hogere kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. 

 Onderzoekers van jouw onderwijsinstelling koppelen jouw antwoorden op de NSE met behulp van je 

emailadres aan jouw achtergrondkenmerken (zoals geslacht, studiejaar) en analyseren op 

groepsniveau wat de verschillen zijn in tevredenheid en betrokkenheid met als doel om de 

strategische ambities van de onderwijsinstelling te kunnen monitoren. 

 Onderzoekers van jouw onderwijsinstelling gebruiken jouw gegevens om op groepsniveau te analyseren 

wat de verschillen zijn in tevredenheid en betrokkenheid met als doel om het onderwijs voor groepen 

studenten met een verschillende behoefte gericht te kunnen verbeteren en zo een hogere kwaliteit 

van onderwijs te kunnen bieden. 

 Onderzoekers van jouw onderwijsinstelling gebruiken jouw gegevens om op groepsniveau te analyseren 

wat de verschillen zijn in tevredenheid en betrokkenheid als doel om de strategische ambities van de 

onderwijsinstelling te kunnen monitoren. 
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Ad 3) Dit betreft alle gegevens die in het kader van het onderzoek worden verwerkt. Dus niet alleen de 

gegevens die met een wettelijke grondslag aan Studiekeuze123 zijn aangeleverd, maar ook gegevens 

die pas achteraf uit de instellingseigen registratie worden gekoppeld. Het E-mailadres van de student 

geldt hierbij als default om koppeling mogelijk te maken. Instellingen die er voor kiezen om een 

toestemmingsvraag toe te voegen aan de vragenlijst van de NSE ontvangen dus altijd een 

koppelingsbestand met de emailadressen van studenten die daar toestemming voor hebben gegeven. 

 Validatie toestemmingsvraag 

Om te komen tot een gevalideerde toestemmingsvraag is in eerste instantie uitgegaan van de 

toestemmingsvraag die door Studiekeuze123 bij de NSE 2019 aan studenten is voorgelegd. Waarbij deze 

keer een direct verwijs naar mogelijke doelstellingen en te verwerken variabelen is toegevoegd. Deze 

toestemmingsvraag is in het kader van de kwantitatieve pilot getoetst aan studenten. Hierbij zijn de 

volgende vragen onderzocht: 

 

 Geven studenten toestemming? 

 Is de toestemmingsvraag begrijpelijk voor studenten? 

 Voelen studenten zich vrij in hun keus? 

 Wat vinden studenten onduidelijk aan de toestemmingsvraag? 

 Welke informatie hebben studenten nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden?  

 

Uit de analyses blijkt dat meer dan de helft van de studenten op basis van de voorgelegde vraag 

toestemming verleend voor niet-anonieme verwerking van persoonsgegevens (Hbo: 55%; Wo: 62%). De grote 

meerderheid van de studenten geeft daarnaast aan dat ze de toestemmingsvraag begrijpen (87%) of een 

beetje begrijpen (12%). Slechts één procent van de bevraagde studenten geeft aan de toestemmingsvraag 

niet te begrijpen. Er zijn geen noemenswaardige verschillen   tussen Hbo en Wo studenten in het begrijpen 

van de vraag. Ook blijkt dat de meeste studenten zich vrij voelen in hun keus om toestemming te geven. 

Slechts twee procent van zowel Hbo als Wo studenten geeft aan zich niet vrij te voelen in hun keus. 

 

Uit de analyse van de open vragen kwam ook een groot aantal suggesties van studenten naar voren om de 

leesbaarheid en het begrip van de vraag nog verder te verbeteren, namelijk: 

 

 Studenten willen graag benadrukt zien dat hun gegevens ook waardevol blijven als zij geen 

toestemming verlenen. Anders heeft dit volgens hen een negatieve invloed op de gevoelde vrijheid van 

de keuze.  

 Studenten zien graag zo min mogelijk verwijzingen in de vraagtekst. Waar mogelijk voorbeelden direct 

in de tekst verwerken. 

 Het verschil tussen anoniem en niet-anoniem verwerken vinden studenten in de vraagstelling 

verwarrend omdat in beide gevallen de AVG van toepassing is.  

 Studenten willen duidelijk aangegeven zien dat hun identiteit voor de docenten van de eigen opleiding 

anoniem blijft. 

 Studenten willen graag duidelijk weten waar de gegevens vandaan komen en wie er toegang toe 

krijgen.  

 

Op basis van deze resultaten is onderstaande toestemmingvraag opgesteld. 
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Toestemmingsvraag 

Beste student, 
 
Bedankt voor jouw feedback over je opleiding. Hiermee draag je bij aan waardevolle informatie voor studiekiezers en 
help je instellingen hun onderwijs te verbeteren. Tot slot nog een laatste vraag. 
 
Jouw onderwijsinstelling wil de resultaten van de NSE voor verdiepend onderzoek koppelen aan gegevens die zij zelf al 
hebben verzameld. Dit helpt hen bijvoorbeeld beter zicht te krijgen op de wensen van specifieke groepen studenten. 
 
Klik hier (verwijzing naar informatie vanuit instelling) voor een overzicht van het specifieke onderzoeksdoel, de lijst 
met te koppelen gegevens en door wie deze worden verwerkt.  
 
Voor de koppeling wordt jouw e-mailadres gebruikt. Dat doet jouw instelling alleen met jouw toestemming. Jouw 
instelling borgt daarbij ten allen tijde je privacy. Alleen de onderzoekers kunnen de gegevens inzien. Opleidingen en 
docenten ontvangen alleen terugkoppeling op groepsniveau. 
 
Geef jij toestemming voor de koppeling en verwerking van aanvullende gegevens bij de analyse van de NSE 2021 door 
jouw onderwijsinstelling? 
 
1. Ja, ik geef toestemming. 
2. Nee, ik geef geen toestemming.  
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5 Samenvatting 

Op verzoek van de koepels, VH, VSNU, ISO en LSVb zijn we begonnen aan het project om tot een gedragen 

studentenenquête te komen die informatie oplevert voor zowel studiekiezers als voor de kwaliteitszorg van 

opleidingen en instellingen en waar het hoger onderwijs in Nederland de komende jaren mee vooruit kan. 

Het eindresultaat van dit traject ligt voor u.  

 

Dit rapport beschrijft het resultaat van een systematische weging van alle input die is verzameld in de 

verschillende ronden. De klankbordgroep, de twee delphionderzoeken, de kwalitatieve validatie met 

studenten en tot slot de pilot met de kwantitatieve analyse van de data. Dit traject was niet mogelijk 

geweest zonder de inzet van alle respondenten: de medewerkers van universiteiten en hogescholen, de 

studenten. Er hebben medewerkers van 14 universiteiten en 33 hogescholen bijgedragen aan de 

totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast deden er in totaal ruim 5.300 studenten mee aan dit 

onderzoek.  

 

Het doel van de NSE is informatie verzamelen voor studievoorlichting en kwaliteitszorg. Uit het eerste 

delphionderzoek bleek dat er sterke overlap zit tussen de thema’s die voor deze doelen van belang zijn.  

 

Tot slot kunnen instellingen, net als voorheen eigen vragen toevoegen die verband houden met de 

doelstellingen van de NSE, dat wil zeggen ook deze vragen moeten zo geformuleerd zijn dat zij bij kunnen 

dragen bij het verbeteren van de voorlichting of kwaliteit van de opleiding of instelling te verbeteren. Om 

de vragenlijst niet te lang te laten worden, heeft de stuurgroep bepaald dat het invullen van de 

kernvragenlijst niet meer dan tien minuten mag duren. Het invullen van de flexibele schil en de 

instellingsvragen samen mag maximaal vijf minuten duren. De totale lengte van de NSE is hiermee 

maximaal vijftien minuten. Kijkend naar de metadata over het invullen van de kernvragenlijst is bevestigd 

dat de kernvragenlijst door verreweg de meeste respondenten binnen tien minuten kan worden ingevuld.  

 

De kernvragenlijst is voor alle instellingen hetzelfde en bestaat uit acht thema’s die uit het eerste 

delphionderzoek naar voren zijn gekomen. Dit zijn thema’s die door de meerderheid van studenten en 

betrokken medewerkers van hogescholen en universiteiten belangrijk of zeer belangrijk werden  .  

De kernvragenlijst bestaat uit acht vraagblokken. Deze vraagblokken zullen allemaal worden opgenomen in 

het benchmarkbestand. De kernvragenlijst bevat ook nog het vragenblok over studeren met een 

ondersteuningsbehoefte, en open vragen. De data hiervan zullen alleen in het instellingsbestand worden 

opgenomen.  

 

De flexibele schil bevat negentien thema’s die instellingen kunnen kiezen. Alle vragenblokken uit de oude 

NSE die niet in de kernvragenlijst terecht zijn gekomen zijn in de flexibele schil opgenomen, net als de 

vragenblokken van de zomerwerkgroep en de thema’s die in het eerste delphionderzoek zijn voorgesteld. 

Hiermee is de NSE flexibeler geworden. De vragen uit de flexibele schil zijn gevalideerd en maken het ook 

mogelijk om (als instellingen daar afspraken over maken) om scores met die van collega-instellingen te 

vergelijken. Ook is het denkbaar dat er in de toekomst enkele vragenblokken bij komen wanneer er 

meerdere instellingen zijn die graag samen een nieuw thema willen voorstellen zoals de kunsthogescholen 

al hebben gedaan. De resultaten van de vragen uit de flexibele schil en eventuele instellingsvragen zullen 

worden opgenomen in instellingsbestanden.  

 

Er bleek een wens van zowel studenten als van betrokken medewerkers van hogescholen en universiteiten, 

om meer ruimte voor toelichting op te nemen in de NSE. Nu wordt daar ruimte voor geboden na elk thema. 
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Een bijkomend voordeel is dat de instellingen hiermee de open opmerkingen ook gegroepeerd naar thema 

ontvangen, wat de bruikbaarheid van deze kwalitatieve data ten goede zal komen. 

 

Er is besloten om zoveel mogelijk de vijfpuntsschaal te handhaven en de schaalankers te variëren, zodat de 

vernieuwde NSE niet meer uit alleen tevredenheidsvragen bestaat, maar er ook gerichter naar de 

ervaringen van studenten kan worden gevraagd. Ook is er (omwille van de betrouwbaarheid van de 

schaalgemiddelden) besloten om de antwoordoptie ‘6 = n.v.t.’ daar waar dat mogelijk is te laten vervallen 

en tot slot, worden alle schaalankers beschreven, zoals: ‘1 = zeer mee oneens, 2 = mee oneens,  

3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = zeer mee eens’. Tot nu toe werden slechts de schaaluitersten inhoudelijk 

benoemd. Deze aanpassingen kunnen de resultaten beïnvloeden, daardoor zijn ze niet meer zuiver 

vergelijkbaar met die van eerdere afnames. Een vergelijking met de data van eerdere jaren zou daarom 

met enige voorzichtigheid moeten worden gedaan. 

 

Uit het eerste delphionderzoek bleek dat er vooral behoefte is aan het volgen van trends vanaf nu. Omdat 

de NSE 2020 niet heeft plaats  en de NSE 2019 voor de hogescholen geen data heeft opgeleverd, gaven veel 

instellingen aan weinig behoefte te hebben om terug te kunnen kijken. NSE 2021 is daarom om meerdere 

redenen een nieuwe start voor de NSE.  

 

Hieronder staan de belangrijkste verschillen met de oude NSE samengevat: 

 

 korte kernvragenlijst en flexibele schil; 

 meer ruimte voor toelichting bij thema’s; 

 nieuw vragenblok ‘Betrokkenheid’ en ‘Contact’ in de kernvragenlijst; 

 nieuwe vragenblokken in de flexibele schil; 

 mogelijkheid tot terugkrijgen van direct herleidbare data, met een toestemmingsvraag aan het einde 

van de NSE in plaats van aan het begin; 

 studeren met een ondersteuningsbehoefte in plaats van functiebeperking, aandoening of ziekte. 

 

Tot slot nog enkele aanbevelingen voor nu en in de nabije toekomst. Gedurende het project kwamen er 

ideeën en suggesties op voor mogelijke doorontwikkeling van de NSE, die buiten de scope van dit project 

vallen. De op te richten Adviesraad NSE zou hier een rol bij kunnen spelen:  

 

 Het zou goed zijn als het vragenblok ‘Afstandsonderwijs’ uit de flexibele schil het komende jaar of 

zolang de maatregelen tegen COVID-19 duren door veel instellingen wordt gebruikt. 

 Er is sterke behoefte om de resultaten van de vragen uit de flexibele schil te kunnen vergelijken met 

die van andere instellingen. Het zou goed zijn als Studiekeuze123 en de uitvoerende partij nadenken 

over hoe zij dit kunnen faciliteren voor de instellingen.  

 Programmeer de vragenlijst als ‘mobile first’. 
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Gedurende het project kwamen er ook ideeën en suggesties op voor mogelijke doorontwikkeling van de 

NSE, die buiten de scope van dit project vallen. De op te richten Adviesraad NSE zou hier een rol bij kunnen 

spelen:  

 

 Op dit moment is er één type toestemmingsvraag uitgewerkt, waarmee een student instemt met 

terugleveren van zijn of haar e-mailadres, waarmee de instelling de data kan verrijken. Het is 

interessant om te verkennen of er alternatieven kunnen worden ontwikkeld, zoals een tussenvorm, 

waarbij wordt ingestemd met indirecte herleidbaarheid, waarbij de N > 5 regel niet wordt toegepast. 

Zou zo’n alternatief daadwerkelijk leiden tot een hoger percentage studenten dat toestemming geeft?  

In onze pilot bleek het begrip indirecte herleidbaarheid ingewikkeld voor studenten, het idee dat 

opleidingen/docenten alsnog kunnen weten wie je bent riep veel weerstand op. Dat zou bij het 

formuleren van een nieuw type toestemmingsvraag goed moeten worden getest.  

 

 Uit het eerste delphionderzoek bleek dat verschillende instellingen wel interesse hebben in 

alternatieve manieren van data terugleveren. Bij het doorontwikkelen van de nieuwe NSE zou dit ook 

verder kunnen worden uitgewerkt. Wat is er mogelijk via een remote acces omgeving van het CBS? 

Welke eisen worden er dan aan de toestemmingsvraag gesteld? Hoe kijken studenten hier tegenaan? 

Wat is de verwachte impact op de respons?
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Bijlage 1: Samenstelling stuurgroep en projectgroep  

De Stuurgroep en de projectgroep van het project Vernieuwing NSE zijn als volgt samengesteld: 

Stuurgroep:  

Henk Hagoort (VH) 

Henk Kummeling (VSNU) 

Zoey de Jong (ISO) 

Esma Kendir (LSVb)  

 

De NRTO was zijdelings betrokken.  

 

Projectgroep: 

Jessica Nooij (voorzitter, Avans Hogeschool) 

Judith Scheele (Vereniging Hogescholen) 

Reinout van Brakel (VSNU) 

Michiel van Veluwen (ISO) 

Noor Jaarsma (LSVb) 

Sebas Veeke (SURF) 

Jeroen Kleingeld (Studiekeuze123) 

Pauline Thoolen (Studiekeuze123) 

Fenneke Vegter (MWM2) 

Anja van den Broek (ResearchNed 

Janneke Lommertzen (ResearchNed)
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Bijlage 2: Resultaten delphi I: Belang per thema naar doelgroep 

Tabel 29: Resultaten eerste delphionderzoek op themaniveau. Percentage respondenten dat heeft 
aangegeven een bepaald thema belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Gesorteerd op het 
gewogen totaalpercentage in kolom Totaal. 

Thema's   Totaal  Student  
Kwaliteits-

zorg  
Studie-

voorlichting  

De inhoud en opzet van het onderwijs  87,0 78,6 92,3 90,0 

De docenten aan de opleiding  85,4 77,8 91,1 87,4 

Studiebegeleiding  80,3 76,5 80,8 83,7 

Voorbereiding op de beroepsloopbaan [voltijd] 79,5 71,4 81,3 85,7 

Toetsing en beoordeling  78,8 93,3 81,1 62,0 

Algemeen 77,3 75,0 76,4 80,5 

Betrokkenheid en contact 76,4 84,6 69,1 75,6 

Kwaliteitszorg  74,5 78,6 81,9 62,8 

Onderwijsvormen 73,4 83,3 62,1 74,9 

Informatie vanuit de opleiding  73,4 86,7 74,5 58,9 

Slotvragen  73,2 66,7 79,3 73,7 

Studeren met een belemmering  73,1 78,6 65,4 75,2 

Leeropbrengsten 72,8 78,6 62,4 77,4 

Verworven algemene vaardigheden  72,3 66,7 76,5 73,6 

Studielast  70,8 73,3 72,8 66,3 

Aansluiting op de beroepspraktijk [duaal, deeltijd, 
afstandsonderwijs] 70,4 75,0 65,2 71,0 

Studiefaciliteiten [allen] 67,6 60,0 71,0 71,8 

Stages  67,0 73,3 73,5 54,2 

Uitdagend onderwijs  66,2 64,3 71,4 62,8 

Structuur en samenhang opleiding 64,5 69,2 64,5 59,6 

Praktijkgericht onderzoek [Hbo] 63,2 61,9 64,7 62,9 

Internationalisering [allen] 60,9 64,3 59,9 58,5 

Studieroosters [niet  afstandsonderwijs] 59,1 60,0 65,7 51,5 

Verworven wetenschappelijke vaardigheden [WO] 59,0 54,5 62,1 60,3 

Internationale studenten 58,3 50,0 60,4 64,4 

Uitdaging en inzet 1 57,9 71,4 51,9 50,4 

Toegankelijkheid 56,9 66,7 52,6 51,4 

Contacttijd  56,7 78,6 32,2 59,3 

Selectie 54,1 66,7 40,3 55,4 

Flexibiliteit onderwijs 52,6 66,7 51,6 39,6 

Diep leren 49,0 66,7 39,6 40,8 

Groepsgrootte [niet afstandsonderwijs] 40,1 46,7 32,5 41,1 

Uitdaging en inzet 2 34,9 58,3 20,1 26,3 

Bron: ResearchNed - delphionderzoek Vernieuwing vragenlijst NSE 2021. 
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Bijlage 3: Eerste factoranalyse kernvragenlijst 

Tabel 30: Geroteerde componentenmatrix, factorladingen > 0,3 zijn gemarkeerd 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij 
actuele ontwikkelingen   0,10 0,52 0,22 0,05 0,18 0,21 0,22 0,02 

De inhoudelijke kwaliteit van het 
studiemateriaal        0,34 0,59 0,29 0,18 0,04 0,13 0,01 0,05 

Het niveau van je opleiding         0,33 0,67 0,17 0,12 -0,06 0,09 0,02 0,09 

De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen       0,32 0,50 0,14 0,11 0,22 0,17 0,12 0,12 

De mogelijkheid om je te verbreden of te 
verdiepen     0,06 0,64 0,09 0,17 0,39 0,02 0,11 0,07 

De cursussen binnen het onderwijsprogramma 
zijn goed op elkaar afgestemd    0,33 0,48 0,16 0,13 0,26 0,11 0,14 0,03 

De inhoud van het onderwijs is uitdagend       0,23 0,69 0,19 0,10 0,04 0,10 0,03 0,19 

De ruimte om zelf vorm te geven aan je 
programma    0,07 0,50 0,08 0,17 0,48 -0,02 0,03 0,11 

Het opdoen van vaardigheden voor de 
beroepspraktijk       0,10 0,14 0,09 0,14 0,04 0,03 0,84 0,07 

Het contact met de beroepspraktijk         0,06 0,08 0,06 0,12 0,16 0,07 0,84 0,03 

Docenten spreken goed Engels          0,12 0,15 0,59 0,03 0,13 -0,22 -0,06 0,19 

Docenten zijn betrokken bij de studenten        0,13 0,09 0,56 0,33 0,32 0,16 0,19 0,10 

Docenten hebben goede didactische 
vaardigheden         0,26 0,22 0,64 0,20 0,18 0,10 0,07 0,05 

Docenten zijn inhoudelijk deskundig          0,18 0,34 0,58 0,07 0,06 0,32 0,00 -0,02 

Docenten hebben veel kennis over de 
beroepspraktijk       0,13 0,19 0,51 0,09 0,01 0,26 0,41 -0,03 

De begeleiding door docenten is goed        0,21 0,16 0,54 0,40 0,31 0,21 0,12 0,10 

Mijn docenten inspireren mij          0,15 0,29 0,55 0,14 0,32 0,22 0,14 0,23 

Mijn docenten geven begrijpelijke uitleg         0,33 0,21 0,58 0,15 0,19 0,24 0,04 0,06 

Mijn docenten zorgen ervoor dat het prettig is 
om vragen te stellen  0,22 0,14 0,45 0,23 0,29 0,37 0,11 0,04 

De kwaliteit van de begeleiding         0,14 0,14 0,22 0,80 0,15 0,10 0,06 0,07 

De mogelijkheid tot begeleiding          0,15 0,16 0,17 0,80 0,18 0,12 0,10 0,05 

Studiebegeleiding bij stagnatie of problemen        0,14 0,14 0,06 0,81 0,17 0,08 0,11 0,08 

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de 
inhoud van de opleiding  0,73 0,23 0,14 0,10 0,17 0,16 0,04 0,08 

De duidelijkheid van de criteria waarop je 
beoordeeld wordt     0,65 0,13 0,15 0,12 0,24 0,14 0,01 -0,01 

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht    0,75 0,25 0,18 0,14 0,13 0,09 -0,01 0,12 

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden       0,70 0,23 0,20 0,17 0,09 0,04 0,17 0,10 

De aansluiting van de gebruikte toetsvormen bij 
de inhoud van de leerstof  0,74 0,21 0,17 0,09 0,16 0,14 0,07 0,11 

De bruikbaarheid van de feedback op 
opdrachten, toetsen, verslagen e.d. 0,46 0,12 0,22 0,13 0,49 0,00 0,16 0,12 

De manier waarop je opleiding op klachten en 
problemen reageert    0,20 0,18 0,16 0,28 0,65 0,11 0,02 0,00 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

Waarin de opleiding open staat voor feedback 
van studenten     0,20 0,14 0,18 0,25 0,68 0,21 0,05 -0,06 

Ik krijg feedback op mijn werk die mij helpt de 
stof te begrijpen 0,33 0,12 0,23 0,15 0,53 0,09 0,20 0,16 

Docenten waarderen de meningen en feedback 
van studenten over de opleiding   0,22 0,13 0,33 0,19 0,60 0,29 0,08 0,02 

Ik kan docenten bereiken als ik dat nodig heb     0,22 0,07 0,28 0,31 0,33 0,41 0,02 0,01 

Als er belangrijke keuzes in mijn studie gemaakt 
moeten worden is de nodige begeleiding 
aanwezig 0,14 0,15 0,15 0,61 0,33 0,21 0,15 0,04 

Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de 
instelling waar ik studeer 0,18 0,17 0,14 0,18 0,18 0,71 0,06 0,08 

Ik voel me geïnspireerd door wat ik leer tijdens 
mijn studie   0,16 0,45 0,27 0,11 0,21 0,41 0,14 0,33 

Ik voel me thuis bij de opleiding waar ik studeer    0,17 0,28 0,17 0,20 0,13 0,65 0,12 0,28 

Ik ben regelmatig bezig met leren en ga met de 
lesstof aan de slag 0,20 0,16 0,10 0,07 0,00 0,13 -0,01 0,81 

Ik ben ook naast de reguliere lessen en 
opdrachten nog actief met mijn studie bezig 0,05 0,14 0,11 0,08 0,07 0,07 0,09 0,85 

Bron: ResearchNed – kwantitatieve pilot Vernieuwing vragenlijst NSE 2021. 
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Bijlage 4: Histogrammen per item Pilot kernvragenlijst 

Hieronder staan per histogrammen van de scoreverdeling per item tijdens de pilot met de concept 

kernvragenlijst. N.B. enkele van deze items zijn op basis van de kwantitatieve analyses van de pilotdata 

aangepast of vervallen. 

Thema Inhoud van je opleiding 
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Thema Aansluiting beroepsloopbaan/beroepspraktijk 

 

Thema De docenten aan de opleiding 
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Thema Studiebegeleiding 

 

Thema Toetsing en beoordeling 

 

Thema Betrokkenheid en contact 
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Bijlage 5: Histogrammen per item pilot flexibele schil  

Hieronder staan per histogrammen van de scoreverdeling per item tijdens de pilot met de conceptversie 

van de flexibele schil. N.B. enkele van deze items zijn op basis van de kwantitatieve analyses van de 

pilotdata aangepast of vervallen. 

Thema: Algemene vaardigheden 

 

 

Thema: Wetenschappelijke vaardigheden (alleen wo) 
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Thema Praktijkgericht onderzoek (alleen hbo) 

 

Thema Studierooster 

 

 
  



 

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 | 79 

Thema Studielast 

 

Thema Stages 
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Thema Studiefaciliteiten 

 

Thema Uitdaging en inzet 

 



 

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 | 81 

 

Thema Internationale aspecten 

 

Thema Internationale studenten 
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Thema Structuur en samenhang opleiding 

 

Thema Verdiepend leren 

 

Thema Reflectie 
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Thema Afstandsonderwijs 
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Thema Medezeggenschap 

 

Thema Gelijke behandeling 

 

Thema Flexibiliteit studieprogramma 

 



 

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021 | 85 

Thema Kunstonderwijs 
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Bijlage 6: Resultaten Delphi I: Belang per thema naar doelgroep 

Tabel 31: Resultaten eerste delphionderzoek op themaniveau. Percentage respondenten dat heeft 
aangegeven een bepaald thema belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Gesorteerd op het 
gewogen totaalpercentage in kolom ‘Totaal’. 

Thema's   Totaal  Student  
Kwaliteits-

zorg   
Studie-

voorlichting  

De inhoud en opzet van het onderwijs  87,0 78,6 92,3 90,0 

De docenten aan de opleiding  85,4 77,8 91,1 87,4 

Studiebegeleiding  80,3 76,5 80,8 83,7 

Voorbereiding op de beroepsloopbaan [voltijd] 79,5 71,4 81,3 85,7 

Toetsing en beoordeling  78,8 93,3 81,1 62,0 

Algemeen 77,3 75,0 76,4 80,5 

Betrokkenheid en contact 76,4 84,6 69,1 75,6 

Kwaliteitszorg  74,5 78,6 81,9 62,8 

Onderwijsvormen 73,4 83,3 62,1 74,9 

Informatie vanuit de opleiding  73,4 86,7 74,5 58,9 

Slotvragen  73,2 66,7 79,3 73,7 

Studeren met een belemmering  73,1 78,6 65,4 75,2 

Leeropbrengsten 72,8 78,6 62,4 77,4 

Verworven algemene vaardigheden  72,3 66,7 76,5 73,6 

Studielast  70,8 73,3 72,8 66,3 

Aansluiting op de beroepspraktijk [duaal= deeltijd= 
afstandsonderwijs] 70,4 75,0 65,2 71,0 

Studiefaciliteiten [allen] 67,6 60,0 71,0 71,8 

Stages  67,0 73,3 73,5 54,2 

Uitdagend onderwijs  66,2 64,3 71,4 62,8 

Structuur en samenhang opleiding 64,5 69,2 64,5 59,6 

Praktijkgericht onderzoek [Hbo] 63,2 61,9 64,7 62,9 

Internationalisering [allen] 60,9 64,3 59,9 58,5 

Studieroosters [niet  afstandsonderwijs] 59,1 60,0 65,7 51,5 

Verworven wetenschappelijke vaardigheden [WO] 59,0 54,5 62,1 60,3 

Internationale studenten 58,3 50,0 60,4 64,4 

Uitdaging en inzet 1 57,9 71,4 51,9 50,4 

Toegankelijkheid 56,9 66,7 52,6 51,4 

Contacttijd  56,7 78,6 32,2 59,3 

Selectie 54,1 66,7 40,3 55,4 

Flexibiliteit onderwijs 52,6 66,7 51,6 39,6 

Diep leren 49,0 66,7 39,6 40,8 

Groepsgrootte [niet afstandsonderwijs] 40,1 46,7 32,5 41,1 

Uitdaging en inzet 2 34,9 58,3 20,1 26,3 

Bron: ResearchNed - delphionderzoek Vernieuwing vragenlijst NSE 2021.  
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Bijlage 7: Nieuwe vragenlijst Nationale Studentenenquête  

Opmerkingen: 

 Deze vragenlijst bestaat uit kernvragen, een flexibele schil, eventueel instellingsvragen en 
slotvragen 

 Alle vragen zijn zo geformuleerd dat er geen ‘n.v.t.’ categorie nodig is, zodat alle vragen voor 
iedereen van toepassing zijn. Hierop zijn twee uitzonderingen van toepassing: vragen over 
studiebegeleiding en vragen over studeren met een ondersteuningsbehoefte.  

 Voorheen werd ook de term afstandsonderwijs gebruikt, maar voorbehouden aan instellingen als de 
OU. Door Corona verzorgen alle HO-instellingen afstandsonderwijs en heeft dit begrip een andere 
invulling gekregen. 

 De vijfpuntschalen worden nu gebruikt met tussenliggende schaalankers: N.B. deze zijn niet getoetst 
in de pilot! 

– Zeer ontevreden – zeer tevreden 
1. Zeer ontevreden  
2. Ontevreden  
3. Neutraal  
4. Tevreden  
5. Zeer tevreden 

– Veel te laag – veel te hoog 
1. Veel te laag 
2. Te laag 
3. Precies goed 
4. Te hoog 
5. Veel te hoog 

– Zeer mee oneens – zeer mee eens 
1. Zeer mee oneens  
2. Mee oneens 
3. Neutraal 
4. Mee eens 
5. Zeer mee eens 

Routingvariabelen op basis van de volgende achtergrondvariabelen: 

 hbo/wo 
 voltijd/deeltijd/duaal 
 overige routing op basis van vragen of aangeleverde routingsvariabelen door instelling, zoals 

afstandsonderwijs.  
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Gegevens student 

Thema: Algemeen 

Tot zover de vragen over jou. We zijn nu vooral benieuwd naar jouw ervaringen met je opleiding. 

V1. Hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen? [single: 1=zeer ontevreden; 5=zeer 
tevreden] 

V2. Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten van je opleiding? [matrixvraag: 1=zeer 
ontevreden; 5=zeer tevreden]  

V2a De inhoud van de opleiding 
V2b De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 
V2c [onderwijsvorm=voltijd] De voorbereiding op de beroepsloopbaan  
V2d [onderwijsvorm=deeltijd / duaal] De aansluiting op de beroepspraktijk 
V2e De docenten van de opleiding 
V2f De informatie vanuit je opleiding 
V2g De studiefaciliteiten van je opleiding 
V2h Toetsing en beoordeling  
V2i De studeerbaarheid van je opleiding 
V2j De studiebegeleiding [categorie ‘n.v.t.’ toevoegen] 
V2k De sfeer op je opleiding 

V3. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: Op basis van mijn ervaringen tot nu toe zou 
ik opnieuw voor deze opleiding kiezen [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens] 

Thema: De inhoud en opzet van het onderwijs 

V4. Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten van je opleiding? [matrixvraag: 1=zeer 
ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V4a De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 
V4b De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 
V4c Het niveau van je opleiding 
V4d De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 
V4e De mogelijkheid om je te verbreden of te verdiepen  
V4f De manier waarop de verschillende cursussen binnen het onderwijsprogramma op elkaar zijn 

afgestemd.   
V4g De mate waarin de inhoud van het onderwijs uitdagend is  
V4h De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma  

V5. Ik ervaar de studiedruk als [matrixvraag: 1=veel te laag; 5=veel te hoog] 

V6. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de inhoud en opzet van het onderwijs? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling zodat deze informatie gebruikt kan worden 
voor de verbetering van het onderwijs. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Aansluiting beroepsloopbaan/beroepspraktijk 

V7. Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten van je opleiding? [matrixvraag: 1=zeer 
ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V7a Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk  
V7b Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers, opdrachten voor externen) 

V8. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de aansluiting op de 
beroepsloopbaan/beroepspraktijk? Jouw opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Thema: De docenten aan de opleiding 

V9. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 
5=zeer mee eens] 

V9a De docenten zijn betrokken bij de studenten  
V9b De docenten hebben goede didactische vaardigheden  
V9c De docenten zijn inhoudelijk deskundig  
V9d De docenten hebben veel kennis over de beroepspraktijk  
V9e De begeleiding door docenten is goed 
V9f De docenten inspireren mij  
V9g De docenten geven begrijpelijke uitleg 
V9h De docenten zorgen ervoor dat het prettig is om vragen te stellen  

V10. Docenten kunnen de lesstof in het Engels helder overbrengen 

01 Zeer mee oneens  
02 Mee oneens 
03 Neutraal 
04 Mee eens 
05 Zeer mee eens 
06 Ik volg geen onderwijs in het Engels 

V11. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de docenten aan je opleiding? Jouw opmerkingen 
worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Studiebegeleiding (alleen studenten die begeleiding hebben gehad, routingvraag) 

V12. Heb je dit collegejaar begeleiding gehad? We bedoelen hiermee begeleiding door 
studieadviseurs, coaches, mentoren, tutoren - anders dan de inhoudelijke begeleiding van je 
docent. 

01 Ja 
02 Nee 

V13. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V13a De mogelijkheid tot begeleiding 
V13b De kwaliteit van de begeleiding 

V14. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de studiebegeleiding? 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Toetsing en beoordeling  

V15. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden 5=zeer tevreden] 

V15a De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 
V15b De duidelijkheid van de criteria waarop je beoordeeld wordt  
V15c De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 
V15d De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 
V15e De aansluiting van de gebruikte toetsvormen bij de inhoud van de leerstof 
V15f De bruikbaarheid van de feedback op opdrachten, toetsen, verslagen e.d. 

V16. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over toetsing en beoordeling? Jouw opmerkingen 
worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Thema: Betrokkenheid en contact 

V17. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 
5=zeer mee eens] 

V17a Ik kan docenten bereiken als ik dat nodig heb 
V17b Ik krijg feedback op mijn werk die mij helpt de stof te begrijpen  
V17c Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer 
V17d Ik voel me thuis bij de opleiding waar ik studeer 
V17e Ik voel me geïnspireerd door wat ik leer tijdens mijn opleiding 
V17f Ik ben regelmatig bezig met leren en ga met de lesstof aan de slag (i: Bijvoorbeeld door lessen 

voor te bereiden, opdrachten te doen en oefentoetsen te maken) 
V17g Ik ben ook naast de reguliere lessen en opdrachten nog actief met mijn opleidingbezig (i: 

Bijvoorbeeld door het geleerde in je dagelijks leven toe te passen of erover na te denken) 
V17h Docenten waarderen de feedback van studenten over de opleiding  
V17i Mijn opleiding staat open voor feedback van studenten (i Bijvoorbeeld via schriftelijke/online 

evaluaties, mondelinge overleggen, studentenpanels e.d.) 

V18. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over betrokkenheid en contact? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Studeren met een ondersteuningsbehoefte 

Het volgende blokje vragen gaat over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Dat kan van alles zijn: 
rolstoelgebondenheid, ziekte, dyslexie of RSI, maar ook bijvoorbeeld topsport of ondernemerschap 
naast de studie. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het voor dit 
onderwerp noodzakelijk je uitdrukkelijke toestemming te vragen om de antwoorden voor studiekeuze-
informatie en onderzoek te mogen gebruiken en met je onderwijsinstelling en onderzoeksinstellingen te 
mogen delen. Op basis van jouw antwoorden kan je voor jouw onderwijsinstelling als persoon 
herleidbaar zijn. Hierbij geldt uiteraard nog steeds dat strikt vertrouwelijk zal worden omgegaan met 
de informatie. Heb je behoefte aan extra ondersteuning naar aanleiding van één of meer bijzondere 
omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen en geef je toestemming om je antwoorden te 
verwerken, of wil je deze vraag niet beantwoorden? 
 

V19. Heb je dit jaar behoefte (gehad) aan extra ondersteuning naar aanleiding van één of meer bijzondere 
omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen en geef je toestemming om je antwoorden te 
verwerken, of wil je deze vraag niet beantwoorden?  

01 Ja en ik ga akkoord met de verwerking van mijn antwoorden zoals hierboven aangegeven. 
02 Nee ik wil deze vraag niet beantwoorden / deze vraag is niet voor mij van toepassing. Ik ga 

door naar het volgende vragenblok. [Einde Kernvragenlijst] 

V20. Had je behoefte aan extra ondersteuning naar aanleiding van één of meer van onderstaande bijzondere 
omstandigheden, beperkingen, ziektes of aandoeningen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

v20_01 ADHD, ADD of concentratieproblemen 
v20_02 Autisme (Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (waaronder 

subgroep McDD) 
v20_03 Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
v20_04 Chronische aandoening/ziekte (migraine, longziekte, huidaandoening, diabetes, chronisch 

vermoeidheidssyndroom, reuma, artrose, MS, astma, spierziekte, kanker, epilepsie, hart- en 
vaatziekte, darmstoornis) 

v20_05 Psychische aandoening (depressie, psychose, manisch-depressieve stoornis, schizofrenie, 
bipolaire stoornis, angststoornis, borderline, eetstoornis) 

v20_06 Visuele of auditieve functionele beperking  
v20_07 Motorische functionele beperking (in bewegen of spreken) 
v20_08 Herstel na een ongeluk of operatie 
v20_09 Topsport 
v20_10 Ondernemerschap 
v20_11 Bijzondere familieomstandigheden (scheiding, ziekte of overlijden familielid) 
v20_12 Persoonlijke omstandigheden (gendertransitie, zwangerschap, ouderschap) 
v20_13 Andere aandoening, ziekte of persoonlijke omstandigheden 
v20_14 Dat wil ik niet zeggen [exclusief] 
v20_15 Geen van deze aandoeningen, ziektes en omstandigheden zijn van toepassing [exclusief] 
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V21. In welke mate belemmert deze beperking, ziekte, aandoening of bijzondere omstandigheid je bij 
je opleiding? [matrixvraag: de aangekruiste items opnieuw tonen]  

01 Helemaal niet 
02 Nauwelijks  
03 Een beetje 
04 Veel 
05 Heel veel 

V22. Ben je bekend met de volgende voorzieningen bij de instelling waar je studeert om het studeren 
met deze functiebeperkingen of bijzondere omstandigheden te vergemakkelijken? [matrixvraag: 
1=Nee, ken ik niet; 2=Ja, bekend mee, maar gebruik ik zelf niet; 3=Ja, bekend mee en maak ik 
gebruik van] 

V22a Toetsvoorzieningen (i: Bijvoorbeeld extra tijd of versoepeling deadlines) 
V22b Onderwijsvoorzieningen (i: Bijvoorbeeld aanpassing verplichte aanwezigheid, online terugkijken 

colleges) 
V22c Zelfstudievoorzieningen (i: Bijvoorbeeld gebruik software, cursusaanbod studietechnieken) 
V22d Financiële compensatie (i: Bijvoorbeeld DUO of profileringsfonds) 

V23. Hoe tevreden ben je over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met 
deze functiebeperkingen of bijzondere omstandigheden te vergemakkelijken? [matrixvraag: 
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V23a Hier de aangekruiste functiebeperking, omstandigheden opnieuw tonen én (alleen) de 
voorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt. 

V24. Hoe tevreden ben je met de verschillende soorten informatie over studeren met een 
ondersteuningsvraag die je hebt gekregen van jouw [hogeschool/universiteit] [matrixvraag: 
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.] 

V24a Algemene informatie op de website of studentenportal 
V24b Informatie die studenten krijgen naar aanleiding van het melden van de functiebeperking of 

bijzondere omstandigheden 
V24c Informatie die studenten krijgen naar aanleiding van een persoonlijk gesprek. 

V25. Ik weet waar of bij wie ik terecht kan voor vragen over studeren met een functiebeperking of 
bijzondere omstandigheden [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens] 

V26. Er is begrip vanuit de hogeschool/universiteit voor mijn functiebeperking/ bijzondere 
omstandigheden. [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens] 

V27. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over studeren met een beperking, ziekte, aandoening of 
bijzondere omstandigheid? Jouw opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Bijlage 8: Flexibele schil 

Thema: Algemene vaardigheden 

V1. Hoe tevreden ben je over de mate waarin jou de volgende algemene vaardigheden worden 
aangeleerd? [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V1a Samenwerken met anderen  
V1b Communicatieve vaardigheden (i: Bijvoorbeeld mondelinge presentaties, gespreksvoering) 
V1c Het aanleren van een kritische houding 
V1d Probleemoplossend vermogen 
V1e Het onderbouwen van conclusies 
V1f Argumenteren/redeneren 

Thema: Wetenschappelijke vaardigheden[soortho=wo] 

V2. Hoe tevreden ben je over de mate waarin jou de volgende wetenschappelijke vaardigheden worden 
aangeleerd? [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V2a Het doen van onderzoek  
V2b Methoden en technieken van onderzoek 
V2c Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk 
V2d Het schrijven van wetenschappelijke artikelen 
V2e Analytisch denken 

Thema Praktijkgericht onderzoek [soortho=hbo] 

V3. Hoe tevreden ben je over de mate waarin jou de volgende vaardigheden worden aangeleerd? 
[matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V3a Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 
V3b Het doen van praktijkgericht onderzoek 
V3c Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 
V3d Analytisch denken 
V3e Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 

Open vraag thema vaardigheden 

[Deze vraag moet hier worden gesteld indien minimaal één van de thema’s ‘Algemene Vaardigheden’, 

‘Wetenschappelijke vaardigheden’ of ‘Praktijkgericht onderzoek worden gebruikt’] 

V4. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de vaardigheden die je leert in je opleiding? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Studierooster 

V5. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V5a Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren 
V5b De studeerbaarheid van het studierooster (i: Bijvoorbeeld voldoende tijd, geen piekbelasting) 
V5c Het tijdig bekendmaken van het studierooster 
V5d Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 

V6. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de studieroosters? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Thema: Studielast 

V7. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V7a De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 
V7b De spreiding van de studielast over het studiejaar 
V7c De haalbaarheid van deadlines 
V7d De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast 
V7e [opleidingsvorm=dt of du] De mogelijkheid om werken en leren te combineren 

V8. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de studielast? Jouw opmerkingen worden doorgegeven 
aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Groepsgrootte 

V9. Hoe ervaar jij de grootte van de groep waarin de onderwijsactiviteiten in jouw opleiding plaats 
vinden? Ik vind de groepsgrootte bij werkgroepen:  

01 te klein  
02 precies goed 
03 te groot 

V10. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de groepsgrootte? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Stages (alleen voor studenten die stage hebben gelopen, routingvraag). 

[Dit thema bestaat uit twee subthema’s: Stage opleiding en Stageplek, advies om deze gezamenlijk aan te 

bieden aan instellingen en studenten, maar themascores per subthema te berekenen en te rapporteren] 

V11. Heb je het afgelopen collegejaar stage gelopen? Onder stage verstaan we iedere vorm van 
onderwijs, een korte of een langere periode, waarin je concrete ervaring opdoet in de 
beroepspraktijk. 

01 Ja 
02 Nee 
03 Niet van toepassing 

Stage opleiding  

V12. Hoe tevreden ben je over: matrixvraag [matrixvraag, 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden]  

V12a De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding 
V12b De voorbereiding op de stage door de opleiding 
V12c De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs 

Stageplek  

V13. Hoe tevreden ben je over: matrixvraag [matrixvraag, 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden]  

V13a Wat je tijdens je stage hebt geleerd 
V13b De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt 

V14. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over stages? Jouw opmerkingen worden doorgegeven aan 
jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Thema: Studiefaciliteiten 

V15. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag, 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden]  

V15a [niet indien afstandsonderwijs] De geschiktheid van de onderwijsruimten 
V15b De ICT-faciliteiten 
V15c De digitale leeromgeving 
V15d [niet indien afstandsonderwijs] De geschiktheid van werkplekken (bijv. computers, de kwaliteit van 

de studieruimten)  
V15e [niet indien afstandsonderwijs] De beschikbaarheid van werkplekken (bijv. aantal werkplekken)  
V15f [niet indien afstandsonderwijs] De bibliotheek/mediatheek  
V15g De digitale bibliotheek/mediatheek 

V16. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over studiefaciliteiten? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Uitdaging en inzet 

V17. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je opleiding? [matrixvraag: 1=zeer mee 
oneens; 5=zeer mee eens] 

V17a Mijn opleiding is uitdagend 
V17b Mijn opleiding stimuleert me om verdieping aan te brengen in de lesstof 
V17c Mijn opleiding is van voldoende niveau 
V17d Mijn opleiding daagt mij uit om het beste uit mezelf te halen 
V17e Ik ben meestal goed voorbereid voor de lessen 
V17f Mijn opleiding heeft mijn enthousiasme voor dit vakgebied gestimuleerd 
V17g Ik word tijdens mijn opleiding gestimuleerd om actief deel te nemen aan het onderwijs 

V18. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over uitdaging en inzet? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Internationale aspecten 

V19. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden] 

V19a De mate waarin je gestimuleerd wordt kennis te maken met andere culturen 
V19b De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten 
V19c De mogelijkheden die je opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland 

V20. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over internationale aspecten van je opleiding? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Internationale studenten 

V21. Heb je jouw vooropleiding in het buitenland gevolgd? 

01 Ja 
02 Nee 

V22. Hoe tevreden ben je over: [matrixvraag: 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden]  

V22a De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling 
V22b De geboden hulp door je instelling (i: Bijvoorbeeld bij inschrijving, huisvesting, visa e.d.) 
V22c De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur (i: Bijvoorbeeld een Engelse of 

Nederlandse taalcursus, buddy-systeem) 
V22d De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider 
V22e Het aanbod aan Engelstalige vakken 
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V23. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over je ervaringen als internationale student? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Structuur en samenhang opleiding 

V24. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je studie? [matrixvraag: 1=zeer mee 
oneens; 5=zeer mee eens]  

V24a Alle verplichte onderdelen zijn relevant voor de opleiding  
V24b De onderdelen van mijn opleiding vormen een samenhangend geheel 

V25. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de structuur en samenhang van je opleiding? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Verdiepend leren 

De volgende stellingen gaan over de wijze waarop je nieuwe kennis en vaardigheden leert.  

V26. In hoeverre lag de nadruk in je onderwijs op: [matrixvraag: 1=helemaal niet, 2=nauwelijks, 3=een 
beetje, 4=redelijk, 5=sterk] 

V26a Het toepassen van feiten, theorieën of methoden op praktische problemen of nieuwe situaties 
V26b Het analyseren van een idee, ervaring of betoog in diepte door de onderdelen ervan te 

onderzoeken 
V26c Het evalueren van een mening, besluit of informatiebron 
V26d Het formuleren van een nieuw idee op basis van meerdere informatiebronnen 

V27. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de wijze waarop je nieuwe kennis en vaardigheden 
leert? Jouw opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Reflectie 

V28. Tijdens dit studiejaar, hoe vaak heb je [matrixvraag: 1=nooit, 2=zelden, 3=soms, 4=vaak, 5=altijd] 

V28a De lesstof verbonden aan maatschappelijke vraagstukken 
V28b Mijn eigen opvattingen of ideeën ter discussie gesteld 
V28c Meerdere perspectieven (politiek, religieus, etnisch, etc.) in discussies of opdrachten verwerkt 
V28d Geprobeerd om de mening van een ander beter te begrijpen door je te verplaatsen in zijn of haar 

perspectief 
V28e Ideeën in je cursus verbonden aan kennis en ervaringen die je eerder had opgedaan 
V28f Ideeën van verschillende cursussen gecombineerd in opdrachten 
V28g Iets geleerd dat veranderde hoe je eerder een vraagstuk of concept begreep 

V29. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over het thema ‘Reflectie’? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Afstandsonderwijs 

V30. Volg je (een deel van) je studie op afstand? 

01 Ja 
02 Nee 

 

[Hier kan een instelling ervoor kiezen om deze vraag voor al hun studenten op ‘Ja’ te zetten, indien van 
toepassing. Dan hoeft deze routingvraag niet aan studenten te worden getoond.] 
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V31. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over het afstandsonderwijs? Met 
afstandsonderwijs bedoelen we de onderdelen van je opleiding die niet op de instelling plaatsvinden 
[matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens]  

V31a Digitale middelen voor afstandsonderwijs worden adequaat ingezet 
V31b Het afstandsonderwijs is van goede kwaliteit 
V31c Het afstandsonderwijs verloopt volgens een duidelijke structuur  
V31d Er zijn voldoende mogelijkheden tot direct, één op één contact met docenten (i: Bijvoorbeeld 

tijdens online practica of werkcolleges) 
V31e De toetsen op afstand zijn van goede kwaliteit  

V32. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over het afstandsonderwijs? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Medezeggenschap 

V33. De volgende stellingen gaan over de medezeggenschap via bijvoorbeeld studentenraden of 
opleidingscommissie. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de 
medezeggenschap: [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer mee eens] 

V33a Ik ben bekend met het werk van de medezeggenschap 
V33b De medezeggenschap vertegenwoordigt effectief de belangen van studenten 

V34. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de medezeggenschap? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Gelijke behandeling 

Met gelijke behandeling bedoelen we dat iedereen op dezelfde manier mee kan en erbij hoort, ongeacht 

achtergrond, opleidingsniveau van de ouders, geslacht, seksuele geaardheid, religie et cetera. 

V35. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over jouw opleiding? [matrixvraag: 1=zeer 
mee oneens; 5=zeer mee eens] 

V35a Er is een veilig klimaat waarin iedereen zijn mening durft te geven 
V35b Er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden 
V35c Ik ervaar gelijke behandeling van studenten 
V35d Mijn onderwijsinstelling besteedt aandacht aan gelijke behandeling 
V35e Er wordt door de instelling voldoende gedaan om gelijke behandeling te stimuleren 

V36. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over gelijke behandeling? Jouw opmerkingen worden 
doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Thema: Flexibiliteit studieprogramma 

V37. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? [matrixvraag: 1=zeer mee oneens; 5=zeer 
mee eens] 

V37a Het is mogelijk om het studieprogramma van mijn opleiding aan te passen, om bijvoorbeeld ruimte 
te maken voor keuzevakken of een stage. 

V37b De opleiding denkt mee bij het maken van een aangepast studieprogramma 
V37c Er zijn voldoende mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan de opleiding 

V38. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over de flexibiliteit van het studieprogramma? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 
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Thema: Kunstonderwijs 

V39. Volg je een kunstopleiding? 

01 Nee 
02 Ja 

 

[Selecties eventueel maken op basis van populatiedata] 

V40. Hoe tevreden ben je over: [1=heel erg ontevreden; 5=heel erg tevreden] 

V40a De mate waarin het programma je een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van artistieke 
kennis en vaardigheden  

V40b De beschikbaarheid van de faciliteiten (i: Het gaat hierbij om de algemene faciliteiten zoals 
studio’s, werkplaatsen, oefenruimtes, etc.)  

V40c De kwaliteit van de faciliteiten (i: het gaat hierbij om de algemene faciliteiten zoals studio’s 
werkplaatsen, oefenruimtes, etc.)  

V40d De mogelijkheden die de opleiding mij biedt om me tijdens de opleiding als 
kunstenaar/artiest/danser/maker/docent te presenteren of actief te zijn buiten de instelling  

V40e De mate waarin de opleiding mij in staat stelt vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van 
(artistiek) onderzoek 

V41. Wil jij jouw opleiding nog iets meegeven over artistieke ontwikkeling en faciliteiten? Jouw 
opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Ruimte voor instellingsvragen 

Hier hebben de instellingen ruimte om eventueel eigen vragen toe te voegen die verband houden met de 
doelstellingen van de NSE, d.w.z. het verbeteren van de voorlichting of kwaliteit van de opleiding of 
instelling. 

Slotvragen 

V42. Wil je nog iets kwijt over jouw opleiding dat niet eerder aan bod is gekomen? Jouw opmerkingen 
worden doorgegeven aan jouw instelling. Zij gebruikt deze informatie voor het verbeteren van het 
onderwijs. 

01 Nee 
02 Ja, namelijk [vrij tekstveld] 

Toestemmingsvraag [optioneel] 

 
Beste student, 
  
Bedankt voor jouw feedback over je opleiding. Hiermee draag je bij aan waardevolle informatie voor 
studiekiezers en help je instellingen hun onderwijs te verbeteren. Tot slot nog een laatste vraag. 
  
Jouw onderwijsinstelling wil de resultaten van de NSE voor verdiepend onderzoek koppelen aan gegevens 
die zij zelf al hebben verzameld. Dit helpt hen bijvoorbeeld beter zicht te krijgen op de wensen van 
specifieke groepen studenten. 
  
Klik hier [verwijzing naar informatie vanuit instelling] voor een overzicht van het specifieke 
onderzoeksdoel, de lijst met te koppelen gegevens en door wie deze worden verwerkt.  
 
Voor de koppeling wordt jouw e-mailadres gebruikt. Dat doet jouw instelling alleen met jouw toestemming. 
Jouw instelling borgt daarbij ten allen tijde je privacy. Alleen de onderzoekers kunnen de gegevens inzien. 
Opleidingen en docenten ontvangen alleen terugkoppeling op groepsniveau. 

V43. Geef jij toestemming voor de koppeling en verwerking van aanvullende gegevens bij de analyse van 
de NSE 2021 door jouw onderwijsinstelling? 

01   Ja, ik geef toestemming. 
02 Nee, ik geef geen toestemming.
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