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Verzoek om extra populatiegegevens aan te leveren
Zoals eerder aangegeven is het CBS half april gestart met een kwaliteitsanalyse
over de resultaten van de NSE 2019. Het CBS levert de resultaten van dit
onderzoek eind mei 2019 op. De kwaliteitsanalyse van het CBS wordt voorzien
van een advies over het gebruik van de data voor studiekeuzevoorlichting en
kwaliteitszorg. Bij een positief advies wordt het ruwe NSE- databestand hersteld
en daarna opnieuw door het CBS gecontroleerd. Dit herstel wordt niet door Ipsos
uitgevoerd, maar door Studiekeuze123 i.s.m. een nog nader te bepalen externe
partij.

Om dit herstel uit te kunnen voeren ten behoeve van betrouwbare NSE 2019
resultaten, verzoekt Studiekeuze123 de deelnemende universiteiten en het niet
bekostigd onderwijs om nog vijf variabelen op respondentniveau aan te leveren
uit uw studentenpopulatie. Het gaat om de Croho-code (opleidingscode),
Opleidingsvorm, Type student, Afstandsonderwijs en Locatie. Een brief met dit
verzoek stuurt Studiekeuze123 deze week naar directies en/of CvB’s van de
betreffende onderwijsinstellingen. De VSNU en NRTO ondersteunen de uitvraag.
De aanlevering van deze gegevens is de enige manier waarop de antwoorden

van de studenten voor 100% aan de juiste onderwijsinstelling en opleiding,
opleidingsvorm en locatie toegekend kunnen worden, en is daarom noodzakelijk
om te komen tot betrouwbare en valide NSE 2019 resultaten.

Nieuwe planning NSE 2019
Uiterlijk 27 mei: aanleveren extra populatiegegevens
Het gaat om de Croho-code (opleidingscode), Opleidingsvorm, Type student,
Afstandsonderwijs en Locatie. De organisatie van de aanlevering van deze
gegevens vindt, met uw medewerking, op dezelfde wijze plaats als het
aanleveren van de e-mailadressen bij de start van de enquête via de beveiligde
uploadtool. Een verzoek hiertoe ontvangt u binnenkort van Ipsos.

Tussen 27 mei en 10 juni: afstemmen maatwerksleutels
Sommige instellingen hebben verzocht om in plaats van de O5-sleutel een
‘maatwerksleutel’ toe te passen bij de privacybescherming van het
instellingsbestand. De exacte inhoud van de maatwerksleutels wordt met
betreffende instellingen definitief afgestemd tussen 27 mei en 10 juni. Dit
uiteraard alleen als deze afstemming nog niet heeft plaatsgevonden en ervan
uitgaande dat de extra populatiegegevens aangeleverd worden door uw
instelling.

Tussen 1 en 5 juli: controle benchmarkbestand
Het streven is om het voorlopige benchmarkbestand voor controle gereed te
hebben op 1 juli, zodat de controle door de onderwijsinstellingen kan
plaatsvinden in de eerste week van juli. Dit is ook de start van de
embargoperiode. De reacties op de controle vanuit uw instelling, moeten dan
uiterlijk 5 juli binnen zijn. Op deze wijze kan dit proces nog voor de
zomervakantie worden afgerond.

Tussen 2 en 6 september: controle instellingsbestand
Tijdens de zomervakantie gaat onderzoeksbureau Ipsos aansluitend aan de slag
met het maken van de instellingsbestanden en de factsheets. Maandag 2
september worden de voorlopige instellingsbestanden en factsheets aan uw
instelling geleverd ter controle. De deadline voor reacties op het voorlopig
instellingsbestand is 6 september.

Op 12 september zijn definitieve instellingsbestand en factsheets af
Het definitieve instellingsbestand en factsheets worden geleverd op 12
september.

Op 17 september worden de resultaten openbaar gemaakt
Op dinsdag 17 september loopt het embargo ten einde en worden de NSEresultaten openbaar gemaakt.

Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de
Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je
je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
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