PERSBERICHT
Utrecht, 28 juni 2018

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018
De algemene tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs is licht gedaald, maar de
tevredenheid van studenten over hun opleiding blijft hoog. In 2018 is 76,6% tevreden over hun
opleiding, in 2017 was dat 78,8%. De dalende algemene tevredenheid is groter in het hbo
(72,3% in 2018 t.o.v. 75,3% in 2017) dan in het wo (83,4% in 2018 t.o.v. 84,6% in 2017).
Ondanks de daling in de tevredenheid blijft de algemene tevredenheidsscore van studenten nog steeds
hoog: 3,91 op een schaal van 5 (t.o.v. 3,96 in 2017). Wo-studenten zijn tevredener dan hbo-studenten: zij
beoordelen hun studie in het algemeen met een score van 4,05 punten, waar hbo-studenten een score van
3,82 geven. Dit verschil tussen hbo en wo-studenten was de afgelopen jaren ook zichtbaar.
De Nationale Studenten Enquête is een jaarlijks landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het
hoger onderwijs. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten
uitgenodigd om de NSE in te vullen. 36,2% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep. In 2017 was de
respons ruim 2 procentpunt hoger.

In de NSE geven studenten hun mening (op een
schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer
ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’) over
tal van onderwerpen; van het beoordelen van
docenten tot de faciliteiten in het gebouw

Figuur 1.
Ontwikkeling gemiddelde algemene tevredenheid
(2013 t/m 2018), score 1-5

Een paar resultaten uitgelicht
Hoewel de gemiddelde tevredenheidsscore in het hbo daalt, is de tevredenheid van hbo-masters
toegenomen. Zij vormen ca 3% van het totaal aantal ingeschrevenen in het hbo.
De hoogste scores worden door studenten gegeven op de vraag of ze hun opleiding zouden aanraden aan
vrienden, familie of collega’s (score 4,01), hun stage-ervaring (3,95), en de groepsgrootte (3,91). Wostudenten geven voor deze onderdelen zelfs scores boven 4. Bij hbo-studenten ligt de score weliswaar
onder de 4, maar ook daar behoren deze thema’s tot de top 3.
Studenten geven in 2018 iets hogere scores voor vragen binnen het thema ‘studierooster’. Met name het
tijdig bekend maken van wijzigingen in het studierooster wordt in 2018 beter beoordeeld.
De laagste scores worden gegeven op de vragen die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, de
voorbereiding van de opleiding op de stage en internationalisering. Specifiek in het wo geven studenten de
allerlaagste scores aan de voorbereiding op de beroepsloopbaan. In het hbo krijgt internationalisering de
laagste score.
Kwaliteitszorg
De lagere scores voor kwaliteitszorg worden vooral gegeven voor de onderdelen ‘informatie over de
uitkomsten van onderwijsevaluaties’ , ‘de wijze waarop je opleiding gebruikt maakt van evaluaties’ en ‘de
manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert’. Overigens zijn deze scores wel licht
verbeterd t.o.v. 2017.
Internationalisering
Het percentage studenten dat tevreden is over de aandacht voor internationalisering bedraagt in 2018
51,8%. Dat is iets lager dan in 2017 toen het percentage 52,2% bedroeg. Specifiek in het wo is bijna 60%
(57,4%) tevreden, in het hbo minder dan 50% (48,2%). Tegelijkertijd zijn de scores die studenten hebben
gegeven voor de deelvragen binnen het thema internationalisering wel iets hoger dan vorig jaar.

Faciliteiten
Op alle onderdelen binnen dit thema is een lichte toename zichtbaar in het percentage tevreden studenten.
De toename is het grootst (ruim 2 procentpunt) bij de onderdelen ICT faciliteiten en de digitale
leeromgeving in het hbo. In het wo stijgt de tevredenheid op deze onderdelen met ruim 1 procentpunt.
Docenten
Binnen het thema ‘docenten’ is het percentage tevreden studenten gemiddeld genomen weinig veranderd,
zowel in het hbo als het wo. Specifiek voor wo is de score voor de beheersing van de Engelse taal door
docenten afgenomen (van 3,72 in 2017 naar 3,68 in 2018).
Na de studie
Voorbereiding op de beroepsloopbaan: de tevredenheid over de aansluiting van de studie op de
werkervaring en de mate waarin je het geleerde kunt toepassen op de praktijk daalt in 2018 voor het
eerst. Het percentage tevredenen neemt gemiddeld in totaal met ruim 2 procentpunt af, en de afname is
zowel zichtbaar in hbo als wo.
Met name in het wo is daarnaast de tevredenheid over de mogelijkheid om leren en werken te combineren
sinds 2017 afgenomen, als ook de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de
beroepspraktijk.
Zelf aan de slag met de NSE resultaten van de instellingen?
Wilt u meer inzicht in de NSE-resultaten dan kunt u gebruik maken van de bijlagen:
•
Factsheets NSE 2018 HBO
•
Factsheets NSE 2018 WO
U kunt ook de resultaten van alle deelnemende instellingen opvragen. In het bestand vindt u de
tevredenheidsoordelen over: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de
beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling,
studieroosters, stages, studielast, studiebegeleiding, kwaliteitszorg, groepsgrootte, uitdagend onderwijs en
internationalisering.
Contactpersoon is Jeroen Kleingeld, Projectmanager NSE, T 030- 303 91 12 en e-mail
jkleingeld@studiekeuze123.nl
NSE en AVG
De NSE is conform de AVG – met een toestemmingsvraag aan het begin van de enquête - uitgevoerd en
bevat geen persoonsgegevens en indirect tot de persoon herleidbare gegevens. Meer informatie kunt u
vinden op http://www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks honderdduizenden
studenten hun mening geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De resultaten van de
NSE worden per opleiding gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl. Op deze site kan de (aankomende)
student de studentenoordelen gebruiken bij zijn studiekeuze. Daarnaast worden de studentenoordelen
opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Studiekeuze123 levert deze data aan voorlichtingsproducten zoals
Qompas, de Keuzegidsen en de Elsevier publicatie ‘de Beste Studies’. De instellingen in het hoger
onderwijs gebruiken de resultaten voor hun kwaliteitszorg. De NSE is uitgevoerd door het
onderzoeksbureau GfK.
Stichting Studiekeuze123. Sinds 1 januari 2009 valt de NSE onder de verantwoordelijkheid van
Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie
van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en
NRTO. Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan
hogescholen en universiteiten in Nederland en is daarmee de officiële website om studiekeuze-informatie
te vergelijken.

Noot voor de redactie
Voor praktische informatie over de NSE kunt u kijken op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse. De resultaten
per opleiding vindt u na het verlopen van het embargo op www.studiekeuze123.nl/opleidingen.
Voor vragen over de resultaten van de NSE kunt u contact opnemen met Jeroen Kleingeld, Projectmanager
NSE, T 030 303 91 12.
Voor vragen over Studiekeuze123, kunt u contact opnemen met Astrid Kösters, Hoofd communicatie, T
030 303 91 00.

