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INLEIDING
Voor u ligt de Onderzoeksverantwoording van de Nationale Studenten Enquête 2019.
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijke enquête waarin studenten in het hoger onderwijs
hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. De NSE wordt
jaarlijks afgenomen met het doel om actuele en betrouwbare studentenoordelen te kunnen publiceren
per individuele opleiding. De resultaten worden gebruikt voor studiekeuzevoorlichting en kwaliteitszorg.
De NSE 2019 kenmerkte zich door een zware uitvoeringsperiode, waarna veel herstelwerk nodig was.
Helaas heeft de Vereniging Hogescholen (VH) niet meegedaan in het herstelwerk en is er geen data
beschikbaar van het bekostigd hoger onderwijs in 2019.
Deze onderzoeksverantwoording beschrijft de dataverwerking van het niet-bekostigd hoger onderwijs
en het universitair onderwijs. In totaal betreft het 32 verschillende instellingen.
Daarbij is het van belang dat studenten de enquête niet positief invullen vanwege de angst dat een
negatieve beoordeling afstraalt op de waarde van het diploma. Helaas hebben wij ook dit jaar hier
meerdere meldingen over ontvangen. Deze zijn allen opgevolgd en in enkele gevallen is onderzocht of
dit de respons significant beïnvloed heeft. Dit was gelukkig in geen van de zaken het geval.
Leeswijzer
In deze Onderzoeksverantwoording van de NSE 2019 wordt in de eerste vier hoofdstukken het volgende
toegelicht: de opzet van het onderzoek, de technische infrastructuur die is gebruikt, de voorbereiding
van het veldwerk, de NSE-vragenlijst en de communicatie gedurende de uitvoering van het onderzoek.
De populatie en de respons worden beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 licht de data-cleaning en
verwerking toe en geeft de uitkomsten van analyses van de betrouwbaarheid en validiteit van de
resultaten weer. De opgeleverde producten die voortkomen uit de NSE-resultaten worden beschreven in
hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat tenslotte in op de toepassingen van de NSE-resultaten door derden, voor
zover deze bij Studiekeuze123 bekend zijn.
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1.

DE OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK

De NSE is een jaarlijks terugkerend kwantitatief onderzoek. Stichting Studiekeuze123 is sinds 2009
verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de NSE. In 2009 vond het onderzoek gedeeltelijk via
e-mail en gedeeltelijk via uitnodigingen per brief plaats aan de hand van een steekproef uit het
adressenbestand van DUO. Vanaf 2010 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt het
onderzoek sindsdien geheel digitaal uitgevoerd. Vanaf de NSE 2010 wordt de huidige insteek van de NSE
vragenlijst gehanteerd waarin de oordeelvragen met rapportcijfers zijn vervangen door
tevredenheidsvragen met een Likert vijfpuntschaal. De NSE 2010 is te beschouwen als een nulpunt. De
NSE 2010 is daarom het enquêtejaar tot waar trends over worden teruggevoerd in deze
Onderzoeksverantwoording.
De uitvoering van de NSE is uiteen te zetten in drie fasen: voorbereiding van het onderzoek, het veldwerk
en tot slot de verwerking van gegevens. Uniforme deelname is hierin van belang. In paragraaf 1.1
worden deze fases kort beschreven.
Tabel 1.1: Populatie- en responsgegevens (netto) van de NSE 2010 t/m de NSE 2019
Jaar

Netto
respons

Netto
populatie

Netto respons
percentage

2010

225.991

643.615

35,1

2011

207.457

588.571

35,2

2012

202.781

650.458

31,2

2013

264.710

670.669

39,5

2014

232.667

690.649

33,7

2015

275.857

709.205

38,9

2016

303.720

708.748

42,9

2017

281.121

728.741

38,6

2018

268.684

742.451

36,2

2019

93.099

311.316

29,9

1.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK
Fase 1. Voorbereidingsfase
Studiekeuze123 is afhankelijk van de deelname van de onderwijsinstellingen aan de NSE. Jaarlijks nodigt
Studiekeuze123 in oktober alle hoger onderwijsinstellingen met NVAO-geaccrediteerd onderwijsaanbod
uit om te participeren in dit onderzoek. De brief bevat overeenkomsten met voorwaarden voor deelname
aan de NSE. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de uitgenodigde instellingen met daarbij
aangegeven of zij wel of niet hebben deelgenomen aan de NSE 2019.
___________________________________________________
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Een van de voorwaarden die wordt gesteld aan deelnemende instellingen aan de NSE is dat de gehele
studentenpopulatie die NVAO-geaccrediteerd onderwijs volgt, wordt uitgenodigd voor deelname aan de
NSE. Om deze studenten uit te kunnen nodigen, wordt de instellingen gevraagd de e-mailadressen van
de studenten in een bepaald format aan te leveren. Bij het e-mailadres dient de opleidingscode van de
opleiding die de student volgt te worden vermeld en de locatie waar de opleiding wordt gegeven
(gemeentenaam); opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal) , afstandsonderwijs, het studiejaar waarin de
student zich bevindt; geslacht en of het hbo- of wo-onderwijs betreft. Daarnaast kan optioneel een
(willekeurige) student-ID worden aangeleverd.

Fase 2. Veldwerk
Het veldwerk van de NSE 2019 liep initieel van maandag 28 januari 2018 t/m zondag 24 maart 2019.
Door achterblijvende respons is medio maart besloten om het veldwerk te verlengen tot zondag 7 april.
Het bekostigd hoger onderwijs heeft eind maart besloten om niet meer deel te nemen aan de verlenging
en zich terug te trekken uit de NSE 2019. Zij had geen vertrouwen meer in de goede afloop van het
onderzoek.
In de veldwerkperiode ontvingen studenten een e-mail met het verzoek een elektronische vragenlijst in
te vullen. Aan de niet-responderende student zijn nog drie reminders en een ‘laatste-kans e-mail’
verstuurd. In iedere e-mail werd de mogelijkheid geboden om zich voor de reminders en last shot van
de NSE 2019 af te melden.
De enquête kon worden ingevuld op verschillende apparaten (desktop, tablet, smartphone). Voor de
smartphone werd een apart gebruiksvriendelijk ontwerp aangeboden. Studenten konden het onderzoek
tijd- en plaatsonafhankelijk invullen: het was mogelijk de vragenlijst in te vullen, te onderbreken en later
te continueren en daarbij van apparaat te wisselen.

Fase 3. Verwerken van gegevens
Na afronding van het veldwerk is eerst de respons opgeschoond. Per thema uit de NSE is een gemiddelde
score berekend en gepubliceerd. Er zijn verschillende resultatenbestanden opgeleverd: een
instellingsbestand, het Benchmarkbestand, NSE factsheets per instelling, sleutelbestanden, een bestand
met open antwoorden en bestanden voor ECIO, Expertisecentrum voor inclusief onderwijs (voorheen
Expertisecentrum Handicap en Studie).
Alle definitieve resultatenbestanden zijn op 8 oktober 2019 onder embargo naar alle deelnemende hoger
onderwijsinstellingen verzonden. Alle resultaten zijn sinds 23 oktober 2019 openbaar. Op die datum is
ook de dankmail aan alle studenten die de NSE hadden ingevuld verzonden. Vanaf die datum waren ook
de nieuwste studentenoordelen op www.studiekeuze123.nl en de Studiekeuzedatabase van
Studiekeuze123 te vinden. Hoofdstuk 6 beschrijft welke stappen werden doorlopen in de totstandkoming
van de definitieve resultatenbestanden.

___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

8

2.

TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

Op 10 oktober 2018 is het GfK onderdeel dat verantwoordelijk is voor onder andere de uitvoering van
de NSE 2013 t/m 2018 overgenomen door marktonderzoeksbureau Ipsos. Hierbij is het
projectmanagement van de NSE van GfK ook mee overgenomen. Voor de uitvoering van de NSE 2019
is wel gebruikgemaakt van de bestaande logistieke, technische faciliteiten en ondersteuning van GfK.
Voor de uitvoering van de NSE 2019 is – net als voorgaande jaren – gebruikgemaakt van de bestaande
technische infrastructuur van GfK, die ook voor andere grootschalige onderzoeken wordt gebruikt. Deze
infrastructuur bevat voorzieningen gericht op het in stand houden van de dienstverlening (continuïteit)
en het waarborgen van informatiebeveiliging (beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en data-integriteit).
Voor het versturen van grote hoeveelheden e-mails en het verzamelen van data wordt gebruikgemaakt
van GfK Atlas. Het systeem draait in het centrale GfK datacenter en is volledig redundant1 uitgevoerd
met een 24/7 monitoring door een team van IT-specialisten. Dit team staat 24 uur per dag stand-by om
in het geval van calamiteiten snel een oplossing te kunnen bieden.
In dit hoofdstuk wordt eerst uitgelegd hoe GfK Atlas werkt. Daarna wordt uitgelegd hoe de vragenlijst is
getest en hoe de informatiebeveiliging van de NSE is geregeld. Tot slot volgt een overzicht van technische
incidenten die zich tijdens het veldwerk hebben voorgedaan.
2.1

GFK ATLAS

Voor het verzenden van grote hoeveelheden e-mails is gebruikgemaakt van de GfK Atlas software. GfK
Atlas bestaat uit twee hoofdcomponenten: de functionaliteit voor het versturen van de e-mails
(Functionality) en de component die ervoor zorgt dat de e-mails bezorgd worden (Deliverability). Dit
laatste component zorgt er onder andere voor dat ontvangende servers vrijwel geen belemmeringen
(o.a. spamfilters) opwerpen voor de bezorging van de e-mails. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

1

Redundant: er functioneren twee systemen onafhankelijk van elkaar, waarbij het tweede (redundante) systeem het
werk kan overnemen wanneer het eerste (het primaire) systeem uitvalt.
___________________________________________________
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Figuur 2.1: GfK Atlas

Atlas Mailer
Functionality

Deliverability

Mail
Merge

Return
Path
Support

ISP / IP
Throttling

Campaign
Scheduling

Feedback
Processing

DNS

2.1.1 Functionality
Binnen de component Functionality vond voor de NSE 2019 het volgende plaats:
1. Mailmerge
Het samenvoegen van de gegevens van het steekproefbestand met de mailtemplates voor de
verzending van de uitnodigingen.
2. Internet Service Provider (ISP) / Internet Protocol (IP) Throttling
Inregelen (doseren) van het aanbieden van e-mails aan providers, zodat meer dan 1 miljoen emails per dag -gegarandeerd - verzonden konden worden zonder dat GfK op een black list
terechtkwam.
3. Campaign scheduling
Planning van de hoeveelheden en de tijdintervallen binnen de verzending, wat ervoor zorgt dat
de grote hoeveelheden e-mails in golven (gecontroleerd) konden worden uitgestuurd.
2.1.2 Deliverability
Binnen de component Deliverability vond het volgende plaats:
1. Return Path Support
Hiermee werd aan de hand van terugontvangen data actief gemonitord hoe ‘goed’ de aflevering
was bij de diverse providers, waarbij GfK dus op de white list bleef.
2. Feedback processing
Mogelijkheden om geautomatiseerd bounce-informatie te vertalen in opvolgacties (deze waren
in te stellen). Oftewel: wat te doen als de e-mail niet bezorgd kon worden.
3. Domain Name Server (DNS)
De recente standaarden voor veilige verzending van e-mail werden gevolgd voor een zo hoog
mogelijke afleverbaarheid.
Verder zijn de volgende technische details van belang geweest voor de uitvoering:
•
GfK Atlas draaide in een centraal GfK datacenter; de servers draaiden daar in een geclusterde
omgeving.
•
Servers zaten achter een loadbalancer met failover voor het verdelen van de databelasting
waardoor, bij uitval, automatisch werd overgeschakeld op een secundaire server.
___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

10

•
•

De internetconnectie was redundant met zeer hoge capaciteit.
De database was een modern en veelgebruikt databasesysteem met meerdere servers en
automatische synchronisatie.

Voor het verzamelen van de data van de enquête is ook gebruikgemaakt van de GfK Atlas-applicatie.
Een belangrijk voordeel hiervan was de end-to-endoplossing die dit pakket bood voor het doen van
enquêteonderzoek:
•
•
•
•

steekproefmanagement (o.a. de basis voor responsmonitoring & vragenlijstselecties)
vragenlijstprogrammering (in Dimensions software)
online real-time responsmonitoring en -analyses
oplevering van onderzoeksdata in elk gewenst format (doorgaans in Microsoft Office Excel of
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) van IBM)

Door het beëindigen van de mogelijkheid om gebruik te maken van het GfK Connect-platform voor de
responsoverzichten heeft Ipsos zelf een procedure ontwikkeld, die elk uur vanuit de real-timedata een
tweetal responsoverzichten op de voor instellingen bekende NSE-portal zette. Gebruikers
(contactpersonen van instellingen) kregen elk een uniek wachtwoord, waarmee ze de respons binnen
hun instelling tot op gedetailleerd niveau konden volgen, op elk gewenst moment van de dag. Zie voor
een nadere inhoudelijke toelichting ook paragraaf 5.7. Deze NSE-portal is ook gebruikt om bestanden,
instructies, documenten e.d. te downloaden en de bestanden met de verdeling van de populatie te
uploaden.
2.3

TESTEN VAN DE VR AGENLIJST

Zoals hierboven vermeld, heeft Ipsos voor de uitvoering van de NSE 2019 gebruikgemaakt van het GfK
Atlas-systeem (voor verzending van de e-mails, samplebeheer, hosten van de vragenlijst en verzamelen
van de data). Dit systeem wordt door GfK vaker voor kwantitatieve, grootschalige projecten gebruikt.
Een technische capaciteitstest vooraf is niet uitgevoerd. Net als voorgaande jaren was er weer continue
monitoring van eventuele ‘hickups’ tijdens de uitvoering. Tijdens het veldwerk zijn er diverse problemen
geweest, deze worden beschreven in paragraaf 2.5 Incidenten.
De vragenlijst (Stichting Studiekeuze123, 2019b) is met behulp van Dimensions-software
geprogrammeerd en in technische zin getest door een controle uit te voeren of de gegeven antwoorden
juist werden vastgelegd in het databestand. Hiermee konden ook selecties en routings op die manier op
juistheid vanuit de data worden ‘afgelezen’. Tijdens het veldwerk is geconstateerd dat er toch nog
inconsistenties zaten in de routing (zie beschrijving Incidenten). Deze zijn na constatering alsnog
gecorrigeerd.
Inhoudelijk is de basisvragenlijst, in het Nederlands (Stichting Studiekeuze123, 2019b), Engels
(Stichting Studiekeuze123, 2019c) en Duits (Stichting Studiekeuze123, 2019d) voor de NSE 2019 door
de projectleiding van Ipsos meermaals uitvoerig getest. Deze test behelst onder andere controle op
routing, codering en vraagstelling. Bij de start van het veldwerk hebben zich ondanks deze controles een
aantal incidenten voorgedaan, die zo spoedig mogelijk na constatering zijn opgelost. Zie hiervoor
paragraaf 2.5 Incidenten.
___________________________________________________
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2.4

BEVEILIGING

In het kader van de informatiebeveiliging is het belangrijk te vermelden dat door de opzet van het
projectteam het aantal verschillende rollen beperkt was. Door de transitie van enkele GfK-onderdelen
naar Ipsos in die periode bestond het projectteam uit leden uit het ‘oude’ projectteam van de NSE. Naast
hoofdverantwoordelijk onderzoeksbureau Ipsos en GfK waren er geen andere externe partijen betrokken
bij de uitvoering. Hierdoor was er geen sprake van een overdracht tussen partijen (met alle
veiligheidsrisico’s van dien). De verantwoordelijkheid lag dus in alle gevallen bij de projectleiding van
Ipsos, die binnen het team op basis van hiërarchische en functionele argumenten de machtigingen
toewees voor de toegang tot diverse type gegevens die binnen de NSE gebruikt en/of verzameld zijn.
Voor de logistieke faciliteiten is gebruikgemaakt van de GfK-systemen en de projectleden die bij de NSE
2018 waren betrokken.
Voor wat betreft de IT-omgeving kan worden toegevoegd dat er binnen GfK een security officer aanwezig
was die verantwoordelijk was voor de informatiebeveiliging. De data werd veilig bewaard in een eigen
omgeving, die niet benaderbaar was voor de buitenwereld (afgeschermd via firewalls).
2.4.1 Privacy
De NSE staat sinds 11 september 2014 geregistreerd in het meldingenregister van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) onder nummer 1573217.
De NSE vereist een waarborging van de privacy van alle, voor deelname aan het onderzoek, uitgenodigde
studenten. Niet alleen gaat het dan om de waarborgen die de technische infrastructuur in dit kader biedt,
maar ook gaat het om zorgvuldigheid in de naleving van de richtlijnen en procedures. Ipsos houdt zich
aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, zoals die voor de leden van de MOA (het expertise
center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analitics is opgesteld. Daarin is exact aangegeven aan
welke regels Ipsos zich in dit opzicht dient te houden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de
Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, die overigens ook voldoet aan de internationale gedragscodes
zoals opgesteld door ESOMAR, officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De
Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek en de genoemde verklaring zijn online te raadplegen via:
online te raadplegen via: http://www.moaweb.nl/codes-standards/professie/gedragscodes.html
Ipsos is lokaal lid van de MOA en op internationaal vlak lid van ICC/ESOMAR en hanteert een
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van:
•
•

ISO 20252:2012 (de standaard voor het uitvoeren van marktonderzoek)
ISO/IEC27001:2013 (de standaard voor het opzetten van een Information Security Management
System (ISMS)

Bij indiensttreding hebben alle medewerkers van Ipsos getekend voor het feit dat zij op vertrouwelijke
wijze zullen omgaan met (privacy)gevoelige informatie en hier wordt in de praktijk op toegezien.
De persoonlijke informatie die Ipsos in het kader van de NSE 2019 van de instellingen ontving, is enkel
en alleen voor de uitvoering van de NSE 2019 gebruikt. Privacygevoelige informatie en enquêteresultaten
zijn altijd separaat opgeslagen. Na afloop van het project zijn de gebruikte persoonsgegevens in nauw
overleg met de opdrachtgever Studiekeuze123 vernietigd.
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2.4.2 Meldplicht datalekken
Samen met Studiekeuze123 en deelnemende instellingen zijn maatregelen getroffen om snel te kunnen
reageren in geval van een datalek. Dit is een verplichting in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (tot 25 mei 2018 Wet bescherming persoonsgegevens). Studiekeuze123 en
deelnemende instellingen moeten binnen 72 uur de impact van het datalek kunnen evalueren om te
kunnen vaststellen of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is. Dit stelt eisen aan de
beschikbaarheid van medewerkers. Alle deelnemend instellingen zijn hierover geïnformeerd en hebben
gegevens beschikbaar gesteld van medewerkers die 24*365 beschikbaar zijn. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van verschillende communicatiemiddelen (e-mail, telefoon). Met Studiekeuze123 is een
protocol afgesproken hoe te handelen in geval van een datalek. Ook in de verwerkersovereenkomst
tussen Studiekeuze123 en Ipsos zijn artikelen opgenomen over het handelen in geval van een datalek.
We gebruiken de verwerkersovereenkomst die door SURF samen met instellingen is opgesteld. Tot op
heden heeft zich nooit een datalek-incident voorgedaan.

2.5

INCIDENTEN

De door Ipsos gebruikte technische infrastructuur van GfK voor het NSE-project heeft voldaan aan de
vereisten voor een onderzoek van dit volume en deze complexiteit - gedacht in termen van het aantal
respondenten, het aantal benaderingen en de instellings-specifieke vragen. Tijdens het veldwerk hebben
zich wel incidenten voorgedaan die hierna worden besproken:
Rond het veldwerk traden de volgende technische issues op:
Start veldwerk vertraagd
Volgens de planning hadden de studenten van zeven instellingen maandag 28 januari de eerste
uitnodiging voor deelname aan de NSE 2019 moeten ontvangen. Helaas hebben zich op het allerlaatste
moment onvoorziene problemen met de vragenlijst voorgedaan. Omwille van de kwaliteit van het
onderzoek, heeft Ipsos besloten extra controles uit voeren. Hierdoor is de vragenlijst een dag later live
gegaan en zijn de uitnodigingen vanaf 17.00 uur alsnog verstuurd. Aan de zeven instellingen is 29 januari
een e-mail gestuurd. Het versturen van de initiële uitnodigingen ging woensdag 30 januari weer volgens
planning.
Spamfilter
In de periode 4 t/m 6 februari ontving Ipsos van tien instellingen meldingen dat studenten geen of
beperkt uitnodigingen hadden ontvangen. Na controle door Ipsos bleek dat de uitnodigingen wel conform
door de instellingen aangeleverde aantallen waren verstuurd, maar konden zij niet controleren of de
uitnodigingen ook daadwerkelijk waren aangekomen. Na telefonisch contact is aan instellingen gevraagd
om bij hun ICT-afdeling te controleren of de door Ipsos aangegeven IP-adressen waren gewhitelist.
Hieruit bleek dat zij gebruikmaakte van SURFdata en zij de IP-adressen niet gewhitelist hadden. In de
periode van 11 t/m 13 februari bleken de problemen met SURFdata te zijn opgelost en werden de mails
weer doorgegeven. Bij één instelling bleek een maximum te staan op het aantal e-mails dat doorgelaten
werd. Nadat dit was bijgesteld door de instelling is de mailing opnieuw verstuurd door Ipsos en liep de
respons daarna spoedig op. Bij een andere instelling met tegenvallende respons bleek dat de
uitnodigingen wel waren aangekomen, maar deze als kenmerk [SPAM] hadden gekregen.
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Planning versturen reminders
Doordat bij een aantal instellingen de uitnodigingen bleven hangen in de spamfilter werd in eerste
instantie het versturen van de 1e reminder ‘on hold’ gezet. Na toestemming van twee instellingen zijn
alle reminders alsnog op de geplande datums verstuurd. Op verzoek van één instelling is de 1e reminder
nogmaals verstuurd naar studenten die in eerste instantie geblokkeerd werden door de spamfilter.
Omdat niet alle problemen met betrekking tot de spamfilters bij de 2e reminder waren opgelost, is voor
enkele instellingen het versturen ervan vertraagd. Vanaf donderdag 28 februari zijn alle 2e reminders
met terugwerkende kracht alsnog verstuurd. Voor één instelling is op verzoek deze 2e reminder pas op
4 maart verstuurd.
Vanwege een wereldwijd netwerkprobleem (zie punt ‘Vragenlijst offline’) zijn de 3 e reminders die op 10
en 11 maart gepland stonden vanaf dinsdag 12 maart verstuurd. De reminders die vanaf 12 maart
gepland stonden, zijn wel volgens planning verstuurd.
Tussenscherm zichtbaar
Op 4 februari ontving Ipsos van drie verschillende instellingen een melding dat studenten bij het invullen
van de NSE-vragenlijst een aantal ‘hidden’ schermen kregen waar zij de BRIN-code moesten noteren.
Ipsos heeft hier bij de programmeur melding van gemaakt. Het bleek dat deze per ongeluk een optie
had aangevinkt om tussenschermen zichtbaar te maken die aangemaakt worden om bijv. een routing te
bepalen. Dit probleem is binnen twee uur opgelost waardoor deze tussenschermen niet meer zichtbaar
werden bij het invullen van de NSE-vragenlijst.
Naam opleiding in dropdownmenu niet juist
In totaal 23 instellingen hebben één of meerdere malen een melding gemaakt dat de opleiding die op
het scherm werd getoond via het dropdownmenu niet correct was. Deze meldingen kwamen met name
in de eerste twee weken voor. Daarna werd het meer incidenteel of zijn op verzoek van instellingen
opleidingsnamen gecorrigeerd omdat deze inmiddels van naam waren veranderd. Veel voorkomende
opmerkingen waren:
•
•
•
•
•
•
•

De opleidingen in de dropdownlijsten zijn niet altijd volledig of niet opgenomen in de lijst.
Opleidingsnamen met dezelfde naam maar met verschillende CROHO-code staan dubbel op het
scherm.
Lokale namen van opleidingen van drie instellingen waren niet toegepast in de vragenlijst. In plaats
daarvan werden alleen de officiële opleidingsnamen op het scherm getoond.
Namen van historische opleidingen stonden op het scherm.
Opleidingen waar geen studenten waren ingeschreven, zijn wel opgenomen in het dropdownmenu.
Routering gaat niet goed.
Dropdownmenu’s ontbreken volledig.

Na melding van deze opmerkingen heeft Ipsos van 5 t/m 7 februari de volledige lijst van opleidingen per
instelling gecontroleerd. Hier is geconstateerd dat de opleidingen per onderwijsinstellingen niet volledig
klopte met het CROHO-bestand van DUO. Deze inconsistenties zijn door Ipsos vervolgens aangepast.
Op 27 februari is nog een aanvullende mutatie geweest in de naamgeving van een opleiding van een
universiteit.
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Privacy tekst ontbreekt in infoscherm
Op 31 januari heeft een tweetal instellingen melding gemaakt dat de door hun aangeleverde privacytekst
niet is opgenomen in het infoscherm dat getoond wordt bij de toestemmingsvraag. Ipsos heeft dit
dezelfde dag alsnog toegevoegd.
Responstool niet beschikbaar
Door vertraging in de ontwikkeling van de responstool is deze, anderhalve week na de start van het
veldwerk, op 8 februari in productie genomen waardoor de deelnemende onderwijsinstellingen tot die
datum geen inzicht hadden in de voorgang en status van het veldwerk. Hierdoor was het voor de
onderwijsinstellingen niet mogelijk om de respons gericht bij te sturen.
Tot 8 februari is op verzoek van instellingen in Excel een uitdraai gemaakt van de respons per CROHO.
Voor vier onderwijsinstellingen ging er aanvankelijk iets niet goed bij de verdiepende informatie. Bij één
instelling is dit probleem op 8 februari 's middags verholpen. Bij een andere instelling was het probleem
bekend en is contact opgenomen met de betreffende instelling. Helaas waren bij één universiteit en één
hogeschool nog problemen. De oorzaak van het probleem werd gelokaliseerd, maar kon op 8 februari
niet worden verholpen. De instellingen waarin de doorvertaling naar de verdiepende informatie nog niet
op orde was, zijn hierover door Ipsos geïnformeerd. Deze problemen zijn in de week erna alsnog
opgelost.
Responsoverzicht
Toen het responsoverzicht na bijna twee weken veldwerk beschikbaar was, voldeed het niet aan de
verwachtingen van de instellingen. In dit overzicht was de respons gebaseerd op de verdeling van de
populatietool die door de instelling individueel was aangeleverd. Deze informatie kwam niet overeen met
de gegevens zoals deze door de student waren opgegeven in de NSE-vragenlijst. Hierdoor werd in deze
gevallen de respons niet getoond in het overzicht waardoor diverse opleidingen op een respons van nul
bleven staan of lager uitkwamen. Zeven instellingen hebben hier melding van gemaakt. Door Ipsos is
hier later een slotregel ‘Niet conform populatie definitie’ toegevoegd waarin de aantallen werden vermeld
van de cellen die niet consistent waren. Omdat deze toevoeging niet altijd duidelijk was, is besloten om
dit overzicht te vervangen door een minder complex overzicht waarin de respons per instelling en per
opleiding was aangegeven.
Ook maakten acht instellingen melding dat niet alle opleidingen in het overzicht stonden of niet
volgens de opgegeven naamgeving. Ipsos heeft dit tijdens het veldwerk in de responstool aangepast.

Vragenlijst offline
Op 13 maart zijn alle instellingen op de hoogte gebracht van een wereldwijde netwerkfout, waar ook
de Nationale Studenten Enquête door werd getroffen. Studenten konden hierdoor de enquête niet
invullen en de NSE-portal voor onderwijsinstellingen was niet bereikbaar. Dit speelde sinds
donderdagavond 7 maart, rond 19.30 uur. De netwerkproblemen met de NSE-vragenlijst waren
vrijdagavond 8 maart opgelost. Maar om te controleren of de systemen werkzaam bleven, is door
Ipsos geadviseerd om de instellingen hiervan nog niet op de hoogte te brengen. Dit is op 13 maart via
een e-mail gebeurd. De NSE-portal voor onderwijsinstellingen en de lost link tool voor studenten,
waren op dat moment nog niet volledig toegankelijk. Na 14 maart was de NSE-portal weer stabiel en
volledig toegankelijk voor de instellingen.
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Wijzigen BRIN-naamgeving
Op verzoek van twee instellingen is de naamgeving van de onderwijsinstelling in de NSE-vragenlijst
aangepast. Op 30 januari kwam het verzoek van de 1e instelling. Op 4 februari het verzoek van de 2e
instelling.
Vragenlijst niet geopend of blijft hangen
In de periode 31 januari t/m 20 maart is door instellingen 23 maal melding gemaakt dat studenten de
vragenlijst niet geopend kregen of dat de vragenlijst tijdens het invullen bleef ‘hangen’. Door op de link
te klikken, kon door Ipsos worden gecontroleerd of er problemen waren. Ipsos heeft deze meldingen
individueel nagekeken en geconstateerd dat er geen problemen waren en de online vragenlijst bij de
betreffende studenten kon worden geopend.
Achterstand beantwoorden NSE-mailbox/telefonische bereikbaarheid NSE-telefoon
Door een onverwacht hoog aantal reacties, vragen en opmerkingen van instellingen werd niet conform
afspraak binnen 24 uur gereageerd. Ipsos heeft medio februari de capaciteit van de telefonische
helpdesk en het reageren op vragen/opmerkingen via de NSE-mailbox met het inzetten van drie extra
personen vergroot. Ook is met behulp van Studiekeuze123 extra assistentie ingezet om de reacties via
JIRA (het systeem dat binnengekomen e-mails registreert) af te handelen. Ondanks het vergroten van
de helpdesk is de achterstand in het beantwoorden van de e-mails tijdens het veldwerk niet volledig
weggewerkt.
Verlenging veldwerk
Na overleg met de koepelorganisaties heeft Studiekeuze123 besloten om het veldwerk van de NSE
2019 twee weken te verlengen. Dit besluit is genomen vanwege de technische problemen tijdens het
veldwerk en de achterblijvende respons. Alle instellingen zijn op 22 maart 2019 hiervan via e-mail op
de hoogte gebracht door Studiekeuze123.
Lost link tool niet beschikbaar
Omdat het veldwerk een dag later dan gepland is gestart, was de lost link tool pas beschikbaar op 29
januari op het moment dat het onderzoek online is gezet. Een ander moment dat de lost link tool niet
beschikbaar was, was ten tijde van het wereldwijde netwerkprobleem bij GfK. Nadat de systemen weer
online kwamen, was ook de lost link tool weer beschikbaar. Daarnaast is door studenten melding
gemaakt dat zij na het invoeren van een e-mailadres een foutmelding kregen. Dit werd veroorzaakt
doordat een ander e-mailadres werd ingevoerd (vaak een privémailadres) dan het e-mailadres dat
door de onderwijsinstelling voor die student was aangeleverd. Werd een e-mailadres namelijk niet
herkend, dan ontving de student geen uitnodigingsmail met een link naar de NSE-vragenlijst.
Problemen downloaden bestanden
Op vrijdag 18 maart hebben de 32 deelnemende instellingen een e-mail met een downloadlink
ontvangen waarmee ze het definitieve instellingsbestand, factsheets en Benchmarkbestand 2010-2019
konden downloaden. Tien instellingen maakte melding dat de bestanden en documentatie niet volledig
te downloaden waren. Ipsos heeft dezelfde dag de gecorrigeerde downloadlink opnieuw toegestuurd
aan deze instellingen. Vijf instellingen hebben later nog melding gemaakt over deze foutmelding. Uit
voorzorg is op maandag 21 maart aan de resterende 21 onderwijsinstellingen een e-mail gestuurd met
daarin opnieuw een link om de betreffende bestanden te downloaden.
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Download count exeeded
Aan alle 35 bekostigde hbo-instellingen is op 23 oktober een e-mail gestuurd met daarin een link naar
het Benchmarkbestand met historische data 2010-2019. Bij het downloaden bleek er een maximum
van tien te zitten op het aantal downloads. Zeven instellingen hebben hier melding van gemaakt en zij
hebben de downloadlink opnieuw gekregen. Vijf onderwijsinstellingen kregen de melding dat de
downloaddatum verlopen was.
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3.

VOORBEREIDING VELDWERK

3.1

OVERZICHT EN ANALYSE VAN DEELNEMENDE INSTELLINGEN NSE 2019

Studiekeuze123 heeft 112 instellingen uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE 2019. Dit zijn alle
NVAO-geaccrediteerde instellingen, min de enkele instellingen die eerder hebben aangegeven niet meer
benaderd te willen worden. Hiervan hebben 66 instellingen een overeenkomst tot deelname aan de
Nationale Studenten Enquête getekend teruggestuurd (21 wo en 45 hbo). Deze instellingen kunnen
worden ingedeeld in bekostigd onderwijs (publiek gefinancierd) en particulier onderwijs. Tijdens het
veldwerk hebben de bekostigde hbo-instellingen besloten om niet verder te gaan met de NSE. Hierna
zijn er 32 wo- en niet-bekostigde hbo-instellingen overgebleven. Alleen van deze instellingen zijn de NSE
resultaten gepubliceerd. In deze Onderzoeksverantwoording worden met de deelnemende instellingen
de 32 overgebleven instellingen bedoeld. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de 32 deelnemende
instellingen van de NSE 2019.
Om alle instellingen met NVAO-geaccrediteerd hoger onderwijs uit te kunnen nodigen voor deelname
aan de NSE maakte Studiekeuze123 gebruik van twee registers: BRIN en CROHO. De Basis Registratie
Instellingen (BRIN) is een register van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en
bevat alle onderwijsinstellingen in Nederland. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
(CROHO) is een overzicht van alle in Nederland geaccrediteerde opleidingen voor hoger onderwijs. Het
CROHO wordt ook uitgegeven door het ministerie van OCW en beheerd door de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO).
Tabel 3.1: Aantal deelnemende instellingen per NSE-jaar

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Voor verlenging

2019

2019

Aantal
aangeschreven
Instellingen
in 2019*

Na verlenging

Deelname

Bekostigd

18

18

18

18

18

18

18

18

18

14

14

14

Particulier

5

3

3

4

4

4

4

3

2

6

6

8

Bekostigd

35

-

31

34

33

33

33

34

37

35

34

35

Particulier

54

11

14

17

15

15

17

17

15

14

14

16

TOTAAL

112

32

66

73

70

70

72

72

72

69

68

73

WO

HBO
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* Het betreft hier alle instellingen met een eigen BRIN-code in het CROHO.

Tabel 3.2: Verdeling uitgenodigde studenten deelnemende instellingen NSE 2019 (bekostigd/particulier)
Totaal
Bekostigd
Aangewezen
Aantal studenten
311.930
297.637
3.316
3.2

COMBINATIE-OPLEIDINGEN

Een aantal instellingen biedt gezamenlijk onderwijs aan in zogenaamde combinatie-opleidingen
(eventueel via een gezamenlijk instituut). ACTA is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Wanneer er sprake was van een
samenwerkingsverband, moesten desbetreffende instellingen zelf intern afstemmen welke instelling de
student aanleverde.

3.3

OVEREENKOMST(EN) TOT DEELNAME

Studiekeuze123 nodigde in oktober 2018 alle instellingen die geaccrediteerde opleidingen aanbieden in
het hoger onderwijs in Nederland uit voor deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2019 (minus
de instellingen die eerder hebben aangegeven niet meer benaderd te willen worden). De instellingen zijn
uitgenodigd via een Deelname- en Gegevensuitwisselingsovereenkomst Nationale Studenten Enquête
2019 die werd verzonden aan het College van Bestuur (CvB) dan wel de directie van de betreffende
instelling.
Wanneer de instelling de overeenkomst getekend retour stuurde, was deelname officieel vastgelegd.
Waar er eerder meerdere overeenkomsten waren die instellingen moesten ondertekenen, is er dit jaar
gekozen voor één overeenkomst waarin al deze onderdelen zijn opgenomen. In de overeenkomst
maakten Studiekeuze123 en de instellingen afspraken over het uitwisselen van de persoonsgegevens,
over de verwerking van deze gegevens, over hoe te handelen in geval van een datalek en het aanwijzen
van contactpersonen. Ook konden instellingen aangeven of zij het sleutelbestand wensten te ontvangen.
Met dit sleutelbestand konden instellingen een koppeling leggen tussen de resultaten en hun eigen
studentgegevens. Studiekeuze123 stelde aanvullende eisen ten aanzien van de verwerking van dit
bestand door de instelling. Deze aanvullende eisen zijn opgenomen in de overeenkomst. Diende een
instelling voor het eerst een aanvraag in voor het ontvangen van het sleutelbestand? Dan heeft
Studiekeuze123 de instelling uitgenodigd voor een informerend gesprek. Daarin is besproken wat er
nodig is om dit bestand veilig te kunnen verwerken, met voldoende waarborgen voor het beschermen
van de privacy van de student. Het ging hierbij vooral om de organisatorische, procedurele en technische
inbedding van de verwerking binnen de instelling. Studiekeuze123 informeerde tijdens dit gesprek naar
deze inrichting op basis van de AVG, ontwikkelingen als de komende EU privacyverordening en best
practices van andere instellingen. Op basis hiervan bracht Studiekeuze123 een advies uit aan het CvB
dan wel de directie van de instelling. Het was uiteindelijk de instelling zelf die bepaalde of ze al dan niet
het sleutelbestand wilde afnemen.
In totaal heeft Studiekeuze123 66 getekende Deelname- en Gegevensuitwisselingsovereenkomsten NSE
2019 ontvangen. 38 instellingen hebben aangegeven het sleutelbestand te willen ontvangen. Tijdens het
veldwerk hebben de bekostigde hbo-instellingen besloten om niet verder te gaan met de NSE. In totaal
zijn er 32 instellingen overgebleven. 18 instellingen hiervan hebben het sleutelbestand ontvangen.
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Voor elke instelling waren er een of meerdere algemene contactpersoon voor de NSE 2019 bekend. Dit
waren de personen binnen de instelling waarmee contact is onderhouden over alle zaken aangaande de
NSE 2019. Dit waren ook de personen die toegang hadden tot de resultaatbestanden. Voor het
ontvangen van het sleutelbestand is apart om een contactpersoon gevraagd. Naast de algemene
contactpersonen is er per instelling ook een NSE-communicatiecontactpersoon aangeleverd, waarmee
contact werd onderhouden over de verschillende communicatie-uitingen rond de NSE. Daarnaast is er
binnen elke instelling minimaal één persoon aangewezen die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikt
kon worden in geval van een datalek.
3.3

AANLEVERING VAN STUD ENTGEGEVENS

Voor deelname aan de NSE 2019 zijn studenten van de deelnemende instellingen per e-mail uitgenodigd.
Daarom was het noodzakelijk dat elke instelling de e-mailadressen van haar studenten vooraf aanleverde
aan Ipsos, samen met een aantal andere studentgegevens die noodzakelijk waren voor het uitnodigen
van de studenten.
Noodzakelijke aan te leveren velden:
•
E-mailadres(sen) van de student
•
Voorkeurstaal
•
De actuele BRIN-Code
Naast de noodzakelijke velden was er een blok overige velden die de instellingen konden aanleveren.
Hierbij ging het om de volgende velden:
•
Zeven extra labels (facultaire of andere organisatorische indelingen, honoursstudenten of andere
studentgerelateerde informatie die niet uit andere bronnen voorhanden is)
•
Afwijkende opleidingsnaam of instellingsnaam
•
Extra tekstregel in uitnodigingstekst
Instellingen hadden ook de mogelijkheid faculteiten aan te leveren met de actuele CROHO-codes die
daar onder vielen. In het dropdownmenu van de vragenlijst werden op basis hiervan alleen die
opleidingen op het scherm getoond die onder de betreffende faculteit vielen.
Ipsos heeft een controle uitgevoerd op de gegevens die werden aangeleverd door de instellingen. Bij
enige twijfel heeft Ipsos contact opgenomen met de instelling. Er is gecontroleerd op de aantallen
studenten per instelling, aanwezigheid van extra labels en indien er labels aanwezig waren, of deze
correct gevuld waren.
Gegevens die relevant waren voor het opstellen van de uitnodigingsmail, zoals de (optionele) instellingsspecifieke motivatieregel werden op recordniveau (dus per student) aangeleverd bij de overige velden.
Op Studiekeuze123.nl/nse was een uitleg gegeven over en zijn definities gegeven van deze aan te
leveren gegevens. Deze instructie was ook te downloaden en te printen.
De studentgegevens moesten door elke instelling vooraf (uiterlijk op 14 december 2018) aangeleverd
worden. 6 van de 32 deelnemende instellingen hebben de gegevens na 14 december aangeleverd. Deze
instellingen hebben de gegevens aangeleverd in de periode van 17 tot 19 december 2018. Er is voor het
aanleveren van de studentgegevens gebruikgemaakt van een uploadtool waarin instellingen in een
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vooraf gedefinieerd format de studentgegevens konden uploaden. Elke deelnemende onderwijsinstelling
is begin december 2019 door middel van een schriftelijke instructie geïnformeerd over hoe de uploadtool
werkte en heeft eigen inloggegevens ontvangen. De uploadtool - actief in een afgeschermde omgeving
- bood onderwijsinstellingen ook directe feedback op het aangeleverde bestand door de reeds
ingebouwde controles.
Deze ingebouwde controles betroffen:
•
Controles op structuur van het bestand
•
Controles op volledigheid (alle verplichte velden gevuld?)
•
Controles op geldigheid van de waarden (BRIN, voorkeurstaal)
•
Controles op juistheid e-mailadressen (syntaxis)
Nadat het bestand na de controles was goedgekeurd en vervolgens geüpload, was het aan de instelling
om de status op ‘definitief’ te zetten. Dat was voor Ipsos het sein dat het geüploade bestand het
definitieve studentenbestand was waarmee voor de NSE 2019 gewerkt kon worden.
3.4

VERWERKING VAN S TUDENTGEGEVENS

Uiteindelijk zijn in totaal van 311.930 studenten de noodzakelijke gegevens aangeleverd waardoor zij
aan de NSE 2019 konden deelnemen. Per student konden één of twee e-mailadressen worden
aangeleverd. Van de mogelijkheid om een tweede e-mailadres aan te leveren, hebben 3 instellingen
gebruikgemaakt. In totaal is voor 9.050 van de 311.930 studenten een tweede e-mailadres aangeleverd.
De afzonderlijke instellingsbestanden werden samengevoegd tot één populatiebestand. Ipsos voegde
aan het totaalbestand unieke respondentnummers en niet-sequentiële wachtwoorden toe. De
wachtwoorden bestonden uit twaalf karakters (een combinatie van cijfers en kleine letters en grote
letters, bijvoorbeeld ‘HA3qkfw3zMQN’).
3.5

POPULATIETOOL

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming-wetgeving (AVG) mochten voor de
uitvoering van de NSE 2019 geen populatiegegevens via het populatiebestand worden geleverd. Om het
veldwerk te kunnen monitoren en achteraf de resultaten te kunnen wegen, is aan de instellingen
gevraagd om de populatiegegevens op geaggregeerd niveau aan te leveren. Hiervoor is een zogenaamde
populatietool ontwikkeld waarbij de populatiegegevens in een standaard Excel-bestand door de
instellingen moesten worden aangeleverd. De populatiecijfers dienden te worden aangeleverd op het
niveau: BrinActueel*CrohoActueel*Locatie*Opleidingsvorm3*Studiejaar*Type student.
Omdat de gegevens niet herleidbaar mochten zijn naar individuele personen, zijn in de ontwikkelde
populatietool per bovengenoemde combinatie alle populatiecijfers met minder dan vijf waarnemingen
‘een niveau teruggezet’ tot het niveau waarop in iedere cel minimaal vijf waarnemingen zaten. Deze
exercitie werd na het invoeren van de populatiecijfers automatisch uitgevoerd met behulp van een macro
in Excel. Het Excel-template en de Excel-macro waren te downloaden op de NSE-portal.
De instelling vulde zelf in een Exceltemplate de verdeling van de populatie in op het niveau van
BrinActueel*CrohoActueel*Locatie*Opleidingsvorm3*Studiejaar*Type student zoals hieronder in fictief
voorbeeld in Figuur 3.1 is weergegeven. De cellen die lager waren dan vijf en mogelijk identificeerbaar,
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zijn na het uitvoeren van de macro samengenomen en minimaal 1 niveau lager weergegeven (zie Figuur
3.2).
Figuur 3.1: Verdeling van de populatie zoals door instelling is ingevuld
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Figuur 3.2: Verdeling van de populatie na uitvoeren van macro

Alvorens de macro in Excel te kunnen uitvoeren, moesten eerst een aantal instellingen in Excel worden
aangepast. Deze stappen zijn toegelicht in de instructie die door Ipsos was opgesteld en toegestuurd
aan de instellingen. Deze instructie was ook te downloaden via de NSE-portal.

3.6

DE NSE-VRAGENLIJ ST

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven is de NSE 2010 te beschouwen als nulpunt. Dat komt mede doordat
vanaf de NSE 2010 de huidige insteek van de NSE-vragenlijst wordt gehanteerd. In dat jaar zijn de
oordeelsvragen met rapportcijfers vervangen door tevredenheidsvragen met een Likertschaal. Een
student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5; 1=zeer
ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t. In 2010 zijn met de constructie van een nieuwe NSE-vragenlijst
verschillende antwoordschalen getest. Uit de resultaten bleek dat de antwoorden op de 5-puntschaal en
de Likertschaal het minst scheef zijn verdeeld. Daardoor zijn deze antwoordschalen voor de NSE het
meest geschikt bevonden (ResearchNed, 2010). Sinds 2010 wordt het onderzoek bovendien geheel
digitaal uitgevoerd.

3.6.1 Opbouw NSE-vragenlijst NSE 2019
In de NSE 2019 is bij de start van de vragenlijst standaard aan de student een toestemmingsvraag
gesteld rondom privacybescherming. Deze toestemmingsvraag is samen met de achtergrondvragen in
een pretest uitvoerig getest (zie beschrijving pretest, aanbevelingen en wijzigingen in paraaf 3.8).
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Je kunt zowel anoniem als niet-anoniem deelnemen aan de NSE. In beide gevallen zijn de resultaten in
de rapportages nooit tot jou als persoon te herleiden.
Indien je niet-anoniem meedoet, worden je antwoorden herleidbaar aan jouw onderwijsinstelling
terug geleverd. Hierdoor beschikt jouw instelling over meer relevante gegevens die kunnen
helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Rapportages zijn echter nooit tot jou als
persoon te herleiden. Klik op deze link voor de lijst met gegevens die jouw instelling ontvangt,
hoe deze gegevens worden gebruikt en door wie.
Indien je anoniem meedoet, worden je antwoorden niet-herleidbaar voor je
onderwijsinstelling terug geleverd en heeft jouw instelling minder gegevens tot haar
beschikking ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Klik op deze link voor de lijst met
gegevens die je instelling ontvangt, hoe gegevens worden gebruikt en door wie.
Hoe wil je meedoen aan de NSE 2019?
1
2

Ik doe niet-anoniem mee aan de NSE 2019
Ik doe anoniem mee aan de NSE 2019

Echter, twee instellingen kozen ervoor om de volgende alternatieve toestemmingsvraag voor te leggen:
Door deel te nemen aan de NSE 2019 geef je Studiekeuze123 toestemming om je enquête antwoorden
te verwerken en deze anoniem (niet-herleidbaar) aan je onderwijsinstelling terug te leveren.
1. Ik doe mee met de NSE 2019
2. Ik doe niet mee met de NSE 2019

Meer informatie over Studiekeuze123 en hoe jouw antwoorden en achtergrondgegevens worden
gebruikt vind je door op deze link te klikken.
Indien de student in deze alternatieve toestemmingsvraag voor optie 2 koos (Ik doe niet mee met de
NSE 2019) werd de rest van de vragenlijst niet voorgelegd.
Na het beantwoorden van een van de eerdergenoemde toestemmingsvragen, werd de student bij
onderdeel ‘A. Achtergrondkenmerken’ gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken. In paragraaf
3.5 is toegelicht dat door de invoering van de AVG-wetgeving de instellingen dit jaar geen
achtergrondkenmerken mochten aanleveren via het populatiebestand en dat dit wijzigingen in de opzet
van de achtergrondvragen tot gevolg had.
De instellingen hebben voor de uitvoering enkel de e-mailadressen, BRIN en voorkeurstaal van de
student aangeleverd. De benodigde achtergrondkenmerken die voorheen door de instellingen werden
aangeleverd, zijn in deze meting via achtergrondvragen afgeleid (uitgevraagd aan de student). Deze
achtergrondvragen zijn toegevoegd aan de vragenlijst en bij de start van de vragenlijst voorgelegd aan
alle deelnemende studenten. De onderstaande vragen zijn toegevoegd:
1.
2.
3.
4.

3a:
3b:
4b:
5:

Volg je een universitaire opleiding of hbo-opleiding?
Kan je aangeven aan welke onderwijsinstelling je de opleiding volgt?
Wat voor type <bachelor/master/answer V4a> opleiding volg je?
Via welke faculteit volg je deze opleiding?
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5. 6a:
6. 6b:
7. 8:

Welke opleiding volg je?
Op welke locatie volg je deze opleiding?
Volg je deze opleiding via afstandsonderwijs?

De toevoeging van deze nieuwe achtergrondvragen heeft tot gevolg dat de volgende vragen zijn
verwijderd uit de vragenlijst:
8. 2:
Klopt
het
dat
je
staat
ingeschreven
aan
<bachelor><master><Opleidingsnaamlokaal>, <Instellingsnaamlokaal> in <Locatie>?
9. 2a:
Welk deel van de getoonde informatie klopt niet?
10. 4:
Volg je deze opleiding aan een universiteit of hogeschool?
11. 5:
Aan welke <hogeschool/universiteit> volg je deze opleiding?
12. 6:
Welke opleiding volg je aan de <naam instelling>?
13. 7:
In welke stad volg je deze opleiding?

de

Vervolgens is aan alle studenten gevraagd de volgende achtergrondkenmerken in te vullen: het
studiejaar waarin hij/zij zich bevindt, wanneer hij/zij aan deze opleiding begonnen is, geslacht, leeftijd,
vooropleiding en woonsituatie. Deze achtergrondkenmerken zijn iedere meting door de student
opgegeven. Met uitzondering van de vraag naar geslacht zijn dan ook dezelfde vragen voorgelegd als in
voorgaande metingen. Bij de vraag naar geslacht van de student is deze meting een extra code ‘anders’
toegevoegd.
Na het uitvragen van de achtergrondkenmerken vervolgde de vragenlijst met een vraag naar de
algemene tevredenheid over de opleiding (vraag 15). Vraag 16 bestond uit tevredenheidsvragen ten
aanzien van een aantal deelaspecten van de studie. Deze vraag stipte in het kort alle onderwerpen uit
de vragenlijst aan, die vervolgens in principe in de rest van de vragenlijst in themablokken aan de orde
kwamen. Die deelaspecten werden uitgebreid bevraagd in de vragen 17 tot en met 31. Het thema dat
niet verder werd uitgevraagd heeft betrekking op vraag 16m, de vraag naar sfeer. Ten tweede ontbraken
in vraag 16 de onderwerpen in de vragenblokken die niet voor alle studenten van toepassing hoefden te
zijn. Dat betrof het blok stages, contacttijd, studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte en
het vragenblok speciaal voor internationale studenten, ultimate question en wensen ter verbetering.
De NSE als meetinstrument is opgezet vanuit opvattingen van schaalconstructie. De onderwerpen in de
vragenlijst bestaan in principe uit meerdere items (met uitzondering van de vraag naar sfeer). Een
onderwerp/thema vormt een schaal/construct. Een schaal is in dit kader de verzameling items,
bijvoorbeeld de tevredenheid over docenten. De items in een schaal dienen een sterke samenhang te
vertonen om samen een goede representatie van één construct te geven, in dit geval de tevredenheid
over docenten aan een opleiding. Die wordt vervat in de themascore docenten. De validiteit en
betrouwbaarheid van de schalen worden getoond in hoofdstuk 6. Vraag 16 worden gebruikt om de
validiteit van de themascores te toetsen. Zie Tabel 3.3 voor de onderwerpen en de volgorde van de NSEvragenlijst.
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Tabel 3.3: Beschrijving NSE-vragenlijst
Onderwerpen
1.

Algemene oordeel

Routering

Vragen

Allen

V. 15
V. 16

2.

De inhoud en opzet van het onderwijs bij je opleiding

Allen

V. 17

3.

Verworven algemene vaardigheden

Allen

V. 18

4.

(WO) verworven wetenschappelijke vaardigheden /

WO / HBO

V. 19

(HBO) praktijkgericht onderzoek
5.

Voorbereiding beroepsloopbaan / aansluiting op de
beroepspraktijk

Allen

V. 20

6.

De docenten aan de opleiding

Allen

V. 21

7.

Studiebegeleiding

Allen

V. 22

8.

Toetsing en beoordeling

Allen

V. 23

9.

Informatie vanuit de opleiding

Allen

V. 24

10.

Studieroosters

Niet:
afstandsonderwijs

V. 25

11.

Studielast

Allen

V. 26

12.

Groepsgrootte

Niet:
afstandsonderwijs

V. 27

13.

Stages

Allen

V. 28

14.

Studiefaciliteiten

Allen

V. 29

15.

Kwaliteitszorg

Allen

V. 30

16.

Uitdagend onderwijs

Allen

V. 31

17

Internationalisering

Allen

V. 32

18.

Contacttijd

Niet:
afstandsonderwijs

V. 33

19.

Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte

Allen

V. 34
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V. 35
V. 36
V. 37
V. 38
V. 39
V. 40
20.

Internationale studenten

Studenten met
een buitenlandse
vooropleiding

V. 41

21.

‘The ultimate question’

Allen

V. 42

22.

Wensen / ideeën voor verbetering

Allen

V. 43

De volledige vragenlijst van de NSE 2019 is de vinden in bijlage 6.

3.6.2 Routering in de NSE-vragenlijst 2019
Routering achtergrondvragen
Naar aanleiding van de pretest (zie paraaf 3.8) is de routing van enkele achtergrondvragen aangepast.
Na vraag 3a of de student een universitaire opleiding of hbo-opleiding volgt (V3a), wordt bij de
vervolgvraag 3b (waar wordt aangeven aan welke onderwijsinstelling de opleiding wordt gevolgd) een
lijst in alfabetische volgorde op het scherm getoond met alleen de hbo- of alleen de universitaire
instellingen.
De antwoorden die bij vraag 4a op het scherm komen, worden bepaald door de antwoorden die bij vraag
3a worden gegeven. Studeert de student aan een hbo-instelling dan wordt de antwoordmogelijkheid
‘Postinitieel wo’ niet op het scherm getoond. Geeft een student aan dat hij/zij aan een wo-instelling
studeert dan worden de antwoorden ‘Associate degree’ en ‘Postinitieel hbo’ niet op het scherm getoond.
Op basis van vraag 4a (welke opleiding men volgt) wordt de routing naar vraag v4b (type opleiding)
bepaald. Is opgegeven dat men een Associate degree-opleiding volgt dan is vraag 4b niet voorgelegd.
In de nabewerking werd bij vraag 4b dan als default de waarde ‘Regulier’ gecodeerd.
Als een instelling een verdeling van de opleiding per faculteit heeft aangeleverd, is dit ingebouwd in de
routing van de achtergrondvraag naar welke opleiding men volgt. Zo zag de student alleen die
opleidingen op het scherm die bij die instelling en faculteit hoorde.

Routering basisvragenlijst
De routering voor de verschillende vraagblokken in de basisvragenlijst is voor de uitvoering van de NSE
2019 ongewijzigd gebleven. Binnen de vragenblokken waren er enkele items die alleen aan studenten
deeltijd, duaal of afstandsonderwijs werden voorgelegd. Vraag 41 kwam alleen in beeld wanneer
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studenten bij vraag 13 hadden aangegeven een buitenlandse vooropleiding te hebben gevolgd of het
internationaal baccalaureaat. Aan het onderwerp stage ging eerst een vraag vooraf of een student een
stage had gevolgd. Zo niet, dan werd hij/zij doorgeleid naar het volgende vragenblok.
De toevoeging van de achtergrondvragen door de invoering van de AVG-wetgeving heeft invloed op de
gegevens waarop de routering werd gebaseerd. In 2019 werd de routering niet gebaseerd op de
gegevens die door een instelling werden aangeleverd, maar op de gegevens die de student zelf heeft
ingevuld bij de start van de vragenlijst (zoals beschreven in paragraaf 3.6.1). Deze aanpassing had
gevolgen voor zeven vragenblokken.
De vragenblokken ‘WetenschappelijkeVaardighedenWO’ en ‘WetenschappelijkeVaardighedenHbo’
werden getoond op basis van het gegeven antwoord bij vraag 3a (Volg je een universitaire opleiding of
hbo-opleiding?).
De vragenblokken ‘VoorbereidingBeroepsloopbaan’, ‘AansluitingBeroepspraktijk’, ‘Studierooster’,
‘Groepsgrootte’ en ‘Contact’ zijn getoond op basis van het gegeven antwoord op vraag 8 (Volg je deze
opleiding via afstandsonderwijs?).
De verandering van de gegevens waarop de routering werd gebaseerd, had ook invloed op de
instellingsvragen. Deze werden getoond op basis van het antwoord dat de student gaf op vraag 3b (Kan
je aangeven aan welke onderwijsinstelling je de opleiding volgt?) en niet meer op basis van de BRIN die
werd aangeleverd door de instellingen.

3.6.3 Wijzigingen in de NSE-vragenlijst 2013
Vanaf de NSE 2013 zijn er beperkte wijzigingen in de vragenlijst uit 2010 doorgevoerd. De wijzigingen
zijn gebaseerd op een advies dat was uitgebracht door een hiervoor ingestelde werkgroep. Deze bestaat
uit een onafhankelijke voorzitter en beleidsmedewerkers van de VSNU, Vereniging Hogescholen, de
NRTO, het ISO en de LSVb en vier adviseurs. Hiervan was één adviseur werkzaam bij het
onderzoeksbureau dat de NSE in 2012 uitvoerde en werkten drie adviseurs bij diverse
onderwijsinstellingen. De exacte wijzigingen zijn terug te vinden in het codeboek. Ook is toen
geadviseerd een onderscheid te maken tussen kernvragen (vastgesteld voor negen jaar) en nietkernvragen (vastgesteld voor drie jaar) in de vragenlijst.
Instellingen voeren beleid om studenten meer tevreden te maken en willen langetermijneffecten kunnen
meten. Hiervoor is het noodzakelijk dat er geen wijzigingen in de vragenlijst of de werkwijze worden
doorgevoerd. Anderzijds wil men nieuwe onderwerpen aan studenten voorleggen. Verondersteld is dat
niet alle vragen even belangrijk zijn voor trendanalyses over meerdere jaren, maar ook voor vragen die
niet direct deel uitmaken van het trendbestand zijn meerjarige analyses nuttig. Daarom is besloten het
niet-trendgedeelte voor tenminste een periode van drie jaar als geheel ongewijzigd te laten. De
werkgroep heeft in 2012 geconcludeerd dat de opzet van de Likertschaal in de NSE-vragenlijst van heel
ontevreden naar heel tevreden, soms het nadeel heeft dat niet geheel duidelijk is in welke richting
tevredenheid of ontevredenheid moet worden geïnterpreteerd. Wanneer een student ontevreden is over
de studielast, is bijvoorbeeld niet te herleiden of de opleiding te weinig uitdagend of te veel uitdagend
is. Sinds 2013 zijn er bij de onderwerpen ‘toetsen en beoordeling’ en ‘contacttijd’ naast
tevredenheidsvragen, zogenaamde ‘duidingsvragen’ toegevoegd; bijvoorbeeld de vraag: Het aantal
toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig /
Precies goed / Te veel / Veel te veel.
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3.6.4 Wijzigingen in de NSE-vragenlijst 2017
Met het hanteren van de vragenlijst in de NSE 2013, NSE 2014 en de NSE 2015 was voor de NSE 2016
ruimte om in het niet-trendbestand wijzigingen door te voeren. In een korte peiling in het voorjaar van
2015 bleek dat verschillende betrokkenen in het algemeen de voorkeur uitspraken voor zo min mogelijk
wijzigingen in de vragenlijst omdat deze a) goed bruikbaar en gevalideerd was en b) vanwege historische
vergelijkbaarheid. Elke wijziging veroorzaakt een trendbreuk. Desondanks zijn er door contactpersonen
van onderwijsinstellingen ook verbetersuggesties ingediend. Deze voorgestelde aanpassingen betroffen
zowel wijzigingen aan bestaande vragen als voorstellen voor nieuwe vragen. Ook is er door verschillende
instellingen aangegeven dat er behoefte is meer te differentiëren in de vragenlijst voor specifieke
groepen studenten: bachelorstudenten, masterstudenten, deeltijdstudenten en internationale
studenten. Studiekeuze123 heeft hierop besloten wederom een werkgroep in te stellen die de gehele
vragenlijst nogmaals onder de loep zou nemen. Als uitgangspunt werd algehele continuïteit van de
huidige vragenlijst gesteld. Dit maakt een gewenst langetermijnonderzoek naar studenttevredenheid in
Nederland mogelijk. Voorstellen tot aanpassingen moesten met steekhoudende argumenten worden
ingebracht en werden bij voorkeur gebaseerd of gestaafd door analyses en onderzoek. De NSE is minder
geschikt als instrument om innovaties in het onderwijs die zich nog in de experimenteerfase bevinden
te beoordelen. Een eerder gehanteerd onderscheid in de NSE-vragenlijst in een trendgedeelte en een
niet-trendgedeelte kwam met dit uitgangspunt te vervallen.
Voor de NSE 2017 is een werkgroep bestaande uit 3 experts ingesteld die advies heeft uitgebracht over
de NSE-vragenlijst 2017. Naast de werkgroep was er een klankbordgroep gevormd waarvoor het ISO,
de LSVb, de NRTO, de Vereniging Hogescholen (VH) en de VSNU gevraagd waren kandidaten voor te
dragen.
De werkgroep heeft in drie stappen gewerkt. Eerst is op basis van analyses en doornemen van alle
ingekomen opmerkingen een conceptvragenlijst ontwikkeld. Deze is bij een panel van circa vijfhonderd
studenten afgenomen en ter beoordeling voorgelegd aan de instellingen en studentenorganisaties. Op
basis hiervan heeft de werkgroep een tweede voorstel opgesteld. Dit is voorgelegd aan de VSNU, VH,
NRTO, ISO en LSVb. Tot slot heeft er een tweede test plaatsgevonden onder een studentenpanel. Hieruit
is een eindvoorstel gekomen.
De vragenlijst 2017 is voor het grootste gedeelte ongewijzigd door het bestuur Studiekeuze123
vastgesteld. Door de werkgroep was geadviseerd het blok Contacttijd te verwijderen, maar aangezien
er op dit moment geen passend alternatief voorhanden is om contacttijd over hbo-opleidingen te
verzamelen, is besloten items a en b uit de vraag naar contacttijd voor minimaal één jaar te behouden
in de NSE-vragenlijst, items c en d kwamen wel te vervallen. Daarmee werden in de NSE-vragenlijst
2017 totaal 13 items verwijderd in plaats van 15 items; en 19 items toegevoegd. Van de 19 nieuwe
items gold dat twee nieuwe items vallen onder ‘Studeren met een functiebeperking, aandoening of
ziekte;’ een nieuw item had alleen betrekking op afstandsonderwijs; een nieuw item had alleen
betrekking op deeltijd, duaal en afstandsonderwijs. Dat betekende dat er in het voorstel van de
werkgroep 15 nieuwe items werden toegevoegd aan de voltijdstudenten zonder een functiebeperking,
aandoening of ziekte. Eén nieuw item van deze 15 items werd alleen aan hbo-studenten gesteld. Ook
werden er 15 items ter verwijdering voorgesteld, waarvan het verwijderen van 13 items in de NSE
vragenlijst 2017 werden doorgevoerd. Besloten is twee items uit de vraag naar contacttijd te behouden
tot een passend alternatief voorhanden is om contacttijd over hbo-opleidingen te kunnen tonen aan de
studiekiezer.
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Voor de groep studenten die afstandsonderwijs volgde, was de vragenlijst langer geworden ten opzichte
van eerdere jaren, omdat de voorgestelde verwijderde items grotendeels overgeslagen werden voor
deze groep (contacttijd, woonsituatie, overige faciliteiten en studieomgeving). Ook het vragenblok
Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte en het blok ‘stages’ werd niet langer in de
routering voor deze groep overgeslagen, op verzoek van deze opleidingen zelf.
De volgende vraag uit de NSE-vragenlijst is verplaatst naar de achtergrondkenmerken: Hoe is jouw
woonsituatie? 1 Ik woon bij mijn ouders 2 Ik woon in een studentenflat of studentenwoning van een
studentenhuisvestingsorganisatie 3 Ik woon in een particulier studentenhuis 4 Ik woon in een eigen
woning of appartement (koop of huur) 5 Anders.
Ook is een aangepast blokje vraag 19 geformuleerd voor afstands, duaal en deeltijd. Eerder kreeg deze
groep de vraag 19 ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’ gesteld. Voor afstands, duaal en deeltijd is
daar nu van gemaakt: ‘aansluiting op de beroepspraktijk’ met verder de drie items zoals die al
geformuleerd staan voor voltijdstudenten ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Deze aanpassing
betrof dus geen verlenging van de vragenlijst voor deze groepen studenten, maar een aanpassing in
(met name de titel) van het vragenblok.
In de vragenlijst werden twee nieuwe onderwerpen geïntroduceerd. Voortkomend uit de
‘bildungsdiscussie’ die in het hoger onderwijs plaatsvindt, is door de werkgroep nagegaan of elementen
van student engagement in de vragenlijst konden worden opgenomen. Dit heeft geresulteerd in het
nieuwe vragenblok Uitdagend onderwijs. De vragenlijst werd verder uitgebreid met een vragenblok
Internationalisering. Om ruimte te maken voor de nieuwe vragen is het vragenblok Overige faciliteiten
en studieomgeving verwijderd, net als de vraag naar kamerhuur. De belangrijkste overweging hierbij
was dat deze informatie voor studiekiezers op andere websites kan worden verkregen en niet via de NSE
hoeft te worden verzameld.
Een speciaal blok in de vragenlijst is Handicap en Studie. Deze vragen uit de NSE zijn gesynchroniseerd
met de vragen naar studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte in de Studentenmonitor.
Besloten is een procedure tot een geactualiseerde NSE-vragenlijst eens in de vier jaar te doorlopen.
Toegevoegd in de NSE-vragenlijst 2017:
A) Nieuwe items
16o De groepsgrootte
16p Het uitdagend karakter van de opleiding
16q de aandacht voor internationalisering
19e Het doen van praktijkgericht onderzoek (alleen hbo)
21j De beheersing van de Engelse taal van docenten (bedoeld voor studenten die hun opleiding in het
Engels volgen)
25c de studeerbaarheid van het studierooster (bijv. spreiding en tijdstippen)
25d het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren
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26e De mogelijkheid om werken en leren te combineren (alleen duaal, deeltijd, afstandsonderwijs)
29g De digitale bibliotheek/mediatheek (alleen aan afstandsonderwijs)
40j De digitale toegankelijkheid van je opleiding of instelling (alleen in geval van studeren met
een functiebeperking, aandoening of ziekte)
40k De aanpassingen in de toetsing die je opleiding biedt (alleen in geval van studeren met
een functiebeperking, aandoening of ziekte)
B) Nieuwe vragenblokken
Uitdagend onderwijs (allen): vraag 31
a.
b.
c.
d.

De mate waarin mijn opleiding mij uitdaagt het beste uit mezelf te halen
De mate waarin mijn opleiding de ruimte geeft om in de studie mijn eigen interesse te
volgen
De mate waarin de opleiding mij stimuleert om verdieping aan te brengen in de lesstof
De mate waarin studenten elkaar inspireren om goed te presteren

Internationalisering (allen): vraag 32
a.
b.
c.
d.

De mate waarin je wordt gestimuleerd in het buitenland te gaan studeren
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 mijn opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland

Verwijderd uit de NSE-vragenlijst 2017:
A) Items (nummering NSE-vragenlijst 2016)
15l De overige faciliteiten en de studieomgeving
16h De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen
26c Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten (nooit, zelden, soms, meestal, altijd)
26d Bij mijn opleiding vallen …. lessen uit; (nooit, zelden, soms, meestal, altijd)
26a en 26b vervallen wanneer voor de bekostigde hogescholen een passend alternatief voorhanden is
om de studiekiezer te informeren over de hoeveelheid contacttijd. Dit kan per de NSE 2018 (of later)
zijn.
32: Woonsituatie: de vraag naar kamerhuur. De vraag naar de woonsituatie is verplaatst naar de
achtergrondkenmerken.
40c: De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt? (we bedoelen
hiermee
rustof
werkruimtes,
werkplekaanpassingen,
extra
verlichting,
scanner,
computeraanpassingen zoals spraak of braille, ringleiding)
Alle toelichtingen in vraag 40 uit ‘Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte.’
B) Vragenblokken (nummering NSE-vragenlijst 2016)
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31 a t/m g: Overige faciliteiten en studieomgeving

3.6.5 Wijzigingen in de NSE-vragenlijst 2018
Inhoudelijk is er vrijwel niets veranderd aan de vragenlijst van de NSE 2018. De enige inhoudelijke
aanpassing betrof een routering op de vraag over contacturen, waarbij deze overgeslagen werd
indien een student afstandsonderwijs volgt. Wel zijn de toestemmingsvragen aangepast. Zowel de
algemene toestemmingsvraag, zie hieronder, als de toestemmingsvraag voor het zogenaamde
ziekteblok waren anders in 2018.
Nadat bij V1 de voorkeurstaal werd uitgevraagd, was V1A de toestemmingsvraag. Deze
toestemmingsvraag luidde:
V1A. Studiekeuze123 vindt het belangrijk om aan alle studenten de volgende vraag te stellen:
<Instellingsnaamlokaal> wil (mogelijk) in de toekomst nadere statistische analyses kunnen doen
op basis van dit onderzoek.
De nadere analyses hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsinstelling verder
te verbeteren. Alleen met jouw toestemming verstrekken we daartoe jouw studentnummer in
combinatie met jouw antwoorden aan de instelling.
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor statistische analyses en nooit worden verstrekt
aan derden. Deze statistische analyses zullen nooit tot personen herleidbaar worden
gepresenteerd of verstrekt.
Verleen je toestemming om je studentnummer te delen met de instelling waar je jouw opleiding
volgt?
1. Ja: Ik geef toestemming;
2. Nee: Ik geef geen toestemming, maar doe anoniem mee.
Na deze toestemmingsvraag werd de student bij ‘A. Achtergrondkenmerken’ gevraagd naar enkele
achtergrondkenmerken. In paragraaf 3.5 is toegelicht dat instellingen samen met emailadres(sen) van hun studentenpopulatie enkele verplichte gegevens aanleveren: een StudentID; de actuele BRIN-Code; de actuele CROHO-Code; de locatie (gemeentenaam); opleidingsvorm
(voltijd, deeltijd, duaal); afstandsonderwijs; studiejaar (eerstejaars, ouderejaars); geslacht (man,
vrouw) en hbo of wo.
De vragenlijst opende dan ook met de volgende vraag aan de student; waarbij de velden tussen
<> voor ingevuld zijn:
Klopt het dat je staat ingeschreven aan de <bachelor/master> <croho> <instelling> in <locatie>?
1 Ja, deze gegevens kloppen;
2 Nee, deze gegevens kloppen niet.
Indien de student in de tussentijd was veranderd van opleiding werd hij/zij door een selectie
vragen geleid om in te vullen bij welke instelling / opleiding / opleidingsvorm / locatie hij/zij nu
een opleiding volgt; of om aan te geven dat hij/zij was gestopt met studeren. In dat laatste geval
eindigde de vragenlijst voor deze persoon.
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Vervolgens werd alle studenten gevraagd de volgende achtergrondkenmerken in te vullen: het
studiejaar, wanneer ze aan deze opleiding begonnen zijn, geslacht, leeftijd, vooropleiding en
woonsituatie.
3.7

ANALYSE INVULDUU R INSTELLINGSVRAGENL IJSTEN

Bij de NSE is het voor instellingen mogelijk om in aanvulling op de basisvragenlijst specifieke
instellingsvragen toe te voegen. Bij de NSE 2019 hebben 13 instellingen (waarvan 12 universiteiten en
1 hbo) gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Daarnaast was het bewaken van de meerjarige
vergelijkbaarheid van de vragen belangrijk. Vragen die in eerdere jaren zijn gesteld, zijn als dezelfde
variabele in de meerjarige instellingsbestanden opgenomen. Ook zijn de extra vragen gecontroleerd op
juistheid, formulering en mogelijke privacy-gevoeligheid. Deze extra vragen mogen bij elkaar ongeveer
5 minuten in beslag nemen. Met uitzondering van een enkele toegevoegde vraag zijn alle vragen identiek
aan de vragen voor NSE 2018. Zoals ook in 2018 zijn alle instellingen binnen de maximale tijd van 5
minuten gebleven.
Studiekeuze123 heeft de NSE-vragenlijst laten vertalen. De vertaling van de instellingsvragen hebben
instellingen zelf voor hun rekening genomen. De vragenlijst inclusief alle instellingsvragen is door
Ipsos drietalig (Nederlands, Engels, Duits) geprogrammeerd in de Dimensions-software.
Studenten konden de vragenlijst op zowel smartphone, tablet als computer invullen. De weergave paste
zich automatisch aan het device aan. Ter illustratie hieronder een schermafbeelding van vraag 16 (gridvraag) van de vragenlijst NSE 2019 (Figuur 3.3). De actieve vraag staat nu in vet op het scherm, na een
reactie van een respondent, wordt de volgende vraag actief (alles scrolt naar boven in het scherm). De
lay-out van de vragenlijst is conform de huisstijl van Studiekeuze123.
Figuur 3.3: Schermafbeelding vraag 16 uit de vragenlijst NSE 2019
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3.8

ANALYSE PRETEST TOESTEMMINGSV RAAG EN ACHTERGRONDKENMERKEN

3.8.1 Aanleiding voor de pretest
Het doel van de pretest was het toetsen van (1) de achtergrondvragen op begrijpelijkheid en (2) de
toestemmingsvraag. In de pretest werden drie versies van de toestemmingsvraag voorgelegd in een
split run. Hierbij werd nagegaan in hoeverre studenten bij beide versies al dan niet besluiten deel te
nemen aan de NSE, en wat de primaire reactie is bij versie B: kiezen voor herleidbare of niet-herleidbare
deelname?
Voor de uitvoering van de NSE 2019 zijn de achtergrondkenmerken van de studenten niet meer door de
instellingen aangeleverd, maar zijn deze in de pilotvragenlijst uitgevraagd.

3.8.2 Opzet en uitvoering
Binnen het GfK-onlinepanel zijn in totaal duizend hbo- en wo-studenten uitgenodigd om de vragenlijst
in te vullen. Aan de deelnemers is in de uitnodiging uitgelegd dat ze aan een pretest deelnamen. Aan de
deelnemers is gevraagd om na het invullen van iedere vraag aan te geven of de vraag duidelijk was en
of de vraag kon worden verbeterd. Ook is aan de deelnemers gevraagd of we ze telefonisch mochten
benaderen voor eventuele aanvullende vragen.
In de periode van 28 november tot 3 december 2018 zijn 258 personen aan de vragenlijst begonnen.
Hiervan hebben 214 personen de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan op het moment van deelname
110 studenten een universitaire en 104 een hbo-studie volgden. Door middel van een split run zijn drie
verschillende toestemmingsvragen voorgelegd:
1. Groep 1 (n=62, 24%) → keuze wel/niet deelnemen, met zowel begrip anoniem als nietherleidbaar in de vraagstelling (deze groep kreeg toestemmingsvraag V1a, zie bijlage 3)
2. Groep 2 (n=95, 37%) → keuze wel-/niet-herleidbaar en niet deelnemen, met zowel begrip
anoniem als niet-herleidbaar in de vraagstelling (deze groep kreeg toestemmingsvraag V1b1,
zie bijlage 4);
3. Groep 3 (n=101, 39%) → keuze wel-/niet-herleidbaar en niet deelnemen, met alleen begrip
anoniem in de vraagstelling (deze groep kreeg toestemmingsvraag V1b2, zie bijlage 5).
Ongeveer 25% van de deelnemers heeft aangegeven dat zij telefonisch mochten worden benaderd voor
aanvullende vragen. Uiteindelijk zijn hiervan twintig deelnemers telefonisch benaderd. Dat waren uit
groep 1 (anonieme deelname) zes personen, en uit de groepen 2 (herleidbaar/niet-herleidbaar) en 3
(anoniem/niet-anoniem) beide acht personen.

3.8.3 Resultaten
Binnen groep 1 geeft 89% van de deelnemers aan mee te doen indien de gegevens anoniem aan de
instelling worden teruggeleverd. Uit de telefonische navraag komt naar voren dat de respondenten in
groep 1 het minst het infoscherm hebben geraadpleegd. Zij vinden de info in de vraagstelling vaak
voldoende en duidelijk.
Binnen groep 2 geeft 84% van de deelnemers aan mee te doen aan de NSE. Overall geeft 28% aan
herleidbaar (niet-anoniem) deel te willen nemen. Uit de telefonische navraag blijkt dat de uitleg in het
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infoscherm volgens een deel van de respondenten niet volledig is. Respondenten willen met name exact
weten welke informatie aan de instelling wordt teruggegeven. De term ‘relevante info’ wordt als te vaag
gezien. De mede hierdoor ontstane onduidelijkheid over de betekenis van de begrippen herleidbaar en
anoniem, leidt ertoe dat men ervoor kiest niet-herleidbaar mee te doen.
Binnen groep 3 geeft 82% geeft aan mee te doen aan de NSE. Overall geeft 35% aan herleidbaar (nietanoniem) deel te willen nemen. Net als bij groep 2, blijkt uit de telefonische navraag dat er bij deze
groep onduidelijkheid is over welke informatie wordt teruggeleverd aan de instelling. In Tabel 3.4 een
overzicht van de uitkomsten per groep.
Voor wat betreft de overige achtergrondvragen in deze pilot blijkt dat deze over het algemeen helder en
eenduidig zijn geformuleerd. Alleen de volgorde van de vragen bleek voor studenten niet logisch, zij
zouden sommige vragen graag in een andere volgorde zien.
Tabel 3.4: De uitkomsten van de toestemmingsvraag pretest per groep
groep 1

groep 2

groep 3

Ingevuld

62

95

101

Zou meedoen aan NSE

55

80

83

89%

84%

82%

Nvt

27

35

28%

35%

Zou herleidbaar meedoen
Overwogen niet mee te doen

8

11

13%

7

10%

13%

Zou bij betere uitleg wel
herleidbaar deelnemen

Nvt

25

34

47%

71%

Totaal dat bij betere uitleg
herleidbaar meedoet

Nvt

52

69

55%

68%

3.8.4 Conclusies en aanbevelingen
We zien de grootste deelnamebereidheid bij groep 1. Dit verschilt echter niet significant 2 van de andere
groepen. De bereidheid om herleidbaar mee te doen is het grootst bij groep 3. Het verschil met groep 2
is echter niet significant3.
Met een betere uitleg over wat het betekent om herleidbaar mee te doen, zou nog een behoorlijk grote
groep kunnen worden ‘overtuigd’ ook herleidbaar mee te doen, met name in groep 3. In deze groep zien
we een significante toename van 35 naar 68%. Naast onduidelijkheid over de term ‘herleidbaar’, wordt
het infoscherm vaak als te uitgebreid ervaren. Men zou liever een meer staccato opzet zien met de
relevante informatie in bullets. De onduidelijkheid in het infoscherm lijkt er ook voor te zorgen dat men
eerder geneigd is niet-herleidbaar te willen deelnemen.

2
3

Tweezijdig getoetst met zowel 95% als 90% betrouwbaarheid
Tweezijdig getoetst met zowel 95% als 90% betrouwbaarheid

___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

35

Voor de meeste respondenten in de groepen 2 en 3 lijkt het duidelijk te zijn dat de keuze tussen
anonieme (niet-herleidbare) versus niet-anonieme (herleidbare) deelname bij de student zelf ligt. Een
enkeling denkt dat de instelling deze keuze maakt.
De term anoniem lijkt herkenbaarder te zijn dan de term herleidbaar, zo blijkt zowel uit de open
antwoorden als de gesprekken. Vergelijken we de groepen 2 en 3, dan lijkt de toevoeging van de term
‘(niet-)herleidbaar’ in de tekst van groep 2 niet of nauwelijks effect te hebben op de overall respons die
wordt gerealiseerd (84% versus 82% in groep 3). Echter, uit telefonische navraag blijkt deze toevoeging
wel tot onduidelijkheid te leiden waardoor studenten minder geneigd zijn herleidbaar deel te nemen.
Na aanleiding van de gevonden resultaten en de daarop gebaseerde conclusies, gaf Ipsos de volgende
aanbevelingen:
1. Gebruik in de vraagstelling bij voorkeur primair de term anoniem, net als in de groepen 1 en 3.
Eventueel kan tussen haakjes – conform groep 1 – de term ‘herleidbaar’ worden gebruikt.
2. De veelheid aan informatie lijkt bij een deel van de respondenten juist tot onduidelijkheid te leiden.
Kort de tekst van het infoscherm van de groep 2 en 3 in en presenteer hierbij de belangrijkste
informatie in bullets.
3. Voeg toe welke informatie wél en welke niet wordt teruggeleverd aan de instelling als de student
ervoor kiest niet-anoniem deel te nemen. Nu worden alleen e-mailadres en eventuele
functiebeperking, aandoening en ziekte genoemd. Benoem expliciet dat het nooit om de naam en
adresgegevens van de student gaat, maar alleen de gegevens betreft die hij/zij in vragenlijst heeft
ingevuld.
4. Een link – bij voorkeur in de uitnodiging – naar de website waar de informatie over Studiekeuze123,
Ipsos en NSE kan worden gelezen, heeft de voorkeur boven de toelichting.
5. Pas de volgorde van een paar achtergrondvragen iets aan. Het gaat hierbij om de vragen V2 (Kan
je aangeven aan welke onderwijsinstelling je de opleiding volgt?) en V3 (Volg je een universitaire
opleiding of een hbo-opleiding?). We adviseren om deze vragen om te draaien zodat in de routering
rekening kan worden gehouden met het bij V3 gegeven antwoord.
Alle vijf de bovengenoemde aanbevelingspunten zijn grotendeels overgenomen in de vragenlijst van de
NSE2019.
1.
2.
3.
4.
5.

Bij de toestemmingsvraag wordt de term anoniem voornamelijk gebruikt en wordt de term
herleidbaar zo veel mogelijk vermeden.
Kortere teksten en bullets zijn gebruikt bij het definitieve infoscherm.
Welke informatie wordt teruggeleverd aan de instelling is per variabele aangegeven in het definitieve
infoscherm.
In de uitnodigingsmail is een link opgenomen die verwijst naar de privacyregels en een link naar de
webpagina van de NSE waar informatie over het onderzoek kan worden gevonden.
De volgorde van vraag 2 (onderwijsinstelling) en vraag 3 (universitaire of hbo-opleiding) is
omgedraaid. In de NSE 2019 is eerst gevraagd of men een universitaire of hbo-opleiding volgt en
daarna bij welke instelling dit is. Op het scherm worden alleen de namen van de universiteiten of
alleen de namen van de hbo-instellingen getoond.

Bij de toestemmingsvraag kon de student een infoscherm oproepen met daarin uitgelegd welke
informatie van de gegeven antwoorden en achtergrondgegevens door de onderwijsinstelling wordt
gebruikt. Naar aanleiding van de pretest is een infoscherm ontwikkeld met de volgende vijf onderdelen:
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1.

Wat wordt er aan achtergrondgegevens teruggeleverd aan je onderwijsinstelling?
Hierbij is een opsomming gemaakt van de informatie die wordt teruggeleverd als de student
anoniem deelneemt en een opsomming van de informatie als de student niet-anoniem deelneemt.
Heeft een instelling ‘labels’ meegeleverd in het populatiebestand, dan zijn deze meegenomen in het
overzicht van de niet-anonieme informatie. Heeft de instelling aangegeven ook een koppelbestand
te willen afnemen waarmee de gegevens van de enquête gekoppeld worden aan aanvullende
gegevens van de onderwijsinstelling zelf, dan is dat ook in dit onderdeel aangegeven.

2.

Wat doet je onderwijsinstelling met jouw gegevens?
Hier wordt aangegeven dat de onderwijsinstelling de antwoorden van de student gebruikt ter
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en deze informatie, zowel bij anonieme als nietanonieme deelname, nooit herleidbaar is tot een persoon. Daarnaast had de onderwijsinstelling de
gelegenheid om een specifieke tekst over privacy op te laten nemen. Deze tekst mocht maximaal
100 woorden bevatten. Verder werd het logo van de instelling bij deze tekst gezet.

3.

Kun je bij niet-anonieme deelname je toestemming later nog intrekken?
Als de student na deelname aan de NSE alsnog de toestemming wil intrekken, dan wordt hier
uitgelegd op welke manier dat mogelijk is.

4.

Welke partijen zijn bij de uitvoering van de NSE betrokken?:
In dit onderdeel wordt kort uitgelegd welke rol Studiekeuze123 heeft in de NSE en wie het
uitvoerende onderzoeksbureau is.

5.

Wat doet Studiekeuze123 met jouw gegevens?
In dit laatste onderdeel van het infoscherm wordt uitgelegd wat Studiekeuze123 met de gegevens
van de NSE doet en waar deze voor worden gebruikt.

4.

COMMUNICATIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de communicatieactiviteiten die hebben plaatsgevonden richting de
studenten en richting de instellingen.
4.1 COMMUNICATIE RICHTING DE STUDENTEN
4.1.1 Student@nse.nl
Studenten konden vragen stellen of opmerkingen plaatsen aan Ipsos en Studiekeuze123 via het emailadres student@nse.nl. Het uitlezen van student@nse.nl gebeurde in de veldwerkperiode dagelijks;
daarvoor en daarna gebeurde het uitlezen van student@nse.nl minimaal wekelijks. Antwoorden op
veelgestelde vragen waren voor studenten ook na te lezen op:
https://www.studiekeuze123.nl/faq/nationale-studenten-enquete. In totaal zijn er 930 e-mails
binnengekomen van studenten (ten opzichte van 875 vorig jaar), waarvan er 544 binnenkwamen tijdens
de reguliere veldwerkperiode van 29 januari t/m 7 april 2019 (ten opzichte van 526 vorig jaar).
Onderwerpen van vragen waren grotendeels: algemene opmerkingen over NSE-onderzoek, niet willen
deelnemen, vragen over verloting van de incentives en problemen met invullen van de vragenlijst. Deze
toename werd met name veroorzaakt door opmerkingen over het niet kunnen openen van de online
vragenlijst (235 ten opzichte van 97 vorig jaar). Afmeldingen via de e-mail kwamen in 2019 juist minder
voor (71 ten opzichte van 119 in 2018).
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4.1.2 Promotiemateriaal
Instellingen konden in de communicatie naar de studenten gebruikmaken van het promotiemateriaal dat
door Studiekeuze123 is ontwikkeld. Studiekeuze123 heeft voor de NSE 2019 het promotiemateriaal weer
vernieuwd. We hebben ontwerpbureau Today gevraagd om twee voorstellen voor een nieuwe campagne
te doen. Het voorstel dat intern de voorkeur had, hebben we voorgelegd aan de NSEcommunicatiecontactpersonen binnen instellingen. De reacties hierop zijn door Today verwerkt tot een
nieuw voorstel. Studiekeuze123 was echter van mening dat het voorstel niet voldeed. Er is daarom een
nieuw voorstel gemaakt dat is voorgelegd aan een testpanel van dertien studenten van verschillende
instellingen. Aan de hand hiervan is uiteindelijk gekozen voor een bestaand beeld van Studiekeuze123
van het meisje met boeken op haar hoofd.

4.1.2.1 Posters
Er is een poster gemaakt in een liggende en staande variant, in het Nederlands, Engels en Duits, in de
formaten A2 en 1920 x 1020. Dit laatste formaat is op verzoek van instellingen gemaakt, zodat zij de
posters konden gebruiken voor narrowcasting binnen de instelling.

4.1.2.2 Banners
Naast de posters zijn er dit jaar ook driebanners gemaakt in het formaat 1200 x 300. Er was een
algemene banner met ‘Nationale Studenten Enquête 2019’, een banner met de tekst ‘Geef je mening
over jouw opleiding’ en een banner met de tekst ‘Hoe beoordeel jij jouw opleiding?’ Voor alle drie de
banners was er een variant met de afbeelding aan de linkerkant en de tekst aan de rechterkant en een
variant met de afbeelding aan de rechterkant en de tekst aan de linkerkant. Al deze varianten waren
beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Al het promotiemateriaal was te downloaden op
Studiekeuze123.nl/promotiemateriaal. Zie Figuur 4.1 en Figuur 4.2 voor de poster en banner van de
NSE 2019.

4.1.2.3 Bouwpakket
Onderwijsinstellingen hadden, net als voorgaande jaren, ook de mogelijkheid om een bouwpakket aan
te vragen. Hierbij hebben instellingen de mogelijkheid om een eigen logo en/of tekst toe te voegen aan
de posters. Het bouwpakket is door 25 contactpersonen van 22 instellingen aangevraagd.
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Figuur 4.1: Posters NSE 2019
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Figuur 4.2: Banners NSE 2019

4.1.2.4 Promotievideo
Ook dit jaar is er een video gemaakt ter promotie van de NSE om studenten uit te leggen wat het belang
van de NSE is en waarom het zinvol is om je mening te laten horen. Studiekeuze123 heeft animatiestudio
Creative Beards gevraagd een animatievideo te maken. De totale video duurde ruim één minuut.
Daarnaast hebben we vijf kortere versies gemaakt die instellingen los konden inzetten. Alle versies waren
beschikbaar in een Nederlands gesproken versie zonder ondertiteling, een Nederlands gesproken versie
met Nederlandse ondertiteling en een Nederlands gesproken versie met een Engelse ondertiteling. Alle
video’s zijn te streamen via het YouTube-kanaal van Studiekeuze123. Ook staan de links naar de video’s
op Studiekeuze123.nl/promotiemateriaal. Instellingen konden de videobestanden ook opvragen. In
totaal hebben negen contactpersonen van acht verschillende instellingen hiervan gebruikgemaakt.
Op YouTube zijn de achttien verschillende video’s (op peildatum 12 december 2019) in totaal 21.249
keer bekeken. Dat is een gemiddelde van 1180 keer per video. (In 2018 zijn de twaalf verschillende
promotievideo’s in totaal 4173 keer bekeken, wat neerkomt op een gemiddelde van 348 keer per video.)
De versie van 15 seconden met Nederlandse ondertiteling is het meest bekeken, met 8768 weergaven.
Zie Figuur 4.3 voor een aantal stills uit de animatievideo.
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Figuur 4.3: Stills uit animatievideo NSE 2019

4.1.2.5 Eigen promotiemateriaal instellingen
Instellingen hebben ook eigen promotiemateriaal ontwikkeld om studenten per e-mail, posters, social
media of andere promotieacties op te roepen om de NSE in te vullen. Op Studiekeuze123.nl/voorbeeldenpromotiemateriaal-instellingen heeft Studiekeuze123 een pagina ingericht waarop enkele voorbeelden
van dit eigen promotiemateriaal te zien zijn.

4.1.2.6 Promotiemateriaal verlenging veldwerk
Tijdens het veldwerk is besloten om de periode waarin studenten de vragenlijst konden invullen, te
verlengen. Om studenten hiervan op de hoogte te brengen, zijn er extra posters, banners en een
animatievideo gemaakt. Zie Figuur 4.4 voor voorbeelden.
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Figuur 4.4: Aangepaste poster verlenging veldwerk

Figuur 4.5: Aangepaste banner verlenging veldwerk

Figuur 4.6: Still uit aangepaste animatievideo verlenging veldwerk
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4.1.3 E-mails aan studenten
Studenten ontvingen rondom de NSE 2019 verschillende e-mails: de uitnodiging, reminders, de last
shot, een mail over verlenging en de final last shot.
4.1.3.1 Uitnodiging
De studenten ontvingen de uitnodiging voor deelname aan de NSE per e-mail. Ook dit jaar hebben
studenten meegekeken naar de tekst die is gebruikt voor de uitnodiging. Tien studenten van
verschillende instellingen hebben hun reactie gegeven die is meegenomen in het formuleren van de
definitieve uitnodigingsteksten.
Eén dag later dan gepland, op dinsdag 29 januari 2019, is het versturen van uitnodigingen van start
gegaan en dat heeft zes dagen in beslag genomen. Op maandag 4 februari zijn 71.154 uitnodigingen
verstuurd van negen instellingen die ook een tweede e-mailadres hadden aangeleverd. Op 8 januari
2019 hebben instellingen een overzicht ontvangen waarop zij konden zien op welke dagen de studenten
van desbetreffende instelling zouden worden gemaild.
Dit jaar hadden instellingen wederom de mogelijkheid om een voorkeurstaal per student door te geven.
De e-mails zijn verstuurd in de voorkeurstaal die de instelling had opgegeven. Dit kon zijn Nederlands,
Engels of Duits. Als een instelling geen voorkeurstaal had doorgegeven, ontving de student de e-mail in
alle talen onder elkaar. In totaal is er voor 586.845 studenten een voorkeurstaal opgegeven (485.224
Nederlands, 82.086 Engels en 10.376 Duits). De overige 183.652 studenten ontvingen alle drie de talen
onder elkaar.
In tegenstelling tot vorig jaar, is er dit jaar geen onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen. Alle
studenten hebben dezelfde tekst ontvangen.
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Figuur 4.7: Voorbeeld uitnodiging NSE 2019
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4.1.3.2 Reminders
Na de uitnodiging ontvingen de studenten (tenzij zij zich hadden afgemeld of de enquête inmiddels
hadden ingevuld) nog drie reminders per e-mail. Ook deze werden verstuurd in de opgegeven
voorkeurstaal. De reminders zijn verstuurd vanaf 11 februari 2019, 25 februari 2019 en 11 maart 2019.

4.1.3.3 Last shot, mail over verlenging en final last shot
Op 20, 21 en 22 maart hebben alle studenten die nog niet hadden gereageerd op eerdere e-mails, de
last shot e-mail ontvangen. Dit zou de laatste oproep zijn om alsnog de NSE in te vullen. Door de
problemen tijdens het veldwerk is echter besloten om het veldwerk twee weken te verlengen.
Alleen de universiteiten en particuliere instellingen besloten om door te gaan. Studenten van deze
instellingen die nog niet hadden deelgenomen aan de NSE of zich niet hadden afgemeld, ontvingen op
26 maart 2019 een e-mail waarin werd aangegeven dat zij alsnog de NSE konden invullen tot 7 april
2019. Zie Figuur 4.8 voor een voorbeeld van deze e-mail. Om de studenten die ook in de laatste week
de NSE nog niet hadden ingevuld of zich nog niet hadden afgemeld voor de e-mails, ontvingen op 4 april
2019 een allerlaatste e-mail, de final last shot, om hen nogmaals uit te nodigen om deel te nemen.
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Figuur 4.8: Voorbeeld e-mail verlenging NSE 2019

4.1.3.4 Dankmail
Op 23 oktober 2019, de dag dat de NSE-resultaten zijn gepubliceerd, ontvingen de wo-studenten en
studenten van particuliere instellingen die hebben deelgenomen aan de NSE een dankmail. In deze e___________________________________________________
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mail werden zij bedankt voor hun deelname en doorverwezen naar de opleidingspagina op
Studiekeuze123.nl waar zij de studentenoordelen van hun eigen opleiding konden bekijken. Studenten
waarbij dit niet mogelijk was (bijvoorbeeld omdat de opleiding die zij op dat moment volgden vanaf
volgend schooljaar geen inschrijvingen meer toeliet en daarom niet meer op Studiekeuze123.nl stond),
werden verwezen naar een speciale pagina waarop de verschillende redenen voor het niet kunnen vinden
van de resultaten werden toegelicht. (Studiekeuze123.nl/nse-studenten/waar-zijn-de-resultaten-vanmijn-opleiding).
Er is ervoor gekozen om de hbo-studenten die de NSE hebben ingevuld, geen dankmail te sturen. Omdat
de hbo-instellingen niet zijn doorgegaan in het NSE-traject, zijn de resultaten van deze opleidingen niet
gepubliceerd. Omdat tussen het invullen van de NSE en de publicatie van de resultaten zo’n lange periode
zat, zag Studiekeuze123 geen meerwaarde om deze studenten nu nog een e-mail te sturen waarin ze
bedankt worden voor hun inzet, die uiteindelijk niet gebruikt is.

4.1.4 Incentives
De incentives van de NSE 2019 waren: één reischeque ter waarde van € 2.000,- te besteden bij
reisorganisatie KILROY en 500 Ticketmaster eGift Cards t.w.v. € 20,-. De prijzen zijn verloot onder alle
studenten die de NSE hebben ingevuld, dus ook de hbo-studenten.
De reischeque is gewonnen door een student van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er heeft een
feestelijke prijsuitreiking plaatsgevonden op het kantoor van Studiekeuze123 in Utrecht. De naam en
instelling van de prijswinnaars zijn, met de toestemming van de studenten, gepubliceerd op
Studiekeuze123.nl/winnaars-nse-2019. Zo konden studenten zien dat de incentives ook daadwerkelijk
werden uitgekeerd.

Figuur 4.9: Prijsuitreiking reischeque NSE 2019
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4.1.5 www.nse.nl
Op www.nse.nl konden studenten alle informatie vinden over de NSE 2019. Het betrof bijvoorbeeld
informatie over de achtergrond (Wat is de NSE?), informatie over hoe Studiekeuze123 omgaat met de
persoonsgegevens van studenten, de vragenlijst, FAQ, de NSE-video en de mogelijkheid om contact op
te nemen. De belangrijkste informatie over de NSE was hier ook in het Engels te vinden (via de Engelse
vlag op de homepage). Gedurende het veldwerk stond hier ook de lost link tool waarmee studenten
opnieuw hun inloggegevens konden opvragen. Bij het uitreiken van de incentives zijn op deze site de
winnaars vermeld (die hiervoor toestemming hadden gegeven). Bij het bekend worden van de resultaten
konden studenten hier doorklikken naar Studiekeuze123.nl/opleidingen waar zij de resultaten van de
eigen opleiding konden opzoeken. Ook waren er een Excel-bestand en factsheets opgenomen waarop de
landelijke resultaten op hbo- en wo-niveau konden worden bekeken. Ook was er een link naar het NSE
Dashboard in Tableau, waarin mensen zelf aan de slag kunnen met de resultaten
(https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard). Daarnaast was er een pagina waarop uitleg werd
gegeven waarom studenten die de NSE hadden ingevuld, niet altijd resultaten konden terugvinden op
de website.

4.1.6

Online promotie NSE 2019

Studiekeuze123 heeft in samenwerking met mediabureau Agile een online campagne ontwikkeld om de
NSE 2019 tijdens de veldwerkperiode onder de aandacht te brengen. De doelstelling van de campagne
was bekendheid genereren onder studenten in de leeftijdscategorie 17 t/m 25 jaar van de deelnemende
onderwijsinstellingen en ze aan te sporen en helpen te herinneren om de NSE in te vullen.
Er is gekozen voor het vertonen van video-advertenties, afbeeldingsadvertenties en banners via Youtube,
Facebook, Instagram en display-advertenties op websites die door de doelgroep goed bezocht werden.
De campagne is tweetalig (in het Nederlands en Engels) uitgezet en in fases opgedeeld (uitnodiging,
eerste herinnering, tweede herinnering, derde herinnering, laatste kans, resultaten bekend). In Figuur
4.10 t/m 4.12 staan voorbeelden van de campagne-uitingen. In Figuur 4.13 staan de resultaten.
Figuur 4.10: Online campagne NSE 2019 - voorbeelden video-advertenties

Figuur 4.10 Online campagne NSE 2019 –
voorbeelden van filmpjes

Figuur 4.11 Online campagne NSE 2019 voorbeelden van banners
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Figuur 4.11: Online campagne NSE 2019 – voorbeelden afbeeldingsadvertenties
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Figuur 4.12: Online campagne NSE 2019 - voorbeelden display-advertenties
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Figuur 4.13: Online campagne NSE 2019 - Resultaten

Resultaten:
Aantal keer totaal advertenties vertoond (weergaven):

2.664.996

Aantal personen die advertenties hebben gezien (bereik):

295.828

Geschatte stijging in advertentieherinnering (personen):

23.400

Aantal klikken op de advertentie:

5.012

Aantal klikken op links:

3.255

(CTR) Doorklikratio (klikken op advertentie/weergaven):

0.19%

(CTR) Doorklikratio voor klikken op link:

0.12%

Kosten per resultaat:

€0,37

Frequentie

9,01

Aantal bericht vind-ik-leuks:

113

Opmerkingen bij bericht

7

Gedeelde berichten

3

Uitgegeven bedrag:

€8.700,50
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Eigen berichten
Naast het uitzetten van de campagne, heeft Studiekeuze123 ook zelf met nieuwsberichten op de website,
Facebook en Twitter aandacht gegenereerd voor de NSE 2019. In Figuur 4.14 staan enkele voorbeelden
van berichten die we zelf verspreid hebben.
Figuur 4.14: Eigen online promotie NSE 2019

4.2

COMMUNICATIE MET DE INSTELLINGEN

4.2.1 Studiekeuze123.nl/nse-instellingen
Studiekeuze123.nl/nse-instellingen is de pagina voor deelnemende instellingen van de NSE. Vanaf deze
overzichtspagina kon worden doorgeklikt naar andere pagina’s waarop meer informatie werd gegeven.
Bijvoorbeeld over de vragenlijst, de beslisregels voor het tonen van de resultaten, de AVG, de
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deelnemende instellingen, het promotiemateriaal, de e-mails aan studenten en de NSE Bijblijvers. Op
de overzichtspagina was ook de planning te vinden, stonden FAQ’s en was er een link naar de
contactgegevens van de organisatie van de NSE.

4.2.2 NSE Bijblijvers en WhatsApp-groep
De contactpersonen werden tijdens de NSE op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de NSE
Bijblijver. In totaal zijn er 18 NSE Bijblijvers verstuurd tijdens de NSE 2019. De belangrijkste
onderwerpen van de NSE Bijblijvers waren de overeenkomsten deelname NSE 2019, de gewijzigde
planningen en het herstel van de data.
Ook heeft Studiekeuze123 sinds 2016 een WhatsApp-groep waarvoor contactpersonen zich kunnen
aanmelden. In geval van storingen werden de contactpersonen via deze groep op de hoogte gebracht.
4.2.3 info@nse.nl
Voor de communicatie met deelnemende instellingen werd het centrale e-mailadres info@nse.nl
gebruikt, van waaruit zowel Studiekeuze123 als Ipsos communiceerden tijdens het gehele
uitvoeringstraject van de NSE 2019. Daarnaast was er ook een NSE-telefoonnummer beschikbaar (0884351111). Dit telefoonnummer werd beheerd door Ipsos. Voor, tijdens en na het veldwerk is info@nse.nl
op werkdagen dagelijks uitgelezen. Tijdens de problemen in de uitvoering van de NSE, werd het emailadres ook gebruikt om de NSE contactpersonen op de hoogte te brengen van de stand van zaken.
Hoewel dit normaal gesproken via NSE Bijblijvers gebeurt, is er dit jaar voor gekozen om dit ook per email te doen, omdat contactpersonen soms meerdere malen per week een update dienden te ontvangen.
De binnengekomen e-mails via info@nse.nl zijn geregistreerd in JIRA. JIRA is een systeem dat
binnengekomen mails registreert in een zogenaamde call en vervolgens wordt deze call toegekend aan
een lid van het projectteam (van Ipsos of Studiekeuze123). Hiermee was de voortgang van calls te
monitoren.
Studiekeuze123 en Ipsos beheerden samen JIRA. In totaal zijn er 1.863 calls aangemaakt in de JIRA
Servicedesk voor info@nse.nl. Ten opzichte van de NSE 2018 met 1.455 calls is dit een stijging van
28%. Er is vooral contact geweest over de problemen tijdens de uitvoering van de NSE, de responstool
en het uitleveren van de bestanden.

Tabel 4.1: Overzicht afgehandelde JIRA-calls per NSE-jaar
Afgehandelde calls

2019
1.863

2018
1.455

2017
1.141

2016
943

2015
1.109

2014
1.255

2013
2.150

Studiekeuze123 en Ipsos hebben afgesproken om binnen één werkdag te reageren op e-mails. Dit is in
veel gevallen niet gehaald. Door de problemen in de bezetting bij Ipsos, zijn veel vragen lang blijven
liggen. Ook de telefonische bereikbaarheid van Ipsos was slecht. Hier zijn veel klachten over gekomen.
4.2.4 Bijeenkomsten
De Startbijeenkomst vond plaats op dinsdag 9 oktober 2018. Tijdens deze bijeenkomst waren bijna 40
NSE-contactpersonen aanwezig. De planning voor de NSE 2019 werd vastgesteld, er werd gesproken
over de aanpak, welke studentgegevens onder welke grondslag mogen worden geleverd, het besluit over
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het mogelijk maken van niet-herleidbare deelname van studenten en wat er met de op- en aanmerkingen
van het voorgaande jaar werd gedaan.
De Slotbijeenkomst vond plaats op dinsdag 12 november 2019. Met de ongeveer 20 aanwezige NSEcontactpersonen is er teruggekeken op het afgelopen jaar. Welke lessen kunnen er geleerd worden en
wat moet er worden meegenomen naar volgend jaar.
Van alle bijeenkomsten zijn de verslagen en presentaties online geplaatst op Studiekeuze123.nl/nseinstellingen/bijeenkomsten-nse.
4.3

PERSBERICHT

Bij het openbaar worden van de resultaten NSE 2019 heeft Studiekeuze123 op woensdag 23 oktober
2019 een persbericht verspreid. In het bericht is aangegeven dat de tevredenheid onder wo-studenten
en studenten van particuliere hbo-opleidingen onverminderd hoog is. De tevredenheid wordt per groep
verder uitgesplitst. Ook wordt er toegelicht waarom alleen de resultaten van universitaire en nietbekostigde hbo-opleidingen zijn gepubliceerd. Verder wordt er informatie gegeven over
Studiekeuze123.nl en hoe de resultaten van de NSE op de website worden gebruikt.
Voor de pers was ook het NSE Dashboard in Tableau beschikbaar. Hiermee konden journalisten en
andere geïnteresseerden makkelijk aan de slag met de resultaten. Zie ook paragraaf 7.1.2.

5.

POPULATIE EN RESPONS

5.1

MAILING

Voor de uitvoering van het veldwerk van de NSE 2019 stonden acht weken gepland, van dinsdag 29
januari 2019 t/m zondag 24 maart 2019. Door een achterblijvende respons is deze periode met twee
weken verlengd, van maandag 25 maart 2019 tot zondag 7 april 2019. In totaal heeft het veldwerk tien
weken in beslag genomen.
De studenten zijn steeds benaderd op het beschikbare e-mailadres en op hun tweede e-mailadres indien aangeleverd door onderwijsinstellingen. In totaal zijn er 311.930 studenten aangeleverd, waarvan
voor 9.050 studenten ook een tweede e-mailadres is aangeleverd door de participerende instellingen.
Gezien het grote aantal te benaderen studenten, werd de mailing gefaseerd uitgevoerd. De initiële
uitnodigingsmail is verspreid over acht dagen; studenten met een tweede e-mailadres kregen de
maandag na de eerste week nogmaals de initiële uitnodigingsmail via het tweede e-mailadres.
Na de initiële uitnodigingsmail volgden drie reguliere herinneringsmails (met een interval van steeds
twee weken). De drie reguliere herinneringsmails zijn steeds verspreid over een periode van zes dagen,
waarbij het tweede e-mailadres de zondag voor de betreffende week is aangeschreven. Studenten die
de enquête al hadden ingevuld, of zich hadden afgemeld, zijn niet nogmaals benaderd. In Tabel 5.1 is
het verzendschema te zien van de verschillende mailings.
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Tabel 5.1: Verzendschema van de verschillende mailings voor de NSE 2019

Verzendschema mailings
Initiële uitnodiging

verzonden van 28 januari t/m 4
februari

Eerste reguliere reminder

verzonden van 10 februari t/m 15
februari

Tweede reguliere reminder

verzonden van 24 februari t/m 1 maart

Derde reguliere reminder

verzonden van 10 maart t/m 15 maart

Vierde reminder (aankondiging sluitingsdatum)

verzonden van 20 maart t/m 22 maart

Vijfde reminder (aankondiging verlenging
veldwerk)

verzonden van 26 maart t/m 27 maart

Zesde reminder (aankondiging definitieve
sluitingsdatum)

verzonden op 4 april

In de laatste week van het reguliere veldwerk is een vierde herinneringsmail (last shot e-mail) gestuurd
die het einde van het reguliere veldwerk aankondigde. Er is in deze periode besloten om het veldwerk
met twee weken te verlengen. Naar aanleiding van de verlenging is een vijfde extra herinneringsmail
gestuurd die de verlenging van het veldwerk aankondigde. In de laatste week van de verlenging is nog
een zesde extra herinneringsmail (tweede last shot e-mail) verstuurd om ook de laatste studenten, die
nog niet hadden gereageerd, over de streep te trekken. Deze mail kondigde bovendien de definitieve
sluitingsdatum van het veldwerk aan.

5.2

RESPONS

De deelnemende instellingen in 2019 waren de universiteiten (21 instellingen) en de niet-bekostigde
hogescholen (11 instellingen). In totaal hebben 32 onderwijsinstellingen deelgenomen aan de NSE 2019.
De e-mailadressen van in totaal 311.930 studenten zijn door de deelnemende instellingen aangeleverd.
Daarnaast is voor de rapportage nog een aantal aanvullende studentgegevens aangeleverd door de
deelnemende instellingen na afloop van het veldwerk (zie hoofdstuk 6, paragraaf 1). Deze extra
gegevens vormen een aanvulling op de gegevens die door de instellingen aan de start van de NSE 2019
zijn aangeleverd (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3). Van de 32 deelnemende instellingen hebben twee
instellingen de aanvullende studentgegevens alleen aangeleverd voor studenten die de vragenlijst
hebben ingevuld en niet voor de gehele populatie.
De volgende gegevens zijn door de instellingen extra aangeleverd:
•
De actuele CROHO-code van de opleiding
•
Locatie van de opleiding
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•
•
•

Afstandsonderwijs (wel of geen onderwijs op afstand)
De opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal)
Type student (regulier, postmaster, premaster)

Een overzicht van de bruto studentenpopulatie is te zien in Tabel 5.2a en Tabel 5.2b. De cijfers in Tabel
5.2a zijn gebaseerd op de extra aangeleverde studentgegevens. De cijfers in Tabel 5.2b zijn gebaseerd
op de antwoorden van de student, omdat deze gegevens niet door instellingen waren aangeleverd.
Tabel 5.2a: Samenstelling aangeleverde achtergrondkenmerken van de bruto studentenpopulatie 4
Soort hoger onderwijs
Hogeschool
Aantal

Percentages

5.045

83,7%

Universiteit
Aantal

Totaal

Percentages

Aantal

Percentages

Type hoger onderwijs
- Bachelor
- Master
- Associate Degree
- Postinitieel HBO

37

0,6%

944

15,7%

- Postiniteel WO

184.938

60,5%

189.983

60,9%

115.991

37,9%

115.991

37,2%

37

0,6%

59

0,0%

1.003

0,3%

4.916

1,6%

4.916

1,6%

Onderwijsvorm
- Voltijd

4.828

80,1%

287.293

93,9%

292.121

93,6%

- Deeltijd

1.198

19,9%

18.086

5,9%

19.284

6,2%

0

0,0%

525

0,2%

525

0,2%

5.841

96,9%

293.119

95,8%

298.960

95,8%

180

3,0%

3.782

1,2%

3.962

1,3%

5

0,1%

9.003

2,9%

9.008

2,9%

6.026

100,0%

305.904

100,0%

311.930

100,0%

- Duaal
Type student
- Reguliere student
- Postmaster student
- Premaster student
Totaal

Tabel op basis van het Bronbestand van Ipsos.
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Tabel 5.2b: Samenstelling afgeleide achtergrondkenmerken van de bruto studentenpopulatie 5
Soort hoger onderwijs
Hogeschool
Aantal
Geslacht*
- Man
- Vrouw
- Anders

Universiteit

Percentages

Aantal

Totaal

Percentages

Aantal

Percentages

742
1.260
22

36,7%
62,3%
1,1%

36.149
56.827
457

38,7%
60,8%
0,5%

36.891
58.087
479

38,6%
60,9%
0,5%

518

26,1%

21.898

19,7%

22.416

19,8%

1.464

73,9%

89.417

80,3%

90.881

80,2%

6.026

100,0%

305.904

100,0%

311.930

100,0%

Studiejaar*
- Eerstejaars
- Ouderejaars
Totaal

Tabel 5.3: Respons NSE 20196
Aantal (HBO - Niet bekostigd & WO)
Typering
Populatie initieel (bruto)
- Aangeleverd, maar buiten de
doelgroep
- Dubbelingen
- E-mailadres niet bereikt (bouncers)
Populatie bruikbaar (netto =
responsbasis)
- Afmelders via unsubscribe button
- Afmelders via unsubscribe button (%)
- Respons bruto
- Respons bruto (%)
- Respons netto (gecleaned)
- Respons netto (%)

2016

2017

2018

2019

270.616

285.077

296.732

311.930

0

95

1.613

0

566

335

5

0

554

758

457

601

269.496

283.889

294.657

311.329

1.057

1.325

1.512

1.962

0,4%

0,5%

0,5%

0,6%

110.568

101.493

94.676

94.014

41,0%

35,8%

32,1%

30,2%

110.032

100.516

93.832

93.874

40,8%

35,4%

31,8%

30,2%

In totaal zijn in 2019 311.930 studenten benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. In Tabel 5.3
is de respons van 2019 vergeleken met de respons van voorgaande jaren. Er is voor alle jaren in de
tabel alleen gekeken naar de 32 instellingen die deelnamen in 2019, zie bijlage 1. Van de 311.930
studenten konden 601 studenten niet deelnemen, omdat zij niet bereikbaar waren via het beschikbare
Tabel op basis van het Bronbestand van Ipsos. *De kenmerken geslacht en studiejaar zijn niet aangeleverd door de
instellingen en zijn afgeleid uit de antwoorden van de student.
6
Tabel op basis van het Bronbestand van Ipsos. De cijfers van deze tabel zijn zonder de n5 regel!
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e-mailadres. Bij de NSE 2019 waren geen studenten dubbel aangeleverd. Het buiten beschouwing laten
van de onbereikbare studenten leidt tot een bruikbare populatie van 311.329 studenten.
Elke student die minimaal de eerste inhoudelijke enquêtevraag (v15: algemene tevredenheid over de
opleiding) had ingevuld, is in de respons meegerekend. Op basis hiervan bedroeg de bruto respons
94.014 studenten (30,2%). Na cleaning op invulduur (zie paragraaf 6.1.2) kwam de netto respons uit
op 93.874 deelnemende studenten (30,2%). Dat is met 1,6% een iets lagere respons in vergelijking met
2018, terwijl de vragenlijst nu wel ca 2,5 minuut langer was.
Slechts 0,6% van alle studenten heeft zich tijdens de uitvoering van het onderzoek afgemeld voor
deelname door te klikken op de afmeldlink in de uitnodigingsmail of herinneringsmail (‘unsubscribe’). Dit
is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De betreffende studenten zijn vervolgens binnen het mailsysteem
uitgesloten voor verdere benaderingen.
In Tabel 5.4 wordt een uitsplitsing gemaakt naar Vorm en Type onderwijs voor de bruto-populatie en de
respons. Het responspercentage is het hoogst onder hbo Associate degree-studenten. De laagste respons
is zichtbaar onder postintieel wo-studenten.
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Tabel 5.4: Netto en bruto respons uitgesplitst naar Vorm onderwijs en Type onderwijs 7
Vorm onderwijs
Typering
Universiteiten
- Populatie
initieel (bruto)
- Respons netto
(gecleaned)
Responspercenta
ge
Hogescholen
- Populatie
initieel (bruto)
- Respons netto
(gecleaned)
Responspercenta
ge
Totaal
- Populatie
initieel (bruto)
- Respons netto
(gecleaned)
Responspercenta
ge

Type onderwijs

Voltij
d

Deelti
jd

Dua
al

Bachelo
r

Master

Ad

Postinitie
el HBO

Postinit
eel WO

287.29
3

18.08
6

529

184.938

115.991

nvt

59

4.916

87.929

3.893

118

56.606

34.562

nvt

3

769

30,6%

21,5%

22,3
%

30,6%

29,8%

nvt

5,1%

15,6%

4.828

1.198

0

5.045

0

37

944

nvt

1.528

405

0

1.575

0

23

335

nvt

31,6%

33,8%

0,0%

31,2%

0,0%

62,2%

35,5%

nvt

292.12
1

19.28
4

525

189.983

115.991

37

1.003

4.916

89.457

4.298

118

58.181

34.562

23

338

769

30,6%

22,3%

22,5
%

30,6%

29,8%

62,2%

33,7%

15,6%

Tabel op basis van de populatie en de respons uit het Bronbestand van Ipsos, uitgesplitst naar soort hoger onderwijs,
opleidingsvorm en type onderwijs.
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5.3

VERSCHILLEN NSE 2019 EN EERDERE JAAR GANGEN

Zoals toegelicht in Hoofdstuk 1, paragraaf 2 heeft de Vereniging Hogescholen eind maart 2019 besloten
niet deel te nemen aan de uitvoering van het NSE 2019. Dit heeft tot gevolg dat de populatie van de
NSE 2019 erg afwijkt van eerdere jaren. Om een beter beeld te krijgen van de respons van deze meting
ten opzichte van vorige metingen, is in Tabel 5.5 en Tabel 5.6 de respons van de (nog)-deelnemende
instellingen uitgesplitst naar soort hoger onderwijs (wo of niet-bekostigd hbo) en vergeleken met de
metingen van 2016, 2017, 2018 en 2019.
Tabel 5.5: Netto en bruto respons uitgesplitst naar Vorm onderwijs en Type onderwijs voor de
universitaire instellingen
Aantal (WO)
Typering

2016

2017

2018

2019

Populatie initieel (bruto)
- Aangeleverd, maar buiten de doelgroep
- Dubbelingen
- E-mailadres niet bereikt (bouncers)

266.287
0
566
527

279.287
53
335
698

290.676
1.613
5
453

305.904
0
0
598

Populatie bruikbaar (netto = responsbasis)
- Afmelders via unsubscribe button
- Afmelders via unsubscribe button (%)

265.194
1.038
0,4%

278.201
1.320
0,5%

288.605
1.495
0,5%

305.306
1.912
0,6%

- Respons bruto
- Respons bruto (%)

108.658
41,0%

99.174
35,6%

92.369
32,0%

94.015
30,8%

- Respons netto (gecleaned)
- Respons netto (%)

108.136
40,8%

98.242
35,3%

91.554
31,7%

92.032
30,1%
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Tabel 5.6: Netto en bruto respons uitgesplitst naar Vorm onderwijs en Type onderwijs voor het hbo
Aantal (HBO - Niet bekostigd)
Typering

2016

2017

2018

2019

Populatie initieel (bruto)
- Aangeleverd, maar buiten de doelgroep
- Dubbelingen
- E-mailadres niet bereikt (bouncers)

4.329
0
0
27

5.790
42
0
60

6.056
0
0
4

6.026
0
0
3

Populatie bruikbaar (netto = responsbasis)
- Afmelders via unsubscribe button
- Afmelders via unsubscribe button (%)

4.302
19
0,4%

5.688
5
0,1%

6.052
17
0,3%

6.023
50
0,8%

- Respons bruto
- Respons bruto (%)

1.910
44,4%

2.319
40,8%

2.307
38,1%

1.982
32,9%

- Respons netto (gecleaned)
- Respons netto (%)

1.896
44,1%

2.274
40,0%

2.278
37,6%

1.982
32,9%

5.4

RESPONSGEDRAG

De netto respons van de NSE in 2019 ligt iets lager dan de respons van 2018, zoals te zien is in Tabel
5.7.
Tabel 5.7: Netto respons en veldwerkduur vanaf 20168
Jaar

Netto respons

Veldwerkduur

2016
2017
2018
2019

40,8%
35,4%
31,8%
30,2%

8 weken
8 weken
8 weken
10 weken (2 weken verlengd)

Door achterblijvende respons is het veldwerk voor de huidige uitvoering met twee weken verlengd
(hoofdstuk 2, paragraaf 5). Tijdens deze verlenging zijn er alleen reminders gestuurd naar de (nog)
deelnemende instellingen. In Tabel 5.8 is weergegeven welk deel van de respons tijdens het reguliere
veldwerk is binnengekomen en welk deel van de respons er tijdens de verlenging is binnengekomen. Vijf
procent van de respons in de verlenging van het veldwerk binnengekomen.
Tabel 5.8: Netto respons bij verlenging van het veldwerk in 20199
Veldwerkperiode

Netto
respons

Veldwerkduur

regulier veldwerk

25,1%

8 weken

Verlenging
veldwerk

5,1%

2 weken

Tabel op basis van de netto respons uit het Bronbestand van Ipsos gebaseerd op wo en niet-bekostigde hbo.
Tabel op basis van de netto respons uit het Bronbestand van Ipsos gebaseerd op wo en niet-bekostigde hbo.
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Figuur 5.1: Bruto responsverloop cumulatief en per dag

Figuur 5.1 geeft het verloop van de bruto respons tijdens de veldwerkperiode weer. De rode lijn is het
totale bruto responspercentage. Aan de pieken in de grijze lijn (bruto respons per dag) in Figuur 5.1 is
te zien dat iedere remindermail effect heeft gehad en de respons liet oplopen. Na elke nieuwe verzending
is er de eerste paar dagen weer een flinke piek zichtbaar. Voordat er reminders werden verzonden,
werden allereerst de studenten waarbij een tweede e-mailadres was aangeleverd nogmaals op dit adres
aangeschreven. Deze studenten ontvingen daarna op beide e-mailadressen een reminder.
De grijze stippellijn geeft het einde van de reguliere veldwerkperiode aan. Hierna heeft de verlenging
van het veldwerk plaatsgevonden. Deze verlenging heeft twee weken geduurd (zie paragraaf 5.1). Figuur
5.1 laat zien dat het verlengen van het veldwerk een positief effect heeft gehad op de respons. Na zowel
de extra herinneringsmail met de aankondiging van verlenging van het veldwerk op 27 maart als de
extra herinneringsemail (last shot) met daarin de aankondiging van de definitieve sluitingsdatum op 4
april zijn pieken te zien in de bruto respons per dag (grijze lijn).
5.5

HOE IS DE NSE INGEVULD?

77,6% van de respondenten vulde de vragenlijst in het Nederlands in, 19,3% in het Engels en 3,1% in
het Duits (zie Tabel 5.9). Het aandeel studenten dat de vragenlijst in het Engels heeft ingevuld, ligt
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hoger dan voorgaande jaren. Het aantal studenten dat de vragenlijst in het Nederlands heeft ingevuld
neemt juist af. Het aantal invullers in de Duitse taal is de afgelopen jaren stabiel gebleven.
Tabel 5.9: Percentage ingevulde vragenlijst 2019, uitgesplitst naar taal10
NSE
2016

NSE
2017

NSE
2018

NSE
2019

Nederlands

82,9%

81,7%

80,0 %

77,6%

Engels

13,7%

14,6%

16,8%

19,3%

3,4%

3,7%

3,2%

3,1%

100%

100%

100%

100%

Duits
Totaal

De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 15,4 minuten voor studenten die op locatie
onderwijs volgden. Studenten die afstandsonderwijs volgden, ontvingen door het gebruik van routering
een kortere vragenlijst en waren gemiddeld 13,9 minuten bezig met invullen (zie paragraaf 6.1.2)11. In
Tabel 5.10 is de invulduur vergeleken met de invulduur van eerdere jaargangen. In 2019 is de invulduur
voor zowel afstandsonderwijs als onderwijs op locatie hoger dan voorgaande jaren. Studenten deden er
ongeveer 2,5 minuten langer over ten opzichte van 2018. De stijging in invulduur kan worden verklaard
doordat de achtergrondkenmerken van studenten niet meer aangeleverd zijn voor de uitvoering van de
NSE 2019. Dit resulteerde in extra verplichte vragen waarin de student zelf zijn of haar
achtergrondkenmerken moest invullen.
Tabel 5.10: Gemiddelde invulduur in minuten voor locatie en afstandsonderwijs12
Jaar

Locatie

Afstandsonderwijs

NSE 2016

12,7

9,4

NSE 2017

12,4

10,5

NSE 2018

12,9

11

NSE 2019

15,4

13,9

Belangrijk voor de datakwaliteit was de mate waarin de vragenlijst volledig (tot het einde, t/m de
‘ultimate question’) werd ingevuld. Op basis van de netto respons kan worden geconcludeerd dat 89,4%
van de respondenten de vragenlijst integraal beantwoordde. In Figuur 5.2 is te zien dat dit overeenkomt
met eerdere jaargangen. De respons van 2018 vormt een uitzondering hierop.

Tabel op basis van variabele V1 uit het Bronbestand van Ipsos. Als percentages niet tot exact 100% optellen, komt
dit door afrondingsverschillen.
11
Omdat er geen maximum gesteld is aan de tijd die respondenten konden nemen voor het invullen van de vragenlijst,
is de invulduur voor sommige respondenten extreem lang (bijvoorbeeld omdat zij tijdens het invullen iets anders zijn
gaan doen en op een later moment de vragenlijst hebben afgerond). Om die reden zijn alle waarden boven 30 minuten
invulduur (of 22 minuten voor studenten in het afstandsonderwijs) buiten beschouwing gelaten bij berekening van de
gemiddelde invulduur.
12
Tabel op basis van de variabele totaaltijd uit het Bronbestand van Ipsos.
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% van degenen die vraag 15 hebben
ingevuld

Figuur 5.2: Niet-volledig ingevulde vragenlijst (verval voor een aantal vragen)13
100
100100100100

98 98 97 98
92 92

93
89

75

90 89

91
85

90

88 88
84

89

88 87
82

2016
2017

50

2018
2019
25

0
Vraag 15

Vraag 16n

Vraag 21h

Vraag 26d

Vraag 30d

Vraag 42

Vraag 15 (was voorheen vraag 14): algemeen oordeel over de studie;
Vraag 16n (was voorheen vraag 15n): tevredenheid over betrekken student bij opleiding;
Vraag 21h (was voorheen vraag 20h): tevredenheid over kennis docenten beroepspraktijk;
Vraag 26d (was voorheen vraag 25d): tevredenheid over de mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste
studieonderdelen te volgen;
Vraag 30d: tevredenheid over de manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert;
Vraag 42: Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?

Het merendeel van de studenten dat de vragenlijst niet volledig invulde (maar wel zijn meegerekend tot
de netto respons), valt ergens tussen vraag 16 en vraag 21 af (Figuur 5.2). Dit komt overeen met
voorgaande jaren. De minste uitval is op het einde van de vragenlijst. Dit wijst erop dat studenten die
eenmaal besloten om deel te nemen, over het algemeen niet later tijdens het invullen van de vragenlijst
alsnog door de lengte werden ontmoedigd om verder te gaan.
5.5

ANALYSE TOESTEMMING FUNCTIEBEPERKING AANDOENING EN ZIEKTE

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor het vragenblok dat gaat over
functiebeperking, aandoening en ziekte een toestemmingsvraag gesteld. Sinds de NSE 2018 is dit één
overkoepelende vraag, waarin studenten wel of geen toestemming geven voor het opslaan en verwerken
van hun gegevens omtrent hun functiebeperking of ziekte. De studenten die geen toestemming gaven
tot het verwerken van de gegevens, werden doorgeleid naar het volgende onderwerp in de vragenlijst.
Tabel 5.11 laat zien hoeveel studenten toestemming hebben gegeven tot het verwerken van de gegevens
omtrent het hebben van een functiebeperking, aandoening of ziekte.

Respons berekend op vragen in Bronbestand Ipsos.
___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019
13

64

Tabel 5.11: Toestemming tot verwerking van gegevens Functiebeperking aandoening of ziekte 14
2019
FAZ
Wel
toestemming
Totaal

5.6

Aantal

%

11.561

3,7%

311.930

100%

RESPONS EN NON-RESPONS NSE 2019

Het netto responspercentage voor de NSE 2019 bedraagt 30,2%. Nagegaan is in hoeverre er verschillen
bestonden tussen studenten die wel respondeerden en studenten die dat niet deden.
Voor de analyse zijn percentages berekend voor de volgende groepen studenten:
•
vragenlijst volledig ingevuld: studenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld;
•
vragenlijst onvolledig ingevuld: studenten die de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld, maar
wel de algemene tevredenheidsvraag hebben beantwoord;
•
de non-respons: studenten die de e-mail hebben ontvangen, maar niet hebben meegedaan met
het onderzoek;
•
afmelders: studenten die niet wilden meedoen aan het onderzoek;
•
e-mailadres niet bereikt: studenten bij wie de e-mail niet was aangekomen (‘bouncers’).
De data is uitgesplitst naar: soort hoger onderwijs, type onderwijs, aantal beschikbare e-mailadressen,
opleidingsvorm. De data is niet uitgesplitst naar geslacht en studiejaar, omdat deze kenmerken zijn
afgeleid uit de antwoorden van de student. Hierdoor zijn ze niet voor de gehele populatie bekend.
In Tabel 5.12 worden per onderwerp de verschillen tussen de hiervoor genoemde responscategorieën
getoond.
Tabel 5.12: Respons en non-respons NSE 201915
Totaal

Vragenlijst ingevuld (geheel of
gedeeltelijk)
-Vragenlijst volledig ingevuld
-Vragenlijst gedeeltelijk
ingevuld
Non-respons
Afmelders
Totaal (excl. e-mailadres niet
bereikt/dubbelen pilot)
E-mailadres niet bereikt (als %
van bruto steekproef)

30,2%

Soort hoger onderwijs
Hogeschoo Universitei
l
t
31,6%

30,1%

Bachelor
30,7%

Type hoger onderwijs
Associate
Postinitieel
Master
Degree
HBO
29,9%

62,2%

33,7%

Postiniteel
WO
15,7%

26,9%

28,0%

26,9%

27,0%

27,4%

62,2%

31,4%

14,6%

3,2%

3,6%

3,2%

3,7%

2,5%

0,0%

2,3%

1,1%

69,2%

68,2%

69,3%

68,8%

69,3%

37,8%

66,1%

83,7%

0,6%

0,2%

0,6%

0,5%

0,8%

0,0%

0,2%

0,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,5%

In 2019 is de basis het aantal studenten die toestemming hebben gegeven en ook daadwerkelijk een
functiebeperking, aandoening of ziekte hebben bij V35.
15 Als percentages niet tot exact 100% optellen, komt dit door afrondingsverschillen. Percentages op basis van het
Bronbestand van Ipsos.
___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019
65
14

Totaal
Vragenlijst ingevuld (geheel of
gedeeltelijk)
-Vragenlijst volledig ingevuld
-Vragenlijst gedeeltelijk
ingevuld
Non-respons
Afmelders
Totaal (excl. e-mailadres niet
bereikt/dubbelen pilot)
E-mailadres niet bereikt (als %
van bruto steekproef)

•
•

•

•

30,2%
26,9%
3,2%

Opleidingsvorm (vt dt du)

Aantal e-mailadressen

Voltijd

Deeltijd

Duaal

30,7%

22,4%

22,6%

27,4%

20,4%

3,3%

2,0%

19,9%
2,7%

1
30,4%
27,1%

2
22,6%
20,3%

3,2%

2,2%

69,2%

68,7%

76,7%

76,5%

69,1%

75,6%

0,6%

0,6%

1,0%

1,0%

0,6%

1,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,2%

0,2%

0,5%

0,4%

0,2%

0,3%

De respons is iets hoger onder hogescholen (31,6%) dan onder universiteiten (30,1%).
De totale respons was het hoogst onder de groep Associate degree (62,2%) gevolgd door
postinitieel hbo-studenten (33,7%). Deze lag het laagst onder de postinitieel wo-studenten
(15,7%). Dit percentage is gebaseerd op een kleine groep studenten (n=37).
Van circa 3% van de studenten was naast het e-mailadres van de instelling óók een tweede emailadres bekend. Studenten waarvan twee e-mailadressen bekend waren, reageerden slechter
(22,6%) dan wanneer er maar één e-mailadres bekend was (30,4%). Het aantal ‘afmelders’ bij
studenten met twee e-mailadressen lag boven dat van studenten met één e-mailadres.
Onder voltijdstudenten was de respons het hoogst (30,7%), gevolgd door studenten duaal
(22,6%). De respons was het laagst onder deeltijdstudenten (22,4%).

Tabel 5.12: Respons en non-respons NSE 2019 (vervolg)
Totaal

Vragenlijst ingevuld (geheel of
gedeeltelijk)
-Vragenlijst volledig ingevuld
-Vragenlijst gedeeltelijk ingevuld
Non-respons
Afmelders
Totaal (excl. e-mailadres niet
bereikt/dubbelen pilot)
E-mailadres niet bereikt (als % van
bruto steekproef)

30,2%

Onderwijssector

Onderwijs

Landbouw
&
Natuurlijke
Omgeving

Natuur

28,5%

40,1%

31,7%

-Vragenlijst gedeeltelijk ingevuld
Non-respons
Afmelders
Totaal (excl. e-mailadres niet
bereikt/dubbelen pilot)
E-mailadres niet bereikt (als % van
bruto steekproef)

Economie

29,6%

33,5%

24,5%

Recht

Gedrag
& Maatschappij

Taal &
Cultuur

Sectoroverstijgend

24,3%

31,9%

32,5%

38,0%

26,9%

26,2%

36,3%

28,6%

26,1%

30,0%

21,7%

21,3%

28,4%

29,5%

3,2%

2,4%

3,8%

3,1%

3,4%

3,4%

2,7%

3,0%

3,5%

2,9%

33,9%
4,1%

69,2%

71,2%

59,6%

67,7%

69,3%

66,1%

74,8%

75,1%

67,7%

67,1%

61,7%

0,6%

0,3%

0,3%

0,6%

1,1%

0,4%

0,7%

0,6%

0,4%

0,5%

0,3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,2%

0,4%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

Sterk
stedelijk

Matig
stedelijk

Weinig
stedelijk

34,3%

25,8%

34,1%

Totaal

Vragenlijst ingevuld (geheel of
gedeeltelijk)
-Vragenlijst volledig ingevuld

Techniek

Gezondheidszorg

30,2%

Landsdeel

Stedelijkheid

Noord

Oost

West

Zuid

Zeer
sterk
stedelijk

30,6%

36,3%

28,9%

31,2%

28,9%

26,9%

27,3%

32,8%

25,6%

28,1%

25,7%

31,0%

22,8%

3,2%

3,4%

3,5%

3,3%

3,1%

3,2%

3,3%

2,9%

29,0%
5,1%

69,2%

69,0%

63,3%

70,3%

68,1%

70,5%

65,1%

73,6%

65,4%

0,6%

0,4%

0,4%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,7%

0,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,2%

0,0%

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

1,5%

0,0%
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•

•

•

•

Tussen de diverse onderwijssectoren zijn duidelijke responsverschillen zichtbaar. Studenten in
de sectoren ‘Landbouw & Natuurlijke Omgeving (40,1%), ‘Sector overstijgende opleidingen’
(38,0%) en ‘Gezondheidszorg’ (33,5%) en lieten respons zien van boven het gemiddelde.
Studenten in de sectoren ‘Techniek’ (29,6%), ‘Onderwijs’ (28,5%), ‘Economie’ (24,5%), en
‘Recht’ (24,3%) scoorden beneden gemiddeld en de sector ‘Gedrag en Maatschappij’ (31,9%)
scoorde gemiddeld.
Een uitsplitsing naar het landsdeel16 waar de onderwijsinstelling is gevestigd, gaf het volgende
beeld in volgorde van hoogste respons: in het landsdeel Oost (36,3%) was de respons het hoogst
en bovengemiddeld. De respons in West (28,9%) was het laagst; onder het gemiddelde. In de
andere landsdelen (Zuid 31,2%; Noord 30,6%) werd gemiddeld gerespondeerd.
De totale respons lag het laagst onder onderwijsinstellingen die in matig sterk stedelijke
gebieden (25,8%) zijn gevestigd. Onderwijsinstellingen die in sterk stedelijke gebieden en weinig
stedelijke gebieden zijn gevestigd, lieten de hoogste respons (34,3%) zien.

Op basis van bovenstaande analyse is de conclusie dat er bij met name het soort onderwijs (hbo of wo),
studiejaar en onderwijssector verschillen waarneembaar zijn in de respons. Tevens is te zien dat voor
studenten die hun studie in voltijd volgen de respons hoger lag dan voor studenten die hun studie duaal
of in deeltijd volgen. Tussen de verschillende Onderwijssectoren waren ook verschillen zichtbaar. De
respons was het hoogst bij de sector ‘Landbouw & Natuurlijke Omgeving’ en het laagst in de sector
‘Recht’. Daarnaast zijn er ook responsverschillen zichtbaar voor het landsdeel. De respons was hoogst
in Oost-Nederland en het laagst in West-Nederland.
5.7

RESPONSOVERZICHT EN

In verband met de AVG mochten voor de uitvoering van de NSE 2019 geen populatiegegevens via het
populatiebestand worden geleverd. Om het veldwerk te kunnen monitoren, is aan de instellingen
gevraagd om de populatiegegevens op geaggregeerd niveau aan te leveren op het niveau:
BrinActueel*CrohoActueel*Locatie*Opleidingsvorm3*Studiejaar*Type student (Hoofdstuk 3, paragraaf
5). Deze gegevens zijn geaggregeerd aangeleverd in een Excel-tabel en niet op studentniveau. Deze
gegevens werden ingelezen in de responstool.
De deelnemende instellingen konden via de NSE-portal de bruto respons per dag bijhouden; een
totaaloverzicht (zie Figuur 5.3) en een instellingsspecifiek overzicht (zie Figuur 5.4). Afgelopen jaar is er
de vergelijking met de bruto respons van het vorige jaar (van het einde van diezelfde veldwerkdag een
jaar eerder) aan toegevoegd (zie Figuur 5.3).
Het instellingsspecifieke overzicht was alleen toegankelijk voor de instelling zelf en niet voor andere
instellingen. In dit overzicht is ook de vergelijking eerstejaars t.o.v. ouderejaars opgenomen.
De instellingsspecifieke responstabellen toonden per cel in absolute aantallen het aantal benaderde
studenten, het aantal ingevulde vragenlijsten en het hieruit resulterende responspercentage. De
aantallen in de kolom ‘Uit’ werden ingelezen vanuit de door de instelling aangeleverde geaggregeerde
populatiebestanden. De aantallen in kolom ‘Res’ betreft de gegevens zoals deze door de student is
ingevuld in de vragenlijst. Als een combinatie van de gegevens van de student niet overeenkwam met
de combinatie van de populatiegegevens (zoals aangeleverd door de instelling) is deze ondergebracht in
16

Oost = Flevoland, Overijssel en Gelderland. Zuid = Brabant en Limburg. Noord = Groningen, Friesland en Drenthe.
West = Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht.
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een slotregel ‘Niet conform populatie definitie’. Als de student de opleiding als open antwoord heeft
geregistreerd, is deze in het instellingsspecifieke overzicht ondergebracht in de regel ‘Anders’.

Figuur 5.3: Totaaloverzicht responsoverzicht (fictief)

Figuur 5.4: Instellingsspecifiek overzicht-01 (fictief)

Omdat de toegevoegde regel ‘Niet conform populatie definitie’ niet voor alle instellingen duidelijk was,
is tijdens het veldwerk besloten om een tweede Instelling-specifiek overzicht toe te voegen. Hier is de
uitsplitsing naar opleidingsvorm en studiejaar verwijderd en alleen de totaalrespons naar CROHO en
locatie gepresenteerd (zie Figuur 5.5).
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Figuur 5.5: Instellingsspecifiek overzicht-02 (fictief)

NB: De aantallen in de overzichten betrof de bruto respons, nog zonder enige vorm van cleaning of
bewerking.

6.

DATACLEANING, BESTANDSBEWERKING EN KWALITEITSCHECKS

Na de afronding van het veldwerk zijn de databestanden verrijkt met externe gegevens, opgeschoond
en gestructureerd. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd en zijn themascores berekend. Het
responsbestand is gekoppeld aan het bestand met alle aangeleverde studentgegevens. En de
naamgeving van de variabelen is in overeenstemming gebracht met de naamgeving zoals gehanteerd in
het Codeboek (Stichting Studiekeuze123, 2019e). De invulduur van de vragenlijst en de invuldatum zijn
bepaald op basis van de in het interviewsysteem vastgelegde gegevens. De respons is als geldig
beschouwd als minimaal V15 (algemene tevredenheid opleiding) was ingevuld. Records van
respondenten die de vragenlijsten in een vooraf bepaalde ongeloofwaardige tijdsspanne hebben
ingevuld, zijn verwijderd (zie paragraaf 6.1.2). Dit heeft geleid tot een basisbestand, waarvan alle andere
bestanden zijn afgeleid.
6.1

VERRIJKING EN ANDERE BEWERKINGEN

Voor de analyses zijn verschillende aanvullende gegevens aan het basisbestand gekoppeld. Deze
aanvullende gegevens waren afkomstig van de deelnemende instellingen en externe databases (CROHO
en CBS Statline).
Als gevolg van de invoering van de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben instellingen bij de start van
de NSE 2019 een beperkt aantal studentgegevens aangeleverd (hoofdstuk 3, paragraaf 3). De
ontbrekende studentgegevens werden uitgevraagd in de enquête zelf (hoofdstuk 3, paragraaf 6).
Doordat de gegevens door de studenten zelf moesten worden ingevuld, was het mogelijk dat er
combinaties werden opgegeven die in de administraties van de instellingen niet voorkwamen. Omdat
hierdoor de respons niet eenduidig en betrouwbaar te koppelen was aan de aanvullende gegevens, is
het verzoek aan de instellingen gedaan om benodigde aanvullende populatiegegevens aan te leveren.
De volgende gegevens zijn aangeleverd: ‘CROHO-code’, ‘Opleidingsvorm’, ‘Type student’,
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‘Afstandsonderwijs’ en ‘Locatie’. Deze aanvullende gegevens zijn na het aanleveren door Ipsos gebruikt
voor het aanmaken van de resultaatbestanden (hoofdstuk 7, paragraaf 1) en het uitvoeren van analyses.
Na koppelen van de aanvullende populatiegegevens aan het databestand zijn bij enkele studenten
inconsistenties geconstateerd in de routing van de tevredenheidsvragen. Deze inconsistenties zijn
veroorzaakt doordat de gegevens van de student niet overeenkwamen met de gegevens die aanvullend
zijn aangeleverd door de instellingen. Het gevolg hiervan is dat studenten op een aantal vragen een
andere routering hebben gevolgd. De vragen waar dit betrekking op heeft, staan beschreven in het
Codeboek (Stichting Studiekeuze123, 2019e). De inconsistenties zijn bij de betreffende studenten
gecorrigeerd met de waarde -4 (Onterecht de vraag niet ingevuld) en de waarde -5 (Onterecht de vraag
ingevuld). Naast deze correctie is er bij de tevredenheidsvragen onderscheid gemaakt tussen werkelijk
missende scores (-1) en een code voor de vragen die niet van toepassing waren (-2). Alle codes met
een negatieve waarde zijn in het bestand gedefinieerd als ‘missing value’.
Het CROHO-register is het register van DUO met alle geaccrediteerde opleidingen die in Nederland
worden aangeboden in het hoger onderwijs. In tegenstelling tot de opleidingen die zijn opgenomen in
de Studiekeuzedatabase (alleen opleidingen waar instroom van studenten mogelijk is) zijn in dit bestand
alle opleidingen opgenomen (dus ook de opleidingen die geen instroom meer kennen, maar nog wel
worden aangeboden). Het CROHO-register (Excel) is in SPSS geaggregeerd. Het laagste
aggregatieniveau is BrinActueel*CrohoActueel*Locatie*Opleidingsvorm. Daarnaast is gecontroleerd of
alle codes in het bestand geldige en actuele codes waren. Op basis van de CROHO-code zijn de variabelen
‘CrohoNaam(Actueel)’, ‘CrohoSector’ en ‘CrohoSectorNaam’ gekoppeld. De variabele ‘Brinvolgnummer’
is gekoppeld op basis van de combinatie van BRIN-code, CROHO-code en locatie. Naast het koppelen
van deze achtergrondkenmerken, zijn – op basis van de CROHO-code – de variabelen BaMa (bachelor;
master) en soort hoger onderwijs (hogeschool; universiteit) aangemaakt. De variabelen geslacht, leeftijd
en vooropleiding zijn afgeleid vanuit de antwoorden van de studenten.
De gemeentecode en -naam is vanuit CBS-informatie (CBS Statline) gekoppeld aan de aangeleverde
locatie van de betreffende opleiding. De variabelen ‘stedelijkheid’ en ‘landsdeel’ waren afkomstig uit CBS
Statline
en
zijn
op
gemeentecode
aan
het
basisbestand
gekoppeld.
‘Bekostiging’
(bekostigingskenmerken) en ‘Fixus’ (numerus fixusgegevens), zijn verworven via Studielink17 en zijn op
basis van BrinActueel, CrohoActueel en Opleidingsvorm3 gekoppeld aan het basisbestand.

6.1.1 Hercoderen open vragen Functiebeperking, aandoening of ziekte
Vanaf 2017 is het blok Handicap & studie veranderd en wordt nu Functiebeperking, aandoening of ziekte
genoemd. Als de student bij vraag 34 aangaf een functiebeperking, aandoening of ziekte te hebben én
toestemming gaf voor de verwerking omtrent deze gegevens, is er bij vraag 35 een lijst hierover
gepresenteerd waarvan studenten er één of meerdere kon kiezen. Deze vraag had ook een
antwoordcategorie ‘Anders, namelijk …’, waarna de studenten een open antwoord konden geven. In
2019 leverde dit 975 open antwoorden op. Deze zijn door medisch geschoolde codeurs achteraf
(na)gecodeerd. Na codering heeft 2,1% van de studenten die aangegeven hebben een functiebeperking,
aandoening of ziekte te hebben (en toestemming geven), een antwoord gegeven dat in de categorie
‘anders’ valt.

17

Sinds de invoering van de decentrale selectie, ligt de verantwoordelijkheid van loting niet meer bij DUO, maar bij
de instellingen en wordt de lijst beheerd door Studielink.
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6.1.2 Invultijd
Net als voorgaande jaren zijn studenten die minder dan 5 minuten (niet-afstandsonderwijs) of minder
dan 3,5 minuut (afstandsonderwijs) hebben gedaan over het voltooien van de vragenlijst, verwijderd uit
het databestand (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5). Studenten afstandsonderwijs kregen minder vragen
voorgelegd dan niet-afstandsonderwijsstudenten. Zie de vragenlijst (Stichting Studiekeuze123, 2019b)
voor de exacte vraagteksten. De totale invulduur is net als voorgaande jaren afgetopt op 30 minuten
(22 minuten voor afstandsonderwijs).

6.1.3 Studiejaar student
De variabele ‘Studiejaar student’ is afgeleid uit de variabele ‘BaMa’ en het antwoord op vraag 9 uit de
vragenlijst, waarbij de student werd gevraagd naar het studiejaar waarin hij/zij studeert. De student
werd hier gevraagd het studiejaar in te vullen van het jaar waarin hij/zij de meeste vakken volgde. De
variabele ‘Studiejaar’ is voor de NSE 2019 niet aangeleverd door de instellingen en is daarom afgeleid
van de variabele ‘Studiejaar student’.
6.2

THEMASCORES EN INSTELLINGSVRAGEN

Net als voorgaande jaren zijn de afzonderlijke vraagitems samengevat in een aantal themascores. Deze
themascores zijn het gemiddelde van de bij het thema behorende vraagitems. Studenten hoefden net
als voorgaande jaren niet alle items te hebben ingevuld, maar is er wel een minimum gehanteerd,
volgens de criteria in Tabel 6.1.
De regel moet als volgt worden gehanteerd: er wordt gekeken naar het minimale aantal items binnen
een (thema)blok en hierop worden de criteria (Tabel 6.1) toegepast. Bijvoorbeeld: het (thema)blok
‘Docenten’ heeft negen items, waarvan één item afhankelijk is van routering en deze niet aan iedereen
wordt voorgelegd. Er worden dus minstens acht items voorgelegd aan de studenten. De regel is dan dat
deze studenten op minstens zes items een antwoord moeten hebben gegeven, voordat er voor hen een
themascore wordt berekend.
Tabel 6.1: Minimaal vereiste aantal stellingen voor de berekening van de themascores
Aantal stellingen
behorende bij thema

Minimum aantal
stellingen in themascore

>= 8

6

7

5

6

4

5

4

4

3

3

2

2

1

Na de fase van schoning en bewerking van de resultaatbestanden zijn Principale Componenten Analyses
(PCA) met varimaxrotatie en betrouwbaarheidsanalyses (RA = Reliability Analysis) uitgevoerd, waarna
de themascores konden worden berekend (zie Tabel 6.2). Voor het thema studiefaciliteiten is een PCA
niet mogelijk op alle items. Dit is het geval, omdat één van de items alleen aan
afstandsonderwijsstudenten werd gesteld en de respons op dit item beduidend lager was dan de rest
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van de items in het blok. We hebben hier de PCA eerst uitgedraaid zonder Studiefaciliteiten_08 en daarna
nogmaals uitgedraaid met alle items die aan afstandsonderwijsstudenten zijn gesteld (zie Tabel 6.3).
Tabel 6.2: Principale Componenten- en betrouwbaarheidsanalyses, meting 201918
Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Het niveau van je opleiding

0,52

0,72

0,91

De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had

0,57

0,76

0,91

De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding

0,39

0,62

0,92

De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele
ontwikkelingen

0,60

0,78

0,91

0,45

0,67

0,91

De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding

0,48

0,69

0,91

De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen

0,49

0,70

0,92

De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal

0,48

0,70

0,92

De aansluiting bij je werkervaring (nieuw vanaf 2013)
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan (nieuw
vanaf 2013)

0,68

0,82

0,91

0,64

0,80

0,92

Inhoud (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

53,11
0,92

Algemene vaardigheden (themascore)

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Het aanleren van een kritische houding

0,55

0,74

0,80

Probleemoplossend vermogen

0,57

0,76

0,80

Het onderbouwen van conclusies
Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties,
gespreksvoering)

0,61

0,78

0,79

0,49

0,70

0,80

Samenwerken met anderen (selectie aangepast in 2017)

0,43

0,66

0,81

Argumenteren/redeneren

0,59

0,77

0,79

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Analytisch denken

0,48

0,69

0,86

Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk

0,63

0,80

0,83

Het schrijven van wetenschappelijke artikelen

0,67

0,82

0,82

Methoden en technieken van onderzoek

0,72

0,85

0,81

Het doen van onderzoek (was WetenschappelijkeVaardighedenWo_06
tot 2012, gewijzigde vraagstelling in 2013)

0,69

0,83

0,82

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Wetenschappelijke Vaardigheden wo (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

18

54,03
0,83

63,80
0,86

Tabel op basis van de respons uit het Bronbestand van Ipsos. De cijfers zijn zonder de N5 regel.
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Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Analytisch denken

0,63

0,79

0,91

Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek

0,77

0,88

0,89

Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek

0,77

0,88

0,89

Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek

0,78

0,88

0,89

Het doen van praktijkgericht onderzoek (nieuw vanaf 2017)

0,76

0,87

0,89

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk (selectie
aangepast in 2017)

0,82

0,90

0,81

De praktijkgerichtheid van je opleiding (selectie aangepast in 2017)

0,84

0,92

0,78

Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) (was
VoorbereidingBeroepsloopbaan_03 tot en met 2016, gewijzigde
vraagstelling vanaf 2017, selectie aangepast in 2017)

0,74

0,86

0,87

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Het opdoen van vaardigheden in de beroepspraktijk (nieuw vanaf
2017)

0,84

0,92

0,84

De praktijkgerichtheid van je opleiding (nieuw vanaf 2017)

0,85

0,92

0,83

Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers,
opdrachten voor externen (nieuw vanaf 2017)

0,79

0,89

0,88

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De inhoudelijke deskundigheid van docenten

0,52

0,72

0,89

De didactische kwaliteit van docenten
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen (selectie
aangepast in 2017)

0,59

0,77

0,88

0,52

0,72

0,89

De betrokkenheid van de docenten bij de studenten

0,64

0,80

0,88

De kwaliteit van de begeleiding door docenten

0,70

0,84

0,88

De kwaliteit van feedback van docenten

0,59

0,77

0,88

De mate waarin docenten inspirerend zijn

0,62

0,79

0,88

De kennis van de docenten over de beroepspraktijk

0,41

0,64

0,89

De beheersing van de Engelse taal van docenten (nieuw vanaf 2017)

0,35

0,59

0,90

Wetenschappelijke Vaardigheden hbo (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Aansluiting Beroepsloopbaan (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Docenten (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
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74,09
0,91

79,85
0,87

82,45
0,89

55,02
0,90
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Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De mogelijkheid tot begeleiding (gewijzigde vraagstelling vanaf 2017)

0,83

0,91

0,81

De kwaliteit van de begeleiding (was Studiebegeleiding_02 tot en met
2016, gewijzigde vraagstelling vanaf 2017)

0,84

0,92

0,81

De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of
begeleiding (nieuw vanaf 2013, was Studiebegeleiding_03 tot en met
2016, gewijzigde vraagstelling vanaf 2017)

0,76

0,87

0,87

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de
opleiding

0,61

0,78

0,86

0,77

0,88

0,80

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht (nieuw vanaf 2013)

0,77

0,88

0,80

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden (nieuw vanaf 2013)

0,69

0,83

0,83

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De informatie over jouw studievoortgang

0,61

0,78

0,71

De informatie over regels en procedures

0,69

0,83

0,68

De informatie over de opzet van de opleiding (nieuw vanaf 2013)

0,64

0,80

0,69

Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen
(was voorheen ToetsingBeoordeling_03)

0,45

0,67

0,77

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters

0,63

0,79

0,76

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster

0,70

0,84

0,73

De studeerbaarheid van het studierooster (nieuw vanaf 2017)
Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren (nieuw
vanaf 2017)

0,66

0,81

0,75

0,54

0,73

0,79

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De spreiding van de studielast over het studiejaar

0,63

0,79

0,85

De haalbaarheid van deadlines

0,67

0,82

0,84

Studiebegeleiding (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
ToetsingBeoordeling (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Informatievoorziening (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Studierooster (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Studielast (themascore)
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81,08
0,88

70,92
0,86

59,74
0,77

63,12
0,81

74

De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de
daadwerkelijke studielast (was Studielast_03 tot 2012, gewijzigde
vraagstelling vanaf 2013)

0,55

0,74

0,87

0,60

0,78

0,86

0,71

0,84

0,87

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De groepsgrootte bij werkgroepen (nieuw vanaf 2013)

0,69

0,83

0,79

De groepsgrootte bij hoorcolleges (nieuw vanaf 2013)

0,73

0,86

0,75

De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn
opleiding (nieuw vanaf 2013)

0,77

0,88

0,71

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding (was
VoorbereidingBeroepsloopbaan_04 tot 2012)

0,83

0,91

De voorbereiding op de stage door de opleiding (nieuw vanaf 2013)

0,83

0,91

0,65

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je
stage loopt (nieuw vanaf 2013)

0,65

0,80

0,71

Wat je tijdens je stage hebt geleerd (nieuw vanaf 2013)

0,76

0,87

0,59

De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs (was
VoorbereidingBeroepsloopbaan_05 tot 2012)

0,62

0,79

0,72

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden (was
Betrokkenheid_01 tot 2012)

0,64

0,80

0,87

Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties (was
Betrokkenheid_02 tot 2012)

0,72

0,85

0,84

De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van
onderwijsevaluaties (was Betrokkenheid_03 tot 2012)

0,82

0,90

0,81

De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert
(was Betrokkenheid _04 tot 2012)

0,72

0,85

0,85

De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen
te volgen (nieuw vanaf 2013)
De mogelijkheid om werken en leren te combineren (nieuw vanaf
2017)
% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Groepsgrootte (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Stage En Opleiding (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Stage Ervaring (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Kwaliteitszorg (themascore, was Betrokkenheid tot 2012)
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63,27
0,88

73,32
0,82

0,65

82,68
0,79

67,66
0,75

75

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

72,67
0,88
Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De mate waarin jouw opleiding je uitdaagt het beste uit jezelf te halen
(nieuw vanaf 2017)

0,68

0,83

0,79

De mate waarin je opleiding de ruimte geeft om in de studie je eigen
interesse te volgen (nieuw vanaf 2017)
De mate waarin de opleiding stimuleert om verdieping aan te brengen
in de lesstof (nieuw vanaf 2017)

0,64

0,80

0,81

0,75

0,87

0,76

De mate waarin studenten elkaar inspireren om goed te presteren
(nieuw vanaf 2017)

0,62

0,79

0,81

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De mate waarin je wordt gestimuleerd in het buitenland te gaan
studeren (nieuw vanaf 2017)

0,78

0,89

0,85

De mate waarin je gestimuleerd wordt kennis te maken met andere
culturen (nieuw vanaf 2017)
De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan
internationale aspecten (nieuw vanaf 2017)

0,79

0,89

0,85

0,72

0,85

0,88

De mogelijkheden die je opleiding biedt voor studeren of stage in het
buitenland (nieuw vanaf 2017)

0,73

0,85

0,87

Uitdagend onderwijs (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
Internationalisering (themascore)

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

67,15
0,84

75,48
0,89

Tabel 6.3: Principale Componenten- en betrouwbaarheidsanalyses, meting 2019 (afstandsonderwijs)
Studiefaciliteiten (themascore) (exclusief Studiefaciliteiten_08)
De geschiktheid van de onderwijsruimten (selectie aangepast in 2017)
De geschiktheid van werkplekken (bv. computers, studieruimten van
voldoende kwaliteit)

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

0,54

0,74

0,87

0,7

0,84

0,85

De beschikbaarheid van werkplekken (bv. voldoende werkplekken)

0,64

0,8

0,86

De bibliotheek/mediatheek

0,65

0,81

0,86

De ICT-faciliteiten (selectie aangepast in 2017)

0,71

0,84

0,85

De digitale leeromgeving

0,53

0,73

0,88

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha
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63,05
0,88
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Studiefaciliteiten (themascore) (selectie afstandsonderwijs =1 & alleen
vragen gesteld aan studenten afstandsonderwijs)

Communaliteit
en

Componentladingen

Alpha if item
deleted

De geschiktheid van de onderwijsruimten (selectie aangepast in 2017)

0,64

0,8

0,87

De ICT-faciliteiten (selectie aangepast in 2017)

0,79

0,89

0,82

De digitale leeromgeving

0,74

0,86

0,84

De digitale bibliotheek / mediatheek (nieuw vanaf 2017)

0,71

0,84

0,85

% verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

72,05
0,88

De verklaarde variantie lag bij alle thema’s rond of ruim boven 50% (deze was minimaal 53,11% en
maximaal 82,68%). Als vuistregel wordt gehanteerd dat waarden rond 50% ruim voldoende zijn,
waarden vanaf 60% goed en waarden boven 70% uitzonderlijk goed. In de sociale wetenschappen wordt
een Cronbach’s Alpha waarde van 0,7 of hoger als betrouwbaar behandeld. De betrouwbaarheid van de
themascores voor de NSE 2019 was minimaal 0,75 en maximaal 0,92. Er is dus ruimschoots aan het
criterium van betrouwbaarheid voldaan. Ook de PCA’s die voor het thema studiefaciliteiten zijn gedraaid,
voldoen ruimschoots aan het criterium.
6.3

WEGING

Om te corrigeren voor de responsverschillen tussen opleidingen, instellingen en locatie is de netto
respons gewogen op het niveau van BrinActueel*CrohoActueel*BrinVolgNummerActueel. Hiertoe is eerst
de respons bepaald per mogelijke combinatie. De weegfactor is vastgesteld door de proportie in de
populatie19 te delen door de proportie in de respons20.
Vervolgens is de range van de resulterende weegfactoren onderzocht om vast te stellen in hoeverre
sprake was van extreme weegfactoren. Er was geen sprake van extreme waarden aan het lage uiteinde
van het spectrum: de laagste waarde bedroeg 0,30. De weegfactoren boven een waarde van 4 zijn op
4,0 gefixeerd, evenals in 2013 t/m 2018. In totaal zijn er 24 (van de in totaal 1.365) cellen gefixeerd,
corresponderend met 67 respondenten.
Een cel was in dit geval een BrinActueel*CrohoActueel*BrinVolgNummerActueel-combinatie. Acht cellen
hadden een weegfactor tussen de vier en zes; in vijf cellen lag de weegfactor tussen zes en tien en in
acht gevallen had de weegfactor een waarde van meer dan tien.
Door het aftoppen kwam de gemiddelde weegfactor net onder de 1 uit, we hebben deze herschaald zodat
deze precies op 1 uitkwam. (Stichting Studiekeuze123, 2014f).
6.4

SYNCHRONISATIE MET VOORGAANDE METINGEN

Om de trendbestanden op te stellen, was een synchronisatie van de mutaties op basis van het CROHOregister nodig. Dit gebeurde als volgt:

19

Percentage studenten in de combinatie BrinActueel*CrohoActueel*BrinVolgNummerActueel op de gehele
studentenpopulatie.
20
Percentage studenten in de combinatie BrinActueel*CrohoActueel*BrinVolgNummerActueel op de respons.
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•
•

Update voor mutaties tussen het CROHO-register van DUO van oktober 2018 (moment van
aanlevering gegevens) en afsluiting veldwerk NSE 2019
Update voor mutaties die ten opzichte van voorgaande jaren hadden plaatsgevonden

De mutaties konden betrekking hebben op BrinActueel en CrohoActueel. Om dit te inventariseren zijn
voor de NSE 2019 het meerjarige Benchmarkbestand, het CROHO-register van DUO (01-10-2018) en
het CROHO-register van DUO (04-02-2019) met elkaar vergeleken. Het vergelijken van de aangeleverde
studentgegevens is in 2019 niet uitgevoerd omdat de instellingen geen CROHO-codes hadden
aangeleverd bij de start van de NSE 2019, in verband met de privacywetgeving (AVG).
Om de mogelijke verschillen aan de start van de NSE en aan het einde van het veldwerk alsnog in kaart
te brengen, is gekozen om het CROHO-register van DUO stand 01-10-2018 en het CROHO-register van
DUO stand 04-02-2019 met elkaar te vergelijken.
Er is gekeken of er instellingen en/of opleidingen zijn opgegaan in een nieuwe instelling en/of opleiding.
Er moesten circa tien opleidingen worden gesynchroniseerd. Net als voorgaande jaren is de
techniekconversie (ingegaan op 1-9-2015) ook gedraaid over de data van 2019.
In de door Ipsos uitgeleverde bestanden (als belangrijkste het meerjarige Benchmarkbestand) was in
de variabelen BrinActueel, BrinNaamActueel, CrohoActueel, CrohoNaamActueel, CrohoSector en
CrohoSectorNaam de meest actuele naam en codering van instelling en opleiding terug te vinden (dus
ook de nieuwe naam na de techniekconversie), van de eerder genoemde peildatum. De benaming en
codering, als oorspronkelijk aangeleverd door de instelling in het desbetreffende jaar, waren nog altijd
terug te vinden in de variabelen Brin, BrinNaam, Croho en CrohoNaam.
6.5

AANMAKEN RESULTAATBE STANDEN

Op basis van het ruwe databestand voor de NSE 2019 en de aangeleverde gegevens is door Ipsos een
moederbestand gemaakt. In dit bestand zit de ruwe data, de aanvullende gegevens en gegevens die zijn
afgeleid van de data en aanvullende gegevens. Dit moederbestand is gebruikt als basis voor de
bestanden voor de NSE 2019. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, paragraaf 2 hebben instellingen die zijn
aangesloten bij de Vereniging Hogescholen niet deelgenomen aan de NSE 2019. Hierdoor wijkt de
populatie voor deze meting aanzienlijk af van voorgaande jaren. Daarom is gekozen om het bestand dat
voor de instellingen is aangemaakt tot 2018 terug te laten gaan, waarbij alleen gerapporteerd is voor de
deelnemende instellingen. Voor eerdere jaren is alleen een Benchmarkbestand met historische data van
2010 t/m 2019 gemaakt.
6.6

ANALYSE RESPONS- EN INVULGEDRAG OP TABLETS EN SMARTPHONES

Het invullen van vragenlijsten op een smartphone neemt, met name onder jongeren, toe. Een belangrijke
vraag bij deze ontwikkeling is het mogelijke effect op de themascores. Dit is getest en wordt in de
volgende subparagrafen beschreven, na een kort overzicht van de omvang van het mobiele invulgedrag
in de NSE.

6.6.1 Mobiel invullen van de NSE
Bij de NSE 2019 is de vragenlijst door 68,5% van de respondenten (die minimaal vraag 15 hebben
ingevuld) op een pc ingevuld, 1,0% vulde de vragenlijst in op een tablet en 30,6% vulde de vragenlijst
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in op een smartphone. Het aantal studenten dat de vragenlijst op de smartphone invulde, is dit jaar
opnieuw toegenomen.
Tabel 6.4: Devicegebruik (respons, vraag 15 ingevuld)
2019

2018

2017

2016

Desktop PC

68,5%

73,1%

71,8%

75,5%

Tablet

1,0%

1,5%

2,2%

3,0%

Smartphone

30,6%

25,4%

26,1%

21,5%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Voor degenen die de gehele vragenlijst op hetzelfde apparaat hebben ingevuld, is de gemiddelde
invulduur bekeken21. In Tabel 6.5 is te zien dat de gemiddelde invulduur van de vragenlijst van de NSE
2019 hoger ligt dan de invulduur van eerdere jaargangen. Dit kan worden verklaard doordat de
studenten een aantal extra achtergrondvragenlijsten moesten invullen (hoofdstuk 3, paragraaf 6).
Tabel 6.5: Gemiddelde invulduur per device (in minuten)
PC/Laptop
Gemiddelde tijdsduur

Tablet

Smartphone

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016
12,3

15,3

12,4

11,9

12,2

15,3

11,9

11,7

12,3

15,5

11,8

11,6

Minimum

3,7

3,5

3,5

3,6

4,6

4,8

3,6

4,0

5,1

3,9

4,1

4,5

Maximum

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

29,8

29,9

30,0

30,0

30,0

30,0

5,3

5,0

5,0

5,0

5,1

4,5

4,6

4,8

5,2

4,7

4,7

4,7

St.dev.

6.6.2 Kwaliteit van de gegevens
De omgeving waarin men de vragenlijst invult, kan potentieel van invloed zijn op de resultaten. Het kan
bijvoorbeeld nogal schelen of men de vragenlijst rustig thuis achter de pc invult, of op een smartphone
in een volle tram.
Om bovenstaande redenen is nagegaan of het apparaat waarop men de vragenlijst invulde van invloed
was op de gemiddelde themascores (Figuur 6.1)22.

21

Die kan in theorie liggen tussen 3 minuten (de minimaal geaccepteerde vragenlijstduur voor studenten in het
afstandsonderwijs) en 30 minuten (invulduur boven 30 minuten betreft vrijwel zeker studenten die de vragenlijst
hebben gepauzeerd om deze op later moment in te vullen, deze zijn daarom niet in deze berekening meegenomen).
22 De gegevens zijn gewogen berekend.
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Figuur 6.1: Gemiddelde themascores per device

Uit de figuur valt af te lezen dat het apparaat waarop men de vragenlijst invulde niet of nauwelijks
invloed had op de resultaten. De gemiddelde themascores verschilden niet systematisch (soms
marginaal hoger, soms marginaal lager) en in de meeste gevallen was het verschil pas in het tweede
cijfer achter de komma te zien23.

6.6.3 Conclusie
Het apparaat waarop de vragenlijst werd
voor de kwaliteit van de verzamelde data.
jaren. Dit kan worden verklaard doordat
invullen, aan de hand van extra verplichte
6.7

ingevuld blijkt geen noemenswaardige gevolgen te hebben
De invulduur lag bij de NSE 2019 wel hoger dan voorgaande
de student zelf zijn of haar achtergrondkenmerken moest
vragen.

ANALYSE E-MAILADRESS EN

Drie van de 32 deelnemende instellingen hadden naast het e-mailadres van de instelling een tweede emailadres aangeleverd voor het versturen van de uitnodigingen van het onderzoek. De veronderstelling
is dat door de hogere trefkans (niet alle studenten gebruiken even intensief hun instellingsmailadres) de
responskansen worden vergroot.

23

De gegevens zijn gewogen berekend.
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Om na te gaan of die veronderstelling klopt, is de gemiddelde respons per instelling berekend en zijn de
instellingen die twee e-mailadressen hadden aangeleverd, vergeleken met die waar slechts één emailadres beschikbaar was24.
De (ongewogen) gemiddelde respons van de instellingen met een enkel e-mailadres was 33,0%, met
een standaarddeviatie van 9,0. Instellingen met dubbele e-mailadressen hadden een gemiddelde
respons van 38,0%, met een standaarddeviatie van 14,9. We kunnen hieruit concluderen dat de
veronderstelling klopt dat het aanleveren van twee e-mailadressen responsverhogend werkt, al zien we
dat op het niveau van de respondent niet terug.

7.

OPGELEVERDE PRODUCTEN

7.1

BESTANDEN

Na afloop van het veldwerk zijn diverse bestanden geproduceerd. Het betrof databestanden:
•
voor de deelnemende instellingen
•
voor de verwerking van de NSE-resultaten door Studiekeuze123 en door anderen
Daarnaast is er per instelling een factsheet opgesteld die (zowel in het Nederlands als in het Engels) is
verstuurd naar het CvB/de directie van elke deelnemende instelling. De NSE-oordelen zijn geïntegreerd
in de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 voor publicatie op de website www.studiekeuze123.nl.
De oplevering van bestanden vond in 2019 plaats via de (beveiligde) Ipsos-omgeving. Instellingen
kregen per bestand een unieke link toegestuurd die toegang gaf tot de portal waar de bestanden konden
worden gedownload. Elk bestand was beveiligd met een uniek wachtwoord.
Het Benchmarkbestand en de instellingsbestanden bevatten in 2019 alleen de jaren 2018 en 2019 voor
de wo- en niet-bekostigde hbo-instellingen, waardoor de opzet van de bestanden en de bijlagen dit jaar
anders zijn dan voorgaande jaren (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 2).
Hieronder volgt een algemene beschrijving van alle in het kader van de NSE 2019 uitgeleverde
bestanden. In de paragraaf erna wordt de beveiliging van deze bestanden besproken.

7.1.1 Bestanden voor deelnemende instellingen
Openbaar Benchmarkbestand (2010-2019)
Dit bestand bevat voor alle deelnemende instellingen de historische data van de NSE 2010 t/m 2018 en
de data van de NSE 2019. Het Benchmarkbestand bevat geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.
Door middel van verrijking zijn gegevens uit externe bronnen (als het CROHO-register, peildatum 4
februari 2019) en gegevens uit de door instellingen aangeleverde informatie over studenten toegevoegd
(zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3 & hoofdstuk 6, paragraaf 1). Het bestand bevatte geen instellingsspecifieke vragen of informatie (labels). Het Benchmarkbestand is te openen en te bewerken in het

24

Elke instelling weegt daarbij even zwaar mee. Bij sommige grotere instellingen zijn zowel enkele als dubbele emailadressen aangeleverd, al naar gelang beschikbaarheid per student. Als meer dan honderd studenten in één van
beide categorieën (enkel of dubbel adres) konden worden geplaatst, is gedaan alsof het om een afzonderlijke instelling
ging (als er minder dan honderd studenten in de bruto groep zaten, is deze buiten beschouwing gelaten).
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softwarepakket SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) van IBM Corp (2016). Dit bestand is
een openbaar bestand, in die zin dat het bij Studiekeuze123 opvraagbaar is door externe partijen.
Instellingsbestand
Het instellingsbestand is een extract uit het openbaar Benchmarkbestand, waaraan enkele extra
kenmerken en de antwoorden van alle deelnemende studenten van een specifieke instelling zijn
toegevoegd. Het is geleverd in SPSS-formaat. Het instellingsbestand bevat de volgende extra gegevens
ten opzichte van het openbaar Benchmarkbestand: de antwoorden op de instellingsspecifieke vragen
(indien gesteld), de informatie die door de instelling zelf was aangeleverd in de labels, de
achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, vooropleiding en etniciteit, de antwoorden op het (thema)blok
‘Functiebeperking, aandoening en ziekte’, de antwoorden op het (thema)blok ‘Internationale studenten’
en de antwoorden op het (thema)blok ‘Engels taalaanbod’. Hier is voor een gedeelte van het bestand
een beveiliging toegepast, zie paragraaf 7.1.3.
Sleutelbestand
Het sleutelbestand legt de relatie tussen het Volgnummer (anoniem) zoals gebruikt in de NSE en het emailadres zoals aangeleverd door de instelling. Dit sleutelbestand stelt instellingen in staat om de NSEresultaten te koppelen aan andere gegevens die in hun studentenregistratie beschikbaar zijn (denk
bijvoorbeeld aan studievoortgang). Het bestand is geleverd in SPSS-formaat. Dit bestand is alleen
geleverd aan de universitaire en niet-bekostigde hbo-instellingen waarmee de aanvullende
overeenkomst is afgesloten (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3).
Open vraag bestand
Dit bestand bevat voor iedere instelling antwoorden van alleen de eigen studenten op de volgende open
vraag, die als afsluiting van de NSE-vragenlijst werd gesteld:
“Heb je nog wensen of ideeën voor de verbetering van je opleiding of heb je verder nog opmerkingen?
De door jou geplaatste opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling. Zij gebruiken deze
informatie voor het verbeteren van het onderwijs.’”
De open antwoorden op bovengenoemde vraag zijn achteraf niet bewerkt en werden dus in ruwe vorm
uitgeleverd aan de instellingen, met dezelfde beveiliging als op het instellingsbestand. Het bestand is
geleverd in Excel-formaat via de beveiligde Ipsos-omgeving. Naast het antwoord op de afsluitende vraag
zijn dit jaar BrinActueel, CrohoActueel, BrinvolgNummerActueel en Opleidingsvorm (voltijd, deeltijd,
duaal) meegeleverd.

7.1.2 Overige verwerking
Populatiebestand
Het populatiebestand is een bestand waarin de populatie (bruto N) en de respons (netto n) is opgenomen
en wordt uitgesplitst naar alle mogelijke combinaties van de volgende achtergrondkenmerken: Jaar,
BrinVolgNummerActueel, BrinNaamActueel, Brin, BrinNaam, BrinActueel, CrohoNaamActueel, Croho,
CrohoNaam, CrohoActueel, CrohoSector, CrohoSectorNaam, Locatie, Fixus, Decentraal, Bekostiging,
Opleidingsvorm3, Geslacht, Leeftijd, Vooropleiding, Studiejaar, SoortHo, BaMa, Gemeentecode,
Stedelijkheid,
Landsdeel,
Opleidingsvorm2,
Woonsituatie,
StudiejaarStudent,
Resp_FunctiebeperkingAandoeningZiekte,
Internationale_Student,
TypeStudent,
Toestemmingsvraag2019_1, Toestemmingsvraag2019_2, Toestemmingsvraag2, Afbouw, Stages_02,
N5beveiliging_populatie, n5beveiliging, N_populatie_bruto, N_populatie_netto, n_respons_bruto,
n_respons_netto.
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Dit bestand is aan Studiekeuze123 geleverd en was de basis voor de beslissing op welk niveau wel/niet
wordt gerapporteerd in de Studiekeuzedatabase. Daarnaast wordt het populatiebestand door
Studiekeuze123 gebruikt als naslagwerk. Dit bestand is gebruikt bij de beslisregels voor het tonen van
NSE-resultaten op www.studiekeuze123.nl en voor Studie in Cijfers. Ook is (een aggregatie van) dit
bestand gebruikt voor de Studiekeuzedatabase. De beslisregels staan op de website
www.studiekeuze123.nl/nse-instellingen/beslisregels-voor-tonen-van-nse-resultaten-in-destudiekeuzedatabase.
Benchmarkbestand plus
Het Benchmarkbestand plus is een versie van het reguliere Benchmarkbestand aangevuld met de
achtergrondkenmerken: Leeftijd, Geslacht, Studiejaar, StudiejaarStudent, TypeStudent, Vooropleiding,
Woonsituatie, alle antwoorden van het blok Functiebeperking aandoening en ziekte (vraag 34-40), AVG,
n5beveiliging en N5beveiliging_populatie.
Dit bestand is geleverd aan Studiekeuze123 en is door hen gebruikt voor de verwerking van de cijfers
in Studie in Cijfers (www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers) en de Studiekeuzedatabase
(www.studiekeuze123.nl/studiekeuzedatabase).
Excelsheets
Dit jaar heeft Ipsos net als voorgaande jaren als aanvullend product Excelsheets opgeleverd aan
Studiekeuze123. In deze Excelsheets staat de studenttevredenheid, vanaf 2018-2019, op alle vragen
uitgesplitst naar het soort onderwijs: hbo, wo en heel het hoger onderwijs (exclusief de instellingen die
onder de Vereniging Hogescholen vallen). In het overzicht kan men de tevredenheid bekijken naar
gemiddelde, op driepuntsschaal en een vijfpuntsschaal.
NSE Dashboard
In voorgaande jaren is, vooral van de schrijvende pers, de feedback gekomen dat SPSS een niet heel
toegankelijk programma is. In 2018 was er daarom een persbestand, en in 2019 is voor het eerst het
openbaar Benchmarkbestand ontsloten met behulp van Tableau in het NSE Dashboard. Dit is
toegankelijk via: https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard.

7.1.3 Beveiliging bestanden
Dit jaar zijn het Benchmarkbestand en de instellingsbestanden beveiligd tegen directe en indirecte
identificatie. Het uitgangspunt hierbij is geweest dat voor elk bestand apart is gekeken welke beveiliging
benodigd is. Hieronder wordt per bestand de beveiliging toegelicht.
Benchmarkbestand
Het publieke Benchmarkbestand is in principe openbaar toegankelijk. Daarom moet het conform de AVG
worden beveiligd zodat het geen persoonsgegevens in de zin van de AVG meer bevat. Het bestand moet
dus beveiligd zijn tegen directe en indirecte identificatie25.
Directe identificatie geldt als er een persoonssleutel zoals e-mailadres is opgenomen in het bestand
waardoor gegevens direct tot personen herleidbaar zijn. Er is sprake van indirecte identificatie (of
indirecte herleiding) als een combinatie van antwoorden (en/of aangeleverde gegevens door de
instelling) de respondent mogelijk kan identificeren. Deze gegevens noemen we (indirect) identificerende

25 zie artikel 4 lid 1, http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-4-definities-EU-AVG.htm
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variabelen. Voorbeelden van identificerende variabelen bij de NSE zijn bijvoorbeeld opleiding, leeftijd en
studiejaar.
Voor de beveiliging van het openbaar Benchmarkbestand gebruikt Studiekeuze123 de zogenaamde ‘n5regel’. Deze zegt dat het aantal respondenten (studenten) in een groep binnen een ‘sleutel’ minimaal
vijf moet zijn om indirecte herleidbaarheid te voorkomen. Hierbij wordt de sleutel gevormd door de
combinatie van alle identificerende variabelen in het record van de respondent. Records van kleinere
groepen worden hierdoor verwijderd, evenals alle overige identificerende variabelen (zoals leeftijd) die
geen deel uitmaken van de gekozen sleutel. In de keuze van de regel is tevens rekening gehouden met
responskennis, waarbij een ‘onthuller’ incidenteel kennis kan hebben van deelname en antwoorden van
respondenten.
Studiekeuze123 gebruikt als sleutel de vijfdimensionale combinatie van Instelling, Croho-opleiding,
Vestiging, Studievorm en Type student en levert hiermee dus alleen nog uit wat afgeleid is van deze
sleutel26. Er zijn geen variabelen opgenomen die naast deze vijf identificerend kunnen werken. Ook alle
andere identificerende variabelen zijn weggelaten uit het openbaar Benchmarkbestand. Het gaat dan om
de volgende variabelen: Studiejaar, StudiejaarStudent, TypeStudent, Vooropleiding, Woonsituatie,
Geslacht, Leeftijd en de antwoorden van het blok Functiebeperking aandoening en ziekte (vraag 34-40).
Instellingsbestand
Iedere instelling krijgt een instellingsbestand van de eigen respondenten. Het instellingsbestand bestaat
uit twee ‘delen’, die gebaseerd zijn op het antwoord van de student op de toestemmingsvraag over de
wijze van deelnemen aan de NSE 2019. Er zijn in de NSE 2019 twee verschillende toestemmingsvragen
gebruikt, een standaard toestemmingsvraag en een toestemmingsvraag voor alleen anonieme deelname
aan de NSE 2019. De tweede toestemmingsvraag is gebruikt door twee van de 32 instellingen. De
(standaard) toestemmingsvraag luidt (verkort):
Hoe wil je meedoen aan de NSE 2019?
3
4

Ik doe niet-anoniem mee aan de NSE 2019
Ik doe anoniem mee aan de NSE 2019

Zie paragraaf 3.6.1 voor beide complete toestemmingsvragen, inclusief de toelichting. Het ‘ja’-gedeelte
bevat geen beveiliging, het ‘nee’-gedeelte wel. Daarom bevat het ‘ja’-gedeelte wel persoonsgegevens,
het ‘nee’-gedeelte niet. Voor de tweede toestemmingsvraag zijn studenten die aangeven anoniem te
willen meedoen, ondergebracht onder het ‘nee’-gedeelte.
Schematisch ziet een instellingsbestand eruit zoals in Figuur 7.1. De 32 deelnemende instellingen zijn te
verdelen in twee groepen: instellingen zonder eigen vragen en zonder eigen labels (12) en instellingen
met eigen vragen en/of eigen labels (20). De eerste groep ontvangt alleen het algemene deel. De tweede
groep ontvangt het algemene deel en de instellingslabels en de antwoorden op de instellingsvragen.
Van links naar rechts is er een onderscheid tussen het algemene deel, het deel met instellingsvragen en
het deel met instellingslabels. Van boven naar beneden is onderscheid gemaakt naar het antwoord op
de toestemmingsvraag. De legenda rechts naast de figuur geeft uitleg over de overige zaken.

26

In het Benchmarkbestand zijn dit de variabelen BrinActueel, CrohoActueel, BrinvolgNummerActueel, Opleidingsvorm3 en
TypeStudent
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Figuur 7.1 schematische weergave instellingsbestanden
Blauw = Micro data, gewoon opleveren.
Rood = Geen data, case en/ of variabele
verwijderen.
Oranje = Opleiding-X sleutel, op missing
zetten van deze identificerende variabelen.
i = identificerende variabele
s = sleutel variabelen van N5 regel (Jaar,
BrinActueel, CrohoActueel,
BrinVolgNummerActueel, Opleidingsvorm3
en Type Student)
ni = niet-identificerende variabele
faz = functiebeperking, aandoening, ziekte
N5 = N5 regel
X5 = X5 regel

Voor de 66% van de respondenten die toestemming heeft gegeven kan alles worden teruggeleverd. De
beveiliging zit alleen op de 34% die geen toestemming heeft gegeven en anoniem wenst te blijven.
N5-regel
Omdat voor het instellingsbestand geen responskennis verondersteld wordt en het geen openbaar
bestand is, kan dit worden beveiligd met de grote N5-regel. Dat wil zeggen: met behulp van de populatie
(N) in plaats van de respons (n). Wanneer een respondent in een opleiding zit met meer dan 4 studenten,
kan de respondent anoniem in het bestand worden opgenomen. Deze regel leidde tot verwijdering van
149 respondenten over alle deelnemende instellingen heen, ofwel 0,05% van het totaal.
X5-regel
De identificerende instellingsvragen en/of labels maken dat er, na toepassing van de N5-regel, weer een
groep respondenten de anonimiteit verliest. De X5-regel neemt de sleutelvariabelen plus alle
identificerende instellingsvragen en/of labels mee in een aggregatie en zet de identificerende
instellingsvragen en/of labels op ‘missing’ als de groep respondenten uit 4 of minder bestaat. In Figuur
7.1 is dit weergegeven in de oranje blokken. De gevolgen zijn verschillend per instelling. Van de twaalf
instellingen met eigen vragen hebben er zeven een of meerdere identificerende vragen. Analyse van de
instellingslabels laat zien dat deze allen identificerend zijn.
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7.2

FACTSHEETS

Op 18 oktober 2019 ontving iedere deelnemende instelling een factsheet op instellingsniveau (in twee
talen; Nederlands en Engels).
De voorkant van de factsheet bestond uit een overzicht van de themascores en de tevredenheidsoordelen
(zie Figuur 7.2):
•
Bovenaan, horizontaal: algemene tevredenheid over de opleiding, sfeer op de opleiding en of de
student de studie zou aanraden aan anderen.
•
Van boven naar beneden: de themascores van de instelling voor de NSE 2019, inclusief
vergelijking met vorig jaar en met de landelijke themascores dan wel met een door de instelling
aangegeven referentiegroep.
De factsheets zijn voor de NSE 2019 gebaseerd op de respons uit het Benchmarkbestand, met de n5regel. Deze zin is ook opgenomen op de factsheets, om aan te geven dat over deze data in een
beveiligingsregel is gedraaid. Sinds de NSE 2018 is er een vragenblok ‘Voorbereiding op de
beroepsloopbaan’ (voor voltijdstudenten, geen afstandsonderwijs) en een vragenblok ‘Aansluiting op de
beroepspraktijk’ (voor duaal, deeltijd en afstandsonderwijs). Voorheen was dit één vragenblok, dat aan
iedereen wordt gesteld. De vragen in deze blokken zijn hetzelfde; het is puur dat de verwoording anders
is, zodat deze beter inspeelt op de belevingswereld van de respondent. Om deze reden (en om praktische
redenen) zijn deze vragenblokken sinds de NSE 2018 op de factsheets samengevoegd tot één thema:
voorbereiding beroepsloopbaan/beroepspraktijk.
Instellingen konden zelf kiezen met welke instellingen zij werden vergeleken op de factsheets. Zij konden
worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (uitgesplitst naar wo of niet-bekostigd hbo). In plaats
van dit landelijk gemiddelde hadden zij de mogelijkheid om zichzelf te vergelijken met maximaal vijf zelf
te kiezen instellingen (zelfgekozen referentiegroep). Drie instellingen hebben gebruikgemaakt van de
mogelijkheid zichzelf te vergelijken met een referentiegroep naar keuze. Via een symbool (streep op de
voorkant (Figuur 7.2) en pijltje op de achterkant (Figuur 7.3) is getoond of het item significant hoger,
lager was of dat er geen significant verschil was met het landelijk gemiddelde of een zelfgekozen
referentiegroep.
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Figuur 7.2: Fictief voorbeeld van de voorzijde van de factsheet NSE 2019

Naam
Instelling
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Op de achterkant van de factsheet zijn de scores voor de onderliggende items (2018 en 2019)
vermeld, waarbij ook is aangegeven of de score in 2019 significant lager of hoger was dan in 2018.
Figuur 7.3: Gebruikte symbolen op factsheet NSE 2019

Naast een factsheet voor de deelnemende instellingen is er ook een factsheet ontwikkeld voor
respectievelijk het gehele wo en het gehele hbo (wederom tweetalig; een Nederlandse versie en een
Engelse versie).
De factsheets zijn op schrift verstuurd naar het CvB/de directie van deelnemende instellingen en via de
beveiligde Ipsos-omgeving digitaal beschikbaar gesteld aan de NSE-contactpersonen van de instellingen.
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Figuur 7.4: Overlappende betrouwbaarheidsmarges
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De voor de factsheets gehanteerde methode voor het statistisch toetsen van de verschillen tussen twee
percentages is gebaseerd op het berekenen van de betrouwbaarheidsmarges (95%) rond beide
percentages. Vervolgens is onderzocht of deze marges met elkaar overlapten (zie Figuur 7.4 voor het
principe). Zo ja, dan verschilden de gemiddelde percentages niet van elkaar. Zo nee, dan mocht worden
geconcludeerd dat er sprake was van een statistisch significant verschil.
De berekening van de betrouwbaarheidsmarges rond de gemiddelde scores vond plaats volgens de
volgende formule: 1,96*SD/wortel(n).
Deze methode is wel iets conservatiever (er komen minder significante verschillen uit) dan de methode
die het verschil tussen beide percentages toetst. Nadeel van deze laatste toets is echter dat die moeilijker
te visualiseren is. Voordeel zou zijn dat de resultaten bij de tweede toets-optie makkelijker in SPSS zijn
na te rekenen (door middel van ‘Compare Means’).

8.

VALORISATIE

De resultaten uit de NSE worden voor diverse doeleinden gebruikt: in analyses naar de staat van het
Nederlandse hoger onderwijs en onderwijsverbetering en studiekeuzeinformatie.
Via https://www.studiekeuze123.nl/nse-afnemers kan een geïnteresseerde het NSE Benchmarkbestand
opvragen of met het NSE Dashboard zelf vergelijkingen maken. Voor het Benchmarkbestand vraagt
Studiekeuze123 in een aanvraagformulier de beoogde toepassing van de resultaten in te vullen en in te
stemmen met de leveringsvoorwaarden. Het gaat in de voorwaarden met name om de bronvermelding
en het opnemen van een toelichting op de bewerkingen die zijn gedaan voorafgaand aan de publicatie.
Het historische Benchmarkbestand gaat tien jaar terug, van 2010 tot 2019.
___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

89

Studiekeuze123 stelt de gegevens uit de NSE in drie vormen ter beschikking aan afnemers: via de
Studiekeuzedatabase, het NSE Benchmarkbestand en het online Dashboard. In de Studiekeuzedatabase
staan de NSE-oordelen per thema en per opleiding opgenomen. Afnemers van het NSE
Benchmarkbestand beschikken over de basisgegevens en kunnen makkelijker hun eigen selecties per
vraag in de NSE-data maken.
Studiekeuze123 levert data uit de Studiekeuzedatabase aan ongeveer zeventig afnemers en het NSE
Benchmarkbestand aan in totaal negentig afnemers.
8.1 STUDIEKEUZE-INFORMATIE
De bij Studiekeuze123 bekende afnemers van het NSE Benchmarkbestand t.b.v. studiekeuzeinformatie
zijn het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en Elsevier.
C.H.O.I.
C.H.O.I. gebruikt de NSE-resultaten voor haar website www.kiesjestudie.nl en voor de jaarlijkse uitgifte
van de Keuzegidsenreeks. Op www.keuzegids.org is te lezen welke gegevens uit de NSE worden gebruikt
en kunnen de keuzegidsen online worden ingezien (betaald).
Elsevier
Weekblad Elsevier vergelijkt in haar jaarlijkse speciale uitgave ‘Beste Studies’ alle opleidingen in het
hoger onderwijs. Het onderzoek van Elsevier is gebaseerd op oordelen van studenten en hoogleraren.
De studentenoordelen komen uit de Nationale Student Enquête, de oordelen van hoogleraren uit de
Elsevier Faculty Rating (EFR). Een overzicht hiervan is te vinden op:
onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/beste-studies-2019/58/overzicht
8.2 MONITORING VAN HET ONDERWIJS
Kwaliteitsbeleid hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen gebruiken de resultaten als sturingsinformatie voor hun opleidingen. Op
welke punten zijn studenten meer of minder tevreden geworden ten opzichte van vorig jaar of ten
opzichte van andere opleidingen of instellingen? De NSE-resultaten worden gebruikt in visitaties en de
accreditatie door de NVAO. Tijdens interne audits en accreditatie wordt gebruikgemaakt van de
resultaten van de NSE om op te reflecteren door de opleiding, zodat positieve aspecten en
verbeteraspecten aan de orde komen als onderdeel van de gehele kwaliteitszorg. De NSE geeft op een
groot aantal aspecten de tevredenheid en ontevredenheid van studenten weer, maar geeft niet aan waar
die tevredenheid of ontevredenheid specifiek op is gebaseerd. Voor instellingen om verbetermaatregelen
in te kunnen zetten, is het daarom nodig om andere evaluatie-instrumenten in te zetten, zoals
gesprekken met klassenvertegenwoordigers en de opleidingscommissie.
Inspectie van het Onderwijs
Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs het Onderwijsverslag ‘De Staat van het Onderwijs’ uit.
Hierin wordt ook gerapporteerd over de tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs. Het rapport
is te vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs2019
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Ministerie van OCW
Met Trends in Beeld monitort het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de doelen uit
de beleidsagenda en worden de beleidsartikelen uit de begroting onderbouwd met meetbare gegevens
over toerusting en prestaties. Zie de website www.trendsinbeeldocw.nl, Lerarenagenda.
De ‘Monitor Beleidsmaatregelen 2018-2019’ is een onderzoek uitgevoerd door ResearchNed in opdracht
van het ministerie van OCW. Dit onderzoek volgt de studiekeuze, het studiegedrag en het leengedrag
van studenten in relatie tot de beleidsmaatregelen die sinds 2010 in het hoger onderwijs zijn ingevoerd.
Hier zijn mede de studentenoordelen uit de NSE voor gebruikt. Het rapport is te vinden op:
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/31/monitor-beleidsmaatregelen-hogeronderwijs-2018-2019
Onderwijs in Cijfers
Onderwijs in Cijfers geeft ‘de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland’:
www.onderwijsincijfers.nl. De website is een samenwerking tussen het CBS, DUO en het ministerie van
OCW. Onder de beschrijving van de deelnemers aan het hbo en het wo wordt ook gerapporteerd over
studenttevredenheid uit de NSE.
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs
Jaarlijks stelde ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, (voorheen Expertisecentrum Handicap en
Studie) een jaarrapport op ‘Gebruikerstoets studeren met een handicap’ gebaseerd op de resultaten uit
de NSE van het blok Handicap en Studie. Webgrafieken met gemiddelde scores per instelling van het
vragenblok Handicap en Studie worden gepubliceerd op www.ecio.nl/publicaties/contactpersonenonderwijsinstellingen-bij-studeren-met-een-functiebeperking.
8.3 OVERIG GEBRUIK VAN NSE-RESULTATEN
Onderwijsdoeleinden
Geregeld nemen studenten contact op met Studiekeuze123 die de studentenoordelen aanvragen om te
gebruiken voor hun scripties en (research)masters over bijvoorbeeld de studenttevredenheid binnen een
opleiding, de kwaliteit van het onderwijs of de onderwijsvoorzieningen binnen een instelling.

___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

91

NAWOORD
In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geven studenten hun mening over instelling en opleiding. De
NSE wordt gebruikt voor studiekeuzevoorlichting, kwaliteitszorg en beleidsdoeleinden. Studiekeuze123
werkt in de uitvoering samen met de participerende onderwijsinstellingen. Dat is bijzonder en volgens
Studiekeuze123 ook de kracht van de NSE. Vanwege deze samenwerking kunnen we namelijk borgen
dat de NSE relevant is en blijft voor de deelnemende instellingen.
De NSE 2019 was een moeilijk jaar. Problemen in de uitvoering hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat
het bekostigd hbo zich heeft teruggetrokken uit de NSE 2019, nog voor de verlenging van het veldwerk.
De universiteiten en het niet-bekostigd hoger onderwijs deden wel mee met de verlenging. Tijdens en
na het veldwerk heeft het CBS verschillende onderzoeken gedaan naar of de data publicabel waren. De
uitkomsten van deze onderzoeken waren positief: de data van de overgebleven 32 instellingen is
vervolgens gepubliceerd.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzicht uitgenodigde instellingen NSE 2019 en wel/niet deelname
Deelname 2019

Bekostigd

Soort HO

Instelling

BRIN

ABC Opleidingen

25FM

HBO

nee

nee

Academie Artemis

30DZ

HBO

nee

nee

Academie voor Wetgeving

30ND

HBO

nee

nee

Aeres Hogeschool

30TX

HBO

ja

nee

Amsterdam School of Real Estate

29VN

HBO

nee

nee

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

21QA

HBO

ja

nee

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

27NF

HBO

ja

nee

Avans Hogeschool

07GR

HBO

ja

nee

Avans+

27WV

HBO

nee

nee

Business School Nederland

28DX

HBO

nee

ja

Capabel Hogeschool

30HC

HBO

nee

nee

Centrum voor Humanistische Vorming

30KV

HBO

nee

nee

Christelijke Hogeschool Ede

25BA

HBO

ja

nee

Codarts Rotterdam

14NI

HBO

ja

nee

Cursus Godsdienst Onderwijs

27VW

HBO

nee

nee

De Haagse Hogeschool

27UM

HBO

ja

nee

Design Academy Eindhoven

02NT

HBO

ja

nee

Driestar Hogeschool

15BK

HBO

ja

nee

Erasmus Universiteit Rotterdam

21PE

WO

ja

ja

EuroCollege Hogeschool

27WC

HBO

nee

nee

European Institute For Brand Management

30RB

HBO

nee

nee

Fontys Hogescholen

30GB

HBO

ja

nee

Fotovakschool

30YF

HBO

nee

nee

Gerrit Rietveld Academie

02BY

HBO

ja

nee

Hanzehogeschool Groningen

25BE

HBO

ja

nee

HAS Hogeschool

21CW

HBO

ja

nee

HBO Drechtsteden

30WG

HBO

nee

ja

HKU

00MF

HBO

ja

nee

Hogeschool de Kempel

08OK

HBO

ja

nee
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Bijlage 1: Overzicht uitgenodigde instellingen NSE 2019 en wel/niet deelname (vervolg)
Deelname 2018

Bekostigd

Soort HO

Instelling

BRIN

Hogeschool der Kunsten Den Haag

23KJ

HBO

ja

nee

Hogeschool Dirksen

25RR

HBO

nee

nee

Hogeschool Inholland

27PZ

HBO

ja

nee

Hogeschool iPabo

21UG

HBO

ja

nee

Hogeschool Leiden

21RI

HBO

ja

nee

Hogeschool NCOI

29PZ

HBO

nee

nee

Hogeschool NIFA

30RK

HBO

nee

nee

Hogeschool Notenboom

24GE

HBO

nee

nee

Hogeschool NOVI

24HR

HBO

nee

nee

Hogeschool PBNA

24FW

HBO

nee

nee

Hogeschool Rotterdam

22OJ

HBO

ja

nee

Hogeschool Schoevers

24GP

HBO

nee

nee

Hogeschool SDO

30KA

HBO

nee

nee

Hogeschool Tio

23NG

HBO

nee

ja

Hogeschool Utrecht

25DW

HBO

ja

nee

Hogeschool van Amsterdam

28DN

HBO

ja

nee

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

25KB

HBO

ja

nee

Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen

27WH

HBO

nee

nee

Hotelschool The Hague

02NR

HBO

ja

nee

HZ University of Applied Sciences

21MI

HBO

ja

nee

IHE Delft Institute for Water Education

25ZF

HBO

nee

nee

Instituut Defensie Leergangen

29UH

HBO

nee

nee

InterCollege Business School

27WK

HBO

nee

nee

ISBW Hogeschool

25BV

HBO

nee

nee

Iselinge Hogeschool

09OT

HBO

ja

nee

Islamitische Universiteit Europa

31BM

HBO

nee

nee

Islamitische Universiteit Rotterdam

30GW

HBO

nee

nee

IVA Driebergen

27WU

HBO

nee

ja

Katholieke PABO Zwolle

00IC

HBO

ja

nee

Koninklijk Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut

30FA

HBO

nee

nee

Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie

29TP

WO

nee

nee

LOI Hoger Onderwijs

24LK

HBO

nee

nee
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Bijlage 1: Overzicht uitgenodigde instellingen NSE 2019 en wel/niet deelname (vervolg)
Bekostigd

BRIN

Maastricht School of Management

28AT

WO

nee

Maastricht University

21PJ

WO

ja

Markus Verbeek Praehep

24KD

HBO

nee

nee

Marnix Academie

10IZ

HBO

ja

nee

Nederlandse Loodsencorpotatie

30XN

HBO

nee

nee

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

29UJ

HBO

nee

nee

Netherlands Business Academy

30ET

HBO

nee

nee

NHA

24GL

HBO

nee

nee

NHL Hogeschool

21WN

HBO

ja

nee

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

21UI

HBO

ja

nee

NSO-CNA Leiderschapsacademie

29UJ

HBO

nee

nee

NTI

24UY

HBO

nee

nee

Nyenrode Business Universiteit

01MC

WO

nee

ja

Nyenrode New Business School

30FW

HBO

nee

ja

Open Universiteit

22NC

WO

ja

ja

Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist

30EA

HBO

nee

nee

Philipse Business School

30UA

HBO

nee

nee

Politieacademie

28DP

HBO

nee

nee

Protestantse Theologische Universiteit

00DV

WO

ja

ja

Radboud Universiteit Nijmegen

21PM

WO

ja

ja

Rijksuniversiteit Groningen

21PC

WO

ja

ja

Saxion

23AH

HBO

ja

nee

Saxion Next

29PY

HBO

nee

ja

Schouten & Nelissen University

29VH

HBO

nee

nee

SOD Next

27WJ

HBO

nee

nee

SOMT

28DW

HBO

nee

ja

Stenden Hogeschool

22EX

HBO

ja

nee

Team Academy

30EB

HBO

nee

nee
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Bijlage 1: Overzicht uitgenodigde instellingen NSE 2019 en wel/niet deelname (vervolg)
Bekostigd

BRIN

Technische Universiteit Delft

21PF

WO

ja

ja

Technische Universiteit Eindhoven

21PG

WO

ja

ja

The New School for Information Services

24KM

HBO

nee

ja

Theologische Universiteit Apeldoorn

21QO

WO

ja

ja

Theologische Universiteit Kampen

25AV

WO

ja

ja

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie

24BU

HBO

nee

nee

Thomas More Hogeschool

30VP

HBO

nee

nee

TIAS School for Business and Society

27ZC

WO

nee

ja

Tilburg University

21PN

WO

ja

ja

TMO Fashion Business School

24LY

HBO

nee

ja

Transnationale Universiteit Limburg

27YA

WO

nee

ja

TSM Business School

30HT

WO

nee

nee

Universiteit Leiden

21PB

WO

ja

ja

Universiteit Twente

21PH

WO

ja

ja

Universiteit Utrecht

21PD

WO

ja

ja

Universiteit van Amsterdam

21PK

WO

ja

ja

Universiteit voor Humanistiek

23BF

WO

ja

ja

Van Hall Larenstein

30HD

HBO

ja

nee

Viaa

22HH/27VY

HBO

ja

ja

Vrije Universiteit Amsterdam

21PL

WO

ja

ja

Wageningen University & Research

21PI

WO

ja

ja

Wagner Group

30PH

HBO

nee

nee

Webster University

29WF

HBO

nee

nee

Windesheim

01VU

HBO

ja

nee

Wittenborg University of Applied Sciences

25AY

HBO

nee

Zuyd Hogeschool

25JX

HBO

ja
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Bijlage 2: Mappinglijst
Omschrijving website

Tabel database

Veldnaam database

Studentenoordeel (gemiddeld)

Opleiding

AlgemeenOordeel01Wx

Studentenoordeel (aantal
respondenten)

Opleiding

nAlgemeenOordeel01

Studentenoordeel (% zeer
ontevreden)

Opleiding

AlgemeenOordeel01aWPrc

Studentenoordeel (% ontevreden)

Opleiding

AlgemeenOordeel01bWPrc

Studentenoordeel (% gemiddeld)

Opleiding

AlgemeenOordeel01cWPrc

Studentenoordeel (% tevreden)

Opleiding

AlgemeenOordeel01dWPrc

Studentenoordeel (% zeer tevreden)

Opleiding

AlgemeenOordeel01eWPrc

Sfeer

Opleidingsvorm

SfeerWx

Inhoud

Opleidingsvorm

InhoudWx

Algemene vaardigheden

Opleidingsvorm

AlgemeneVaardighedenWx

Praktijkgericht onderzoek (HBO)

Opleidingsvorm

WetenschappelijkeVaardighedenHboWx

Wetenschappelijke Vaardigheden
(WO)

Opleidingsvorm

WetenschappelijkeVaardighedenWoWx

Voorbereiding Beroepsloopbaan (op
locatie / voltijd)

Opleidingsvorm

VoorbereidingBeroepsloopbaanWx

Voorbereiding Beroepspraktijk
(afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)

Opleidingsvorm

AansluitingBeroepspraktijkWx

Docenten

Opleidingsvorm

DocentenWx

Studiebegeleiding

Opleidingsvorm

StudiebegeleidingWx

Toetsing Beoordeling

Opleidingsvorm

ToetsingBeoordelingWx

Informatievoorziening

Opleidingsvorm

InformatievoorzieningWx

Studierooster

Opleidingsvorm

StudieroosterWx

Studielast

Opleidingsvorm

StudielastWx

Groepsgrootte

Opleidingsvorm

GroepsgrootteWx

Stage en Opleiding

Opleidingsvorm

StageEnOpleidingWx

Stage Ervaring

Opleidingsvorm

StageErvaringWx

Studiefaciliteiten

Opleidingsvorm

StudiefaciliteitenWx

___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

97

Kwaliteitszorg

Opleidingsvorm

KwaliteitszorgWx

Uitdagend onderwijs

Opleidingsvorm

UitdagendOnderwijsWx

Internationalisering

Opleidingsvorm

InternationaliseringWx

Sfeer

StudiexOpleidingsvorm

SfeerWx

Inhoud

StudiexOpleidingsvorm

InhoudWx

Algemene vaardigheden

StudiexOpleidingsvorm

AlgemeneVaardighedenWx

Praktijkgericht onderzoek (HBO)

StudiexOpleidingsvorm

WetenschappelijkeVaardighedenHboWx

Wetenschappelijke Vaardigheden
(WO)

StudiexOpleidingsvorm

WetenschappelijkeVaardighedenWoWx

Voorbereiding Beroepsloopbaan (op
locatie / voltijd)

StudiexOpleidingsvorm

VoorbereidingBeroepsloopbaanWx

Voorbereiding Beroepspraktijk
(afstandsonderwijs / deeltijd / duaal)

StudiexOpleidingsvorm

AansluitingBeroepspraktijkWx

Docenten

StudiexOpleidingsvorm

DocentenWx

Studiebegeleiding

StudiexOpleidingsvorm

StudiebegeleidingWx

Toetsing Beoordeling

StudiexOpleidingsvorm

ToetsingBeoordelingWx

Informatievoorziening

StudiexOpleidingsvorm

InformatievoorzieningWx

Studierooster

StudiexOpleidingsvorm

StudieroosterWx

Studielast

StudiexOpleidingsvorm

StudielastWx

Groepsgrootte

StudiexOpleidingsvorm

GroepsgrootteWx

Stage en Opleiding

StudiexOpleidingsvorm

StageEnOpleidingWx

Stage Ervaring

StudiexOpleidingsvorm

StageErvaringWx

Studiefaciliteiten

StudiexOpleidingsvorm

StudiefaciliteitenWx

Kwaliteitszorg

StudiexOpleidingsvorm

KwaliteitszorgWx

Uitdagend onderwijs

StudiexOpleidingsvorm

UitdagendOnderwijsWx

Internationalisering

StudiexOpleidingsvorm

InternationaliseringWx

Sfeer op de vestiging

Vestiging

StudentoordeelSfeerWx

Geschiktheid van de
onderwijsruimten

Vestiging

StudentoordeelOnderwijsruimtenWx

Geschiktheid van de werkplekken

Vestiging

StudentoordeelWerkplekkenWx
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Beschikbaarheid van werkplekken

Vestiging

StudentoordeelBeschikbaarheidwerkplekkenWx

Bibliotheek/mediatheek

Vestiging

StudentoordeelBibliotheekMediatheekWx

ICT-faciliteiten

Vestiging

StudentoordeelICTfaciliteitenWx

Digitale leeromgeving

Vestiging

StudentoordeelDigitaleLeeromgevingWx

Informatie en voorlichting

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte01Wx

Opvang door de instelling bij
startstudie

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte02Wx

Digitale toegankelijkheid van je
opleiding of instelling

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte03Wx

Geschiktheid van de gebouwen van
je opleiding of instelling

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte04Wx

Aanpassingen in het onderwijs

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte05Wx

Aanpassingen in de toetsing

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte06Wx

Begrip van docenten en/of andere
medewerkers

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte07Wx

Kennis van zaken docenten en/of
andere medewerkers om met een
functiebeperking om te gaan

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte08Wx

Begrip van medestudenten

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte09Wx

Speciale begeleiding tijdens de studie

Vestiging

FunctiebeperkingAandoeningZiekte10Wx
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Bijlage 3: Pretest toestemmingsvraag V1a

Bijlage 4: Pretest toestemmingsvraag V1b1
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Bijlage 5: Pretest toestemmingsvraag V1b2
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Bijlage 6: vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2019

V1. Selecteer een taal / Select a language:

1 Nederlands
2 English
3 Deutsch

V2. Je kunt zowel anoniem als niet-anoniem deelnemen aan de NSE. In beide gevallen zijn de
resultaten in de rapportages nooit tot jou als persoon te herleiden.

Indien je niet-anoniem meedoet, worden je antwoorden herleidbaar aan jouw onderwijsinstelling
terug geleverd. Hierdoor beschikt jouw instelling over meer relevante gegevens die kunnen
helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Rapportages zijn echter nooit tot jou als
persoon te herleiden. Klik op deze link voor de lijst met gegevens die jouw instelling ontvangt,
hoe deze gegevens worden gebruikt en door wie.
Indien je anoniem meedoet, worden je antwoorden niet-herleidbaar voor je
onderwijsinstelling terug geleverd en heeft jouw instelling minder gegevens tot haar beschikking
ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Klik op deze link voor de lijst met gegevens die je
instelling ontvangt, hoe gegevens worden gebruikt en door wie.

Hoe wil je meedoen aan de NSE 2019?
5 Ik doe niet-anoniem mee aan de NSE 2019
6 Ik doe anoniem mee aan de NSE 2019
A. Achtergrondkenmerken
V3a Volg je een universitaire opleiding of HBO-opleiding?
1 Universitaire opleiding
2 HBO-opleiding
V3b. Kan je aangeven aan welke onderwijsinstelling je de opleiding volgt?
<lijst deelnemende instellingen>

Indien je meer dan 1 opleiding volgt, kies dan hier de opleiding waarvoor je de NSE wilt invullen.
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V4a. Wat voor soort opleiding volg je?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bachelor (ook als je een pre-master opleiding volgt)
Master (hbo: ook voortgezette opleiding)
Associate Degree
Postinitieel hbo
Postinitieel wo
Anders <einde vragenlijst>

V4b. Wat voor type opleiding volg je?
1. Regulier
2. Postmaster
3. Premaster
V5. Op welke faculteit volg je deze opleiding?

V6a. Welke opleiding volg je?
<lijst opleidingen met optie “anders” als open vraag>

V6b. Op welke locatie volg je deze opleiding?
<lijst steden waar de opleiding wordt verzorgd met optie “anders” als open vraag>

V7. Volg je deze opleiding in voltijd, deeltijd of duaal?
1. Voltijd
2. Deeltijd
3. Duaal

V8. Volg je deze opleiding via afstandsonderwijs?
Met afstandsonderwijs bedoelen we onderwijs dat onder meer met behulp van email of e-learning wordt
verstrekt, waardoor je als student niet aan een bepaalde locatie bent gebonden.

1. Ja
2. Nee
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V9. In welk studiejaar zit je? Let op! Vul het studiejaar in van het jaar waarin je de meeste
vakken volgt. Associate Degree, Bachelor en Master worden gezien als aparte opleidingen.
We tellen hier weer opnieuw vanaf 1. < Associate Degree 1 -2; bachelor 1-4; master 1-3;
postinitieel hbo 1-3; postinitieel wo 1-3> <niet van toepassing>

V10. Wanneer ben je aan deze opleiding begonnen?
Datum <dag/maand/jaar>

Wij zijn ons bewust van het maatschappelijke gesprek over genderidentiteit. We hebben ervoor
gekozen om het beleid van de Rijksoverheid te volgen met betrekking tot de Basisregistratie
Persoonsgegevens en daarom de onderstaande twee opties te geven met als aanvulling een optie
‘anders. Als je deze vraag niet wilt invullen kan je deze ook overslaan.
V11. Je bent een:
1 Man
2 Vrouw
3 anders

V12. Wat was je leeftijd op 31 december 2018?
… jaar <12-99>

V13. Met welk diploma ben je toegelaten tot je huidige opleiding?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
99.

Havo
Vwo
Mbo
Hbo-propedeuse
Hbo-einddiploma of hbo-bachelor
Hbo-master
Universiteit – propedeuse in Nederland
Universiteit – bachelor in Nederland
Universiteit – doctoraal examen in Nederland
Universiteit – master in Nederland
Associate degree
Vooropleiding voortgezet onderwijs in het buitenland
Vooropleiding hoger onderwijs in het buitenland
Colloquium doctum (21+ toets) /toelatingsgesprek
Internationaal baccalaureaat
EVC-procedure / Op basis van eerder verworven competenties/werkervaring
Op andere gronden, namelijk <vrij tekstveld>
N.v.t.
Weet niet

Woonsituatie [niet: afstandsonderwijs, duaal en deeltijd]
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V14. Hoe is jouw woonsituatie?
1. Ik woon bij mijn ouders
2. Ik woon in een studentenflat of studentenwoning van een
studentenhuisvestingsorganisatie
3. Ik woon in een particulier studentenhuis
4. Ik woon in een eigen woning of appartement (koop of huur)
5. Anders
B. Basisvragenlijst

1. Algemene oordelen [allen]

V15. We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef alsjeblieft
hieronder aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden;
6=n.v.t.>

Je studie in het algemeen

V16. De volgende vragen gaan over jouw algemene oordeel ten aanzien van een aantal
deelaspecten van je studie. Geef alsjeblieft aan hoe tevreden je over het geheel genomen
bent over de volgende aspecten van je studie: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer
tevreden; 6=n.v.t.>

a De inhoud van de opleiding
b De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding
c De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding <WO>/De vaardigheden
in het doen van praktijkgericht onderzoek <HBO>
d De voorbereiding op de beroepsloopbaan ( voltijd) / de aansluiting op de beroepspraktijk
(afstand, duaal, deeltijd)

e De docenten van de opleiding
f De informatie vanuit je opleiding
g De studiefaciliteiten van je opleiding
h Toetsing en beoordeling (bijv. criteria van beoordeling en vorm van toetsing)
i De studieroosters (niet: afstandsonderwijs)
j De studielast
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k De studiebegeleiding
m De algemene sfeer op je opleiding
n De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding
o De groepsgrootte (niet: afstandsonderwijs)
p Het uitdagend karakter van de opleiding
q de aandacht voor internationalisering

2. De inhoud en opzet van het onderwijs [allen]
V17. De volgende vragen gaan over de inhoud en opzet van het onderwijs bij jouw opleiding.
Geef aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden;
6=n.v.t.>

a Het niveau van je opleiding
b De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had
c De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding
d De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is
e De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen
f De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding
g De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen
i De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal
j De aansluiting bij je werkervaring (alleen duaal, deeltijd en afstandsonderwijs)
k De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan ( alleen duaal, deeltijd en
afstandsonderwijs)

3. Verworven algemene vaardigheden [allen]
V18. De volgende vragen gaan over de algemene vaardigheden die je binnen je opleiding
opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende algemene
vaardigheden worden aangeleerd: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden;
6=n.v.t.>

a Het aanleren van een kritische houding
b Probleemoplossend vermogen
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c Het onderbouwen van conclusies
d Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering)
e Samenwerken met anderen
f Argumenteren/redeneren

4. (Aan WO-studenten) Verworven wetenschappelijke vaardigheden
V19. De volgende vragen gaan over de wetenschappelijke vaardigheden die je binnen je
opleiding opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende
wetenschappelijke vaardigheden worden aangeleerd: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer
tevreden; 6=n.v.t.>

a Analytisch denken
b Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk
c Het schrijven van wetenschappelijke artikelen
d Methoden en technieken van onderzoek
e Het doen van onderzoek

4. (Aan HBO-studenten) Praktijkgericht onderzoek
V19. De volgende vragen gaan over het onderzoekend vermogen dat je binnen je opleiding
opdoet. Geef aan hoe tevreden je bent over de mate waarin jou de volgende aspecten van
onderzoekend vermogen worden aangeleerd: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer
tevreden; 6=n.v.t.>

a Analytisch denken
b Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek
c Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek
d Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek
e Het doen van praktijkgericht onderzoek

5a. Voorbereiding op de beroepsloopbaan [voltijd]
V20. De volgende vragen gaan over de voorbereiding op je beroepsloopbaan. Geef aan hoe
tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>
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a Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk
b De praktijkgerichtheid van je opleiding
c Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers, opdrachten voor externen)

5b. Aansluiting op de beroepspraktijk [duaal, deeltijd, afstandsonderwijs]
V20. De volgende vragen gaan over de aansluiting op je beroepsloopbaan. Geef aan hoe
tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a Het opdoen van vaardigheden in de beroepspraktijk
b De praktijkgerichtheid van je opleiding
c Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers, opdrachten voor externen)

6. De docenten aan de opleiding [allen]
V21. De volgende vragen gaan over de docenten aan je opleiding. Geef aan hoe tevreden je
bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De inhoudelijke deskundigheid van docenten
b De didactische kwaliteit van docenten
c De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen (niet: afstandsonderwijs)
d De betrokkenheid van de docenten bij de studenten
e De kwaliteit van de begeleiding door docenten
f De kwaliteit van feedback van docenten
g De mate waarin docenten inspirerend zijn
h De kennis van de docenten over de beroepspraktijk
j De beheersing van de Engelse taal van docenten (bedoeld voor studenten die hun opleiding
in het Engels volgen)

7. Studiebegeleiding [allen]
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V22. De volgende vragen gaan over studiebegeleiding. We bedoelen hiermee begeleiding door
studieadviseurs, coaches, mentoren, tutoren - anders dan de inhoudelijke begeleiding van je
docent.
Geef aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden;
6=n.v.t.>

a De mogelijkheid tot begeleiding
b De kwaliteit van de begeleiding
c De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding
8. Toetsing en beoordeling [allen]
V23. De volgende vragen gaan over toetsing en beoordeling. Geef aan hoe tevreden je bent
over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt
b De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding
c De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht
d De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden
e Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is:
o
o
o
o
o

Veel te weinig
Te weinig
Precies goed
Te veel
Veel te veel

9. Informatie vanuit de opleiding [allen]
V24. De volgende vragen gaan over de informatie vanuit je opleiding. Geef aan hoe tevreden
je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De informatie over jouw studievoortgang
b De informatie over regels en procedures
c De informatie over de opzet van de opleiding (varianten, minors, buitenland e.d.)
d Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen
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10. Studieroosters [niet: afstandsonderwijs]
V25. De volgende vragen gaan over studieroosters. Geef aan hoe tevreden je bent over: <1
t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a het tijdig bekendmaken van de studieroosters
b Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster
c. de studeerbaarheid van het studierooster (bijv. spreiding en tijdstippen)
d. het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren

11. Studielast [allen]
V26. De volgende vragen gaan over de studielast. Geef aan hoe tevreden je bent over: <1
t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De spreiding van de studielast over het studiejaar
b De haalbaarheid van deadlines
c De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast
d De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen
e De mogelijkheid om werken en leren te combineren (alleen duaal, deeltijd en afstandsonderwijs)

12. Groepsgrootte [niet: afstandsonderwijs]
V27. De volgende vragen gaan over de grootte van de groep waarin de onderwijsactiviteiten
(hoorcolleges, werkgroepen) in jouw opleiding plaats vinden. Geef aan hoe tevreden je
bent over <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De groepsgrootte bij werkgroepen
b De groepsgrootte bij hoorcolleges
c De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding.

13. Stages [allen]

V28. De volgende vragen gaan over stages die je dit jaar gelopen hebt. Hieronder verstaan
we iedere vorm van onderwijs, een korte of een langere periode, waarin je concrete ervaring
opdoet in de beroepspraktijk.
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Heb je het afgelopen jaar stage gelopen?
o
o
o

Ja
Nee (naar v29)
Niet van toepassing (naar v29)

Geef aan hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden;
6=n.v.t.>

a De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding
b De voorbereiding op de stage door de opleiding
c De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt.
d Wat je tijdens je stage hebt geleerd
e De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs

14. Studiefaciliteiten (allen)
V29. De volgende vragen gaan over studiefaciliteiten. Geef aan hoe tevreden je bent over:
<1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De geschiktheid van de onderwijsruimten
b De geschiktheid van werkplekken (bv. computers, studieruimten van voldoende kwaliteit)
(niet: afstandsonderwijs)
c De beschikbaarheid van werkplekken (bv. voldoende werkplekken) (niet: afstandsonderwijs)
d De bibliotheek/mediatheek (niet: afstandsonderwijs)
e De ICT-faciliteiten
f De digitale leeromgeving
g De digitale bibliotheek/mediatheek (alleen aan afstandsonderwijs)

15. Kwaliteitszorg [allen]
V30. De volgende vragen gaan over de kwaliteitszorg van je opleiding. Geef aan hoe tevreden
je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden
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b Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties
c De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties
d De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert

16. Uitdagend onderwijs [allen]
V31. De volgende vragen gaan over de mate waarin jouw opleiding jou uitdaagt. Geef aan
hoe tevreden je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De mate waarin jouw opleiding je uitdaagt het beste uit jezelf te halen
b De mate waarin je opleiding de ruimte geeft om in de studie je eigen interesse te volgen
c De mate waarin de opleiding je stimuleert om verdieping aan te brengen in de lesstof
d De mate waarin studenten elkaar inspireren om goed te presteren

17. Internationalisering [allen]
V32. De volgende vragen gaan over de mate waarin jouw opleiding jou stimuleert en de
mogelijkheid biedt om je internationaal te oriënteren. Geef aan hoe tevreden je bent over
de volgende aspecten hiervan. 1 t/m 5. 1= zeer ontevreden; 5 =zeer tevreden; 6= n.v.t.

a De mate waarin je wordt gestimuleerd in het buitenland te gaan studeren
b De mate waarin je gestimuleerd wordt kennis te maken met andere culturen
c De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale
aspecten
d De mogelijkheden die je opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland

18. Contacttijd [niet: afstandsonderwijs]
V33. De volgende vragen gaan over contacttijd. Dat is het aantal klokuren per week waarin
je geprogrammeerd contact hebt met een onderwijsgevende (docent, tutor, e.d.). Niet tot
contacttijd moet je activiteiten rekenen als stages, werkplekleren, scripties en
afstudeeronderzoek. Geef aan welke antwoordcategorie voor jou van toepassing is ten
aanzien van contacttijd binnen je opleiding.

a. In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden:
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o
o
o
o
o
o
o

minder dan 6 klokuren per week
6 tot 12 klokuren per week
12 tot 18 klokuren per week
18 tot 24 klokuren per week
24 tot 30 klokuren per week
30 of meer klokuren per week
nvt

b. Ik vind deze hoeveelheid contacttijd:
o
o
o
o
o

veel te weinig
te weinig
Precies goed
te veel
veel te veel
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19. Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte [allen]
V34. Een groep studenten heeft moeite met de opleiding omdat zij last hebben van een ziekte,
aandoening of handicap. Dat kan van alles zijn: van rolstoelgebondenheid of een ernstige ziekte tot
dyslexie of RSI. We hebben een groot aantal handicaps of beperkingen waarmee studenten kunnen
kampen, op een rij gezet. Deze vragen worden gesteld om meer zicht te krijgen op studenten met een
beperking zodat de overheid en de instellingen samen de studieomstandigheden van studenten met
een functiebeperking kunnen verbeteren.

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening
Gegevensbescherming is het voor dit onderwerp noodzakelijk je uitdrukkelijk toestemming te vragen
om de antwoorden voor studiekeuze-informatie en onderzoek te mogen gebruiken en met je
onderwijsinstelling te mogen delen. Hierbij geldt uiteraard nog steeds dat strikt vertrouwelijk zal
worden omgegaan met de informatie.

Heb je een functiebeperking, aandoening of ziekte, zoals bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, een
(chronische) ziekte, dyslexie, AD(H)D of een psychische klacht en geef je toestemming om je
antwoorden te verwerken, of wil je deze vraag niet beantwoorden?

1. Ja en ik ga akkoord met de verwerking van mijn antwoorden over mijn functiebeperking, aandoening
of ziekte zoals hierboven aangegeven.
2. Nee ik wil deze vraag niet beantwoorden / deze vraag is niet voor mij van toepassing. Ik ga door
naar het volgende vragenblok.

V35. Heb je een of meerdere van onderstaande functiebeperkingen, aandoeningen of
ziektes? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nee, geen functiebeperking, aandoening of ziekte
AD(H)D
Artrose, reuma of andere gewrichtsklachten
Autisme of verwante stoornis (bijv. Asperger, PDD-NOS)
Auditieve beperking (doof, slechthorend)
Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME)
Chronische pijnklachten
Concentratieproblemen
Dyscalculie
Dyslexie
Een vorm van kanker
Eetstoornis (boulimie, anorexia)
Epilepsie
Ernstige darmstoornis (bijv. ziekte van Crohn, colitis)
Hart- en vaatziekte (bijv. hartaandoening, hoge bloeddruk, vernauwde vaten)
Huidaandoening (bijv. eczeem, psoriasis)
Long- en ademhalingsprobleem (bijv. cara, astma, chronische bronchitis, CF – COPD)

___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

114

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Migraine / ernstige hoofdpijn
Motorische beperking (lopen, bewegen, gebruik van armen)
Neurologische aandoening (bijv. MS)
Obesitas (BMI boven de 30)
Psychisch probleem / aandoening (bijv. depressie, psychose, burn-out, angststoornis,
dwangneurose)
Rolstoelgebonden
RSI (pijn / tintelingen in armen, nek en rug door veelvuldig computergebruik)
Spierdystrofie, spasme of andere spierziekte
Andere Stoornis aan bewegingsapparaat (bijv. hernia, verlammingsverschijnselen)
Spraak en/of taalproblemen (bijv. stotteren, afasie)
Suikerziekte / diabetes
Vermoeidheid / energietekort
Visuele beperking (blind, slechtziend)
Anders, namelijk …[

V36. Heb je voor deze functiebeperking, aandoening of ziekte een medische verklaring of een
officiële diagnose? [Hier de aangekruiste handicaps opnieuw tonen]
o
o
o
o

Ja
Nee
Ik ben bezig met een verklaring/diagnose
Weet ik niet

V37. In welke mate belemmert deze functiebeperking, aandoening of ziekte je bij de studie?
[Hier de aangekruiste handicaps opnieuw tonen]
o
o
o
o
o

Helemaal niet
Nauwelijks
Een beetje
Veel
Heel veel

V38. Zijn er voorzieningen bij de instelling waar je studeert om het studeren met deze
functiebeperking, aandoening of ziekte te vergemakkelijken?

o
o

Ja
Nee

[routing: door naar vraag B]
[routing: door naar vraag 40]

V38.b Indien ja, hoe vaak maak je hier gebruik van? [Hier de aangekruiste handicaps opnieuw
tonen]:

o
o
o

Altijd
Soms
Nooit
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V39. In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het
studeren met deze functiebeperking, aandoening of ziekte te vergemakkelijken? [Hier de
aangekruiste functiebeperking, aandoening of ziekte opnieuw tonen]
o
o
o
o
o

Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden

V40. Geef aan hoe tevreden je bent over de volgende aspecten ten aanzien van studeren met een
functiebeperking, aandoening of ziekte aan je opleiding. <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer
tevreden; 6=n.v.t.>

a De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een functiebeperking,
aandoening of ziekte
b De opvang die je opleiding aan studenten met jouw functiebeperking, aandoening of ziekte
bij de start van hun studie biedt.
j De digitale toegankelijkheid van je opleiding of instelling
d De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw
functiebeperking, aandoening of ziekte
e De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt
k De aanpassingen in de toetsing die je opleiding biedt
f De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben
g De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben,
zodat zij op een geschikte wijze met jouw functiebeperking, aandoening of ziekte omgaan
h De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben
i De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt

20. Internationale studenten [alleen studenten met een buitenlandse vooropleiding:
antwoordopties 12, 13 en 15 uit vraag 13]

V41. De volgende vragen zijn specifiek voor internationale studenten. Geef aan hoe tevreden
je bent over: <1 t/m 5; 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; 6=n.v.t.>

a De geboden hulp door je instelling (bijv. bij inschrijving, huisvesting, visa e.d.)
___________________________________________________
Onderzoeksverantwoording Nationale Studenten Enquête 2019

116

b De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur (bijv. een Engelse of
Nederlandse taalcursus, buddy-systeem)
c De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider
d Het aanbod aan Engelstalige vakken
e De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling

21. The ultimate question (allen)
V42. Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?
1 Nee, zeker niet
2 Nee, ik denk het niet
3 Misschien
4 Ja, ik denk het wel
5 Ja, zeker wel

22. Wensen / ideeën voor verbetering (allen)
V43. Heb je nog wensen of ideeën voor de verbetering van je opleiding of heb je verder nog
opmerkingen? De door jou geplaatste opmerkingen worden doorgegeven aan jouw instelling.
Zij
gebruiken deze informatie voor het verbeteren van het onderwijs.
1 Nee
2 Ja, namelijk <Vrij tekstveld>
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