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Studenten doen uitspraak over kwaliteit hoger
onderwijs.
Meer dan 600.000 studenten in het hoger onderwijs worden vanaf maandag 1
februari a.s. opgeroepen om deel te nemen aan de Nationale Studentenenquête.
Door deelname aan deze enquête dragen studenten bij aan een transparant en
kwalitatief hoogwaardig hoger onderwijs in Nederland. De Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb) vraagt alle studenten om gehoor te geven aan deze oproep en
hun mening over het onderwijs kenbaar te maken. De uitkomst van de enquête
wordt later dit jaar gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl, de onafhankelijke
vergelijkingswebsite van het hoger onderwijs. Zo kunnen studenten in de
toekomst de beoordeling van hun medestudenten gebruiken bij hun studiekeuze
en worden opleidingen aangemoedigd beter te worden.
De Nationale Studentenenquête (NSE) gaat maandag 1 februari van start. Meer dan
600.000 studenten (99% van de totale studentenpopulatie in het bekostigde hoger
onderwijs) ontvangen vanaf 1 februari een uitnodiging per e-mail om (tot en met 12 april
a.s.) de online enquête in te vullen. Vele aspecten van de opleidingen in het hoger
onderwijs komen aan de orde in de enquête: de inhoud van de opleiding, verworven
vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de
opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en
studiebegeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening van studenten over de stad
waarin zij studeren, bijvoorbeeld de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
studentenkamers. Studenten krijgen daarnaast de kans om zelf wensen of ideeën voor
verbetering van de opleiding kenbaar te maken.
Betrouwbare informatie en hét middel voor benchmarking
In 2010 participeren 80 instellingen waarvan 61 hogescholen en 19 universiteiten
(bekostigd en niet-bekostigd). Gerard Oosterwijk, voorzitter van de LSVb, juicht de
deelname aan de Nationale Studentenenquête door vrijwel alle instellingen in Nederland
toe. “Hoe meer universiteiten en hogescholen – en dus hoe meer studenten – meedoen,
hoe groter het belang van deze enquête. Studenten kunnen actief bijdragen aan
transparantie en een signaal afgeven aan hun onderwijsinstelling voor eventuele
kwaliteitsverbetering. Op die manier doen studenten ook écht een uitspraak over de
kwaliteit van het hoger onderwijs”, aldus Oosterwijk. Daarnaast blijkt uit diverse
onderzoeken van onder andere Studiekeuze123.nl dat het oordeel van studenten een
belangrijk criterium bij de studiekeuze van aankomende studenten is.
Sinds dit jaar is de Nationale Studentenenquête (NSE), onder verantwoordelijkheid van
Stichting Sudiekeuze123, geïntegreerd met het Studenttevredenheids-onderzoek (STO)
van de HBO-raad. Beide instrumenten overlapten elkaar in hun doelstellingen. Om de
bevragingslast van studenten te verminderen en uit efficiencyoverwegingen, hebben
Studiekeuze123 en de HBO-raad besloten de enquêtes samen te voegen. Ook voor
universiteiten is de Nationale Studentenenquête een aantrekkelijk benchmark-instrument
gebleken.
De Nationale Studentenenquête
De Nationale Studentenenquête is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden
studenten hun mening geven over opleidingen, hogescholen en universiteiten. Sinds 1
januari 2009 valt de Nationale Studentenenquête onder de verantwoordelijkheid van de
Stichting Studiekeuze123. De resultaten van de Nationale Studentenenquête worden
opgenomen in de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Deze database wordt op
www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor interne kwaliteitszorg van
onderwijsinstellingen en voorlichtingsproducten, zoals Schoolweb, Qompas, Keuzegids
Hoger Onderwijs en de eigen website van Studiekeuze123: www.studiekeuze123.nl.

Stichting Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie te
leveren zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123 is een
gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de HBO-raad, PAEPON en
VSNU – en de studentenorganisaties ISO en LSVb. SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, coördineert de uitvoering. Het
ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering.

Noot voor de redactie
Voor een overzicht van de participerende instellingen en andere praktische informatie
over de NSE kunt u kijken op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Loomans, projectcoördinator Studiekeuze123.nl, T 030 234 66 29 of
mloomans@studiekeuze123.nl
Of
Gerard Oosterwijk, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb),
via T 06 34 18 54 00 of gerard@lsvb.nl

