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Nationale Studenten Enquête 2012: studenten tevreden
over inhoud opleiding
Studenten in het hoger onderwijs beoordelen de inhoud van hun opleiding in 2012
wederom positief. Twee van de drie studenten zou zijn opleiding aanbevelen aan een
ander. Het aantal studenten dat tevreden is over de inhoud van de opleiding is licht
gestegen. Het verschil tussen hogescholen en universiteiten is nog steeds aanzienlijk: 67
procent van de universitaire studenten is tevreden over de inhoud van de opleiding; in
het hbo is 52 procent tevreden. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten
Enquête 2012 (NSE) van Studiekeuze123 die vandaag openbaar worden.
Zo’n 650.000 studenten van 69 hogescholen en universiteiten werden benaderd om de NSE 2012
in te vullen. Eén op de drie studenten gaf gehoor aan dit verzoek. In de enquête oordeelden
studenten over tal van thema’s waaronder de inhoud van de studie, studiefaciliteiten, toetsing en
beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en docenten.
“Dit jaarlijkse onderzoek is van groot belang”, aldus Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke
Studentenvakbond (LSVb). “De enquête brengt in beeld op welke punten onderwijsinstellingen zich
nog meer kunnen verbeteren.” Hoewel studenten tevreden zijn over de mate waarin ze betrokken
worden bij de verbetering van hun opleiding (52% tevreden), is slechts 26 procent van de
studenten tevreden over de wijze waarop de opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van
onderwijsevaluaties. Voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) Sebastiaan
Hameleers: “Vanuit het ISO hopen wij dat de kwaliteit van het onderwijs wordt besproken en
verbeterd naar aanleiding van de resultaten van de NSE. De resultaten geven de instellingen een
beeld van waar ze staan en waar verbeteringskansen liggen.”
De oordelen over het hoger onderwijs zijn redelijk stabiel. Stijgingen van het aantal tevreden
studenten zijn met name waar te nemen op aspecten die de ‘kleine kwaliteit’ raken, zoals de
studieroosters en het tijdig bekendmaken van roosters, informatie over studievoortgang en
studiefaciliteiten. Niet op alle punten zijn studenten tevreden. Zo zijn studenten nog steeds niet te
spreken over huisvesting in het algemeen en de beschikbaarheid van woonruimte in het bijzonder
(respectievelijk 62% en 58% van de studenten is hierover ontevreden).
De Nationale Studenten Enquête (NSE)
De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over
opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Sinds 1 januari 2009 valt de NSE onder de
verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. De resultaten van de NSE kunt u inzien via
NSE Online (www.nse.nl/online) en worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl. Op deze site
kan de aankomende student studentenoordelen gebruiken bij zijn studiekeuze. Daarnaast maken
voorlichtingsproducten zoals Qompas, Keuzegids en de Elsevier publicatie ‘de Beste Studies’
gebruik van de NSE resultaten. De NSE is uitgevoerd door het onderzoeksbureau ResearchNed uit
Nijmegen.
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, NRTO en VSNU – en de studentenorganisaties ISO
en LSVb. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor
het hoger onderwijs en onderzoek. 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:
Stichting Studiekeuze123, T 030 234 66 00 of info@studiekeuze123.nl

