Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2018
V1. Selecteer een taal / Select a language:
1 Nederlands
2 English
3 Deutsch
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 onderwijs en 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.
2.

Ja: Ik geef toestemming;
Nee: Ik geef geen toestemming, maar doe anoniem mee.

<Naam_Toestemming>
<Functie_Toestemming>
A. Achtergrondkenmerken
V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de <bachelor/master> <croho> <instelling>
in <locatie>?
1 Ja, deze gegevens kloppen (naar V8)
2 Nee, deze gegevens kloppen niet
V2a. Welk deel van de getoonde informatie klopt niet?
1 Ba / Ma
2 Opleidingsnaam
3 Instellingsnaam
4 Locatie
V3. Wat voor soort opleiding volg je? (Geef je hoofdstudie aan)
1 Bachelor (ook als je een pre-master opleiding volgt)
2 Master (hbo: ook voortgezette opleiding)
3 Associate degree
5 Postinitieel hbo
6 Postinitieel wo
7 Anders <Einde vragenlijst: Slottekst 1>
V4. Volg je deze opleiding aan een universiteit of hogeschool?
1 Hogeschool
2 Universiteit
3 Anders
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V5. Aan welke <hogeschool/universiteit> volg je deze opleiding?
<lijst instellingen met optie ‘Andere universiteit/hogeschool’ als open vraag>
V6. Welke opleiding volg je aan de <naam instelling>?
<lijst opleidingen binnen aangegeven instelling met optie ‘Andere opleiding’ als open
vraag: als V5=’Anders’ dan deze vraag altijd open houden>
V7. In welke stad volg je deze opleiding?
<lijst steden waar de opleiding wordt verzorgd; deze vraag niet stellen als V5=’Anders’>
V8. Volg je deze opleiding in voltijd, deeltijd of duaal?
1 Voltijd
2 Deeltijd
3 Duaal
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 13; 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. Als je
deze vraag niet wilt invullen, kun je deze vraag overslaan.
V11. Je bent een:
1 Man
2 Vrouw
V12. Wat was je leeftijd op 31 december 2017?
… jaar <12-99>
V13. Met welk diploma ben je toegelaten tot je huidige opleiding?
01 Havo
02 Vwo
03 Mbo
04 Hbo-propedeuse
05 Hbo-einddiploma of hbo-bachelor
06 Hbo-master
07 Universiteit – propedeuse in Nederland
08 Universiteit – bachelor in Nederland
09 Universiteit – doctoraal examen in Nederland
10 Universiteit – master in Nederland
11 Associate degree
12 Vooropleiding voortgezet onderwijs in het buitenland
13 Vooropleiding hoger onderwijs in het buitenland
14 Colloquium doctum (21+ toets) /toelatingsgesprek
15 Internationaal baccalaureaat
16 EVC-procedure / Op basis van eerder verworven competenties/werkervaring
17 Op andere gronden, namelijk <vrij tekstveld>
98 N.v.t.
99 Weet niet
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Woonsituatie [niet: afstandsonderwijs, duaal en deeltijd]
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
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

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
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.>
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)

4

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]
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 Veel te weinig
o Te weinig
o Precies goed
o Te veel
o 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
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
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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.
Heb je het afgelopen jaar stage gelopen?
o Ja
o Nee (naar v29)
o 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)
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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
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:
o minder dan 6 klokuren per week
o 6 tot 12 klokuren per week
o 12 tot 18 klokuren per week
o 18 tot 24 klokuren per week
o 24 tot 30 klokuren per week
o 30 of meer klokuren per week
o nvt
b. Ik vind deze hoeveelheid contacttijd:
o veel te weinig
o te weinig
o Precies goed
o te veel
o 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? [S]
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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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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)
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
Stoornis aan bewegingsapparaat (bijv. hernia, verlammingsverschijnselen)

o
o
o
o
o

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 Ja
o Nee
o Ik ben bezig met een verklaring/diagnose
o Weet ik niet
V37. In welke mate belemmert deze functiebeperking, aandoening of ziekte je bij de studie? [Hier de aangekruiste handicaps opnieuw tonen]
o Helemaal niet
o Nauwelijks
o Een beetje
o Veel
o 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

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 Zeer ontevreden
o Ontevreden
o Neutraal
o Tevreden
o 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
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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.)
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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