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Nationale Studenten Enquête 2021 

 
Totaalbeeld aandeel tevreden studenten bij bekostigde hbo-opleidingen 

  % (zeer) tevreden 

Studie in het algemeen 66% 

Inhoud van de opleiding 72% 

Mate waarin de inhoud van het onderwijs uitdagend is 67% 

Verworven algemene  vaardigheden 69% 

Voorbereiding op de beroepsloopbaan 56% 

Docenten 68% 

Informatie vanuit de opleiding 52% 

Studiefaciliteiten van de opleiding 57% 

Toetsing en beoordeling 56% 

Studeerbaarheid van de opleiding 65% 

Studiebegeleiding 62% 

Sfeer op de opleiding 76% 

 

Hoofdlijn  

• Twee derde van de studenten die studeren aan een bekostigde hogeschool is tevreden tot zeer 
tevreden over zijn of haar opleiding.  

• Studenten in het hbo zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook over 
de verworven vaardigheden, de docenten, de mate waarin het onderwijs uitdagend is en de 
studeerbaarheid van de opleiding zijn studenten goed te spreken. Over deze onderwerpen oordeelt 
tussen de 65% en 70% van de ondervraagden positief. 

• Kritischer zijn studenten vooral op de informatie vanuit de opleiding, de studiefaciliteiten en de 
voorbereiding op de beroepsloopbaan, al geeft ook bij deze onderwerpen nog altijd een meerderheid 
van de studenten aan tevreden te zijn. 

Andere bevindingen 

• Een derde van de hbo-studenten geeft aan dat zij de studiedruk als te hoog ervaren. Een 5% vindt de 
studiedruk zelfs veel te hoog. 

• 69% van de studenten geeft aan dat zij, op basis van de ervaringen die ze tot nog toe hebben 
opgedaan, opnieuw voor deze opleiding zouden kiezen. 

  

 



 

 
Vereniging Hogescholen Factsheet – Nationale Studenten Enquête 2021 

Factsheet  
  

 

Tevredenheid met de opleiding per deelonderwerp bekeken 

 

Docenten 

 

 

Studiebegeleiding 
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Motivatie en betrokkenheid bij de opleiding 

 

 

 

Toelichting 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in 
opdracht van het Ministerie van OCW. In de NSE geven studenten in het hoger onderwijs hun oordeel op 
een vijfpuntschaal die loopt van zeer ontevreden tot zeer tevreden of van zeer mee oneens tot zeer mee 
eens. In de eerste tabel wordt het aandeel studenten bij bekostigde hbo-opleidingen weergegeven dat 
tevreden of zeer tevreden is. 

Voor de NSE 2021 is gebruik gemaakt van een nieuw instrument. Om die reden zijn vergelijkingen met 
eerdere enquêtejaren niet mogelijk. De nieuwe vragenlijst bestaat uit een vaste kern van vragen en een 
flexibele schil waaruit instellingen vragenblokken kunnen kiezen. Alleen de resultaten van het 
gemeenschappelijke deel van de vragenlijst worden verwerkt in het landelijke benchmarkbestand. In 
deze factsheet zijn een paar van die resultaten uitgelicht. Het volledige benchmarkbestand is te 
raadplegen via het NSE dashboard op www.studiekeuze123.nl. 

 
NSE in coronatijd 
De NSE is dit jaar uitgevoerd onder bijzondere omstandigheden. Vanwege de coronamaatregelen waren 
onderwijsinstellingen gesloten en veel onderwijs werd op afstand gegeven. De hogescholen hebben zich 
het afgelopen jaar ingezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Voor sommige 
opleidingen met een groot aandeel praktijkonderwijs en/of stages was dit echter niet altijd even goed 
mogelijk. In de NSE 2021 is bij de vragen die behoren tot de vaste kern niet specifiek aandacht besteed 
aan de invloed van de coronamaatregelen. Wel hebben hogescholen extra aandacht besteed aan de 
ervaringen en het welzijn van studenten tijdens corona, door het vragenblok afstandsonderwijs uit de 
flexibele schil toe te voegen aan de NSE en/of door eigen onderzoek naar deze onderwerpen te doen.  
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