
   
 
 
 

Nationale Studenten Enquête 2016 
Totaalbeeld aandeel tevreden studenten bij bekostigde hbo-opleidingen 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 
studie in het algemeen 66,6% 67,3% 69,0% 72,4% 74,9% 
inhoud van de opleiding 68,4% 68,3% 68,9% 68,4% 69,8% 
verworven algemene vaardigheden 65,6% 64,0% 64,5% 66,1% 67,7% 
verworven vaardigheden praktijkgericht onderzoek 58,6% 54,9% 55,4% 58,9% 60,5% 
voorbereiding op de beroepsloopbaan 55,3% 53,5% 54,2% 57,6% 58,7% 
docenten 59,3% 57,3% 57,7% 59,8% 61,9% 
informatie vanuit je opleiding 44,6% 44,8% 45,8% 50,5% 52,0% 
studiefaciliteiten van de opleiding 54,0% 54,0% 54,1% 57,7% 60,5% 
toetsing en beoordeling 48,8% 47,7% 48,5% 51,5% 53,6% 
studieroosters 50,7% 51,4% 52,2% 54,6% 55,5% 
studielast 48,9% 48,4% 49,1% 53,0% 53,3% 
studiebegeleiding 49,8% 48,2% 49,4% 52,7% 53,3% 
overige faciliteiten en studieomgeving 54,9% 54,0% 54,4% 62,1% 63,5% 
algemene sfeer 79,2% 78,7% 78,1% 77,2% 79,8% 
betrokkenheid bij verbetering 52,6% 51,9% 53,0% 54,9% 56,4% 

 
 
Hoofdlijn  
 De algemene tevredenheid over de studie is 

de afgelopen jaren toegenomen: in 2016 is 
74,9% van de hbo-studenten (zeer) tevreden, 
terwijl dit in 2012 nog 66,6% was. 

 Studenten zijn vooral (zeer) tevreden over de 
inhoud van de opleiding, de verworven 
algemene vaardigheden en de sfeer. Over 
deze onderwerpen oordeelt ruim twee derde 
tot ruim driekwart positief. 

 Kritiek richt zich vooral op de informatie 
vanuit de opleiding, de studielast en 
studiebegeleiding. Over deze onderwerpen 
zijn studenten het minst vaak tevreden, maar 
een kleine meerderheid oordeelt toch positief. 

 
 
Toelichting 
In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geven studenten in het hoger onderwijs hun oordeel op een 
vijfpuntschaal die loopt van zeer ontevreden tot zeer tevreden. In deze tabel wordt het aandeel studenten bij 
bekostigde hbo-opleidingen weergegeven dat tevreden of zeer tevreden is. 
 
Alleen de oordelen over de hoofdonderwerpen zijn in deze tabel opgenomen. In de NSE wordt ook 
gedetailleerder naar aspecten van de opleiding gevraagd. De complete uitkomsten van het onderzoek zijn 
per opleiding te raadplegen via www.studiekeuze123.nl. 
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