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 2 Inleiding 

 
Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan de factsheet 16 maanden 
Corona en het onderwijs in het HO. In dit rapport staat de verantwoording over het 
eigen onderzoek. 
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 3 Onderzoeksvragen 

 

3.1 Centrale vraag 
 
In dit technisch rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal. Deze vragen 
zijn bovensectoraal vastgesteld en waar nodig gespecificeerd voor de sector ho. 
 
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op verschillende aspecten van de kwaliteit 
van het onderwijs, welke gevolgen heeft dat voor de kwalificatie, allocatie, 
socialisatie en persoonsvorming van studenten en wat doen opleidingen om 
negatieve gevolgen te herstellen en positieve te behouden? 
 

3.2 Deelvragen 
 
1. Hoe tevreden zijn studenten met (verschillende aspecten van) de kwaliteit van 

hun opleiding in het studiejaar 2020-2021? 
2. In hoeverre is volgens de studenten in het studiejaar 2020-2021 sprake van 

veranderingen in hun opleidingsprestaties (kwalificatie) als gevolg van de 
coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 

3. Welke maatregelen heeft de opleiding volgens de studenten in het studiejaar 
2020-2021 genomen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij hun 
onderwijsbehoeften en ontwikkeling? 

4. Welke maatregelen zijn volgens de studenten effectief en welke minder 
effectief en waarom? 
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 4 Onderzoeksopzet 

4.1 Methodes 
 

4.1.1 Instrument en databronnen 
 
Instrument: De data voor dit onderzoek is verzameld bij studenten van het 
bekostigd hoger onderwijs (ho). Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst 
uitgezet onder studenten. Hieronder zetten we uiteen hoe de data is verzameld. De 
data hebben we vervolgens verrijkt met algemene informatie uit onze systemen. 
 
Ontwikkeling vragenlijst: Aangezien de onderzoeksvragen bovensectoraal zijn 
vastgesteld is het uitgangspunt geweest om de te onderzoeken thema’s op een zo 
vergelijkbaar mogelijke manier te bevragen in de sectoren po, vo, so, mbo en ho. 
De leerlingen/studentenvragenlijst is daarom bovensectoraal ontwikkeld, met ruimte 
voor sectorspecifieke wijzigingen en toevoegingen. Ho wijkt in de invulling van de 
thema’s iets meer af van de overige sectoren. Ook vragen wij naar de coronacrisis 
gedurende het studiejaar 2020-2021, in plaats van ‘nu, in de coronacrisis’ zoals bij 
de andere sectoren. Dit sluit beter aan bij de bevraging van studenten over de 
effecten van corona zoals gedaan eind 2020. 
 
Digitale vragenlijst studenten: Een digitale vragenlijst is uitgezet onder ho studenten 
die maximaal zes jaar studeren en tussen de 17 en 40 jaar oud zijn. De vragenlijst 
is uitgezet in de periode mei en juni 2021. De studenten uit de steekproef ontvingen 
een persoonlijke QR-code/inloggegevens via de post, waarmee zij toegang konden 
krijgen tot de vragenlijst. 
 

4.2 Steekproeftrekking en representativiteit gerealiseerde steekproef 
 

4.2.1 Steekproeftrekking 
 
De steekproef voor dit onderzoek is getrokken uit de populatie ingeschreven ho 
studenten van tussen de 17 en 40 jaar oud die maximaal zes jaar studeren. De 
steekproef bestaat uit 5000 at random getrokken wo-studenten en 5000 at random 
getrokken hbo-studenten. De respons is vervolgens gewogen naar ratio. Door de 
grootte van de steekproef zijn de belangrijkste kenmerken van de populatie 
(hbo/wo, geslacht, migratieachtergrond etc.) weerspiegeld in de steekproef. Op deze 
kenmerken werd geen significant verschil gevonden tussen de populatie en de 
steekproef. Alle studenten in de steekproef hebben een uitnodiging gekregen via een 
brief van DUO om aan het onderzoek deel te nemen. 
 

4.2.2 Representativiteit van de gerealiseerde steekproef 
 
Om de representativiteit van de gerealiseerde steekproef te bepalen hebben we 
bekeken of deze op een aantal kenmerken afwijkt van de populatie. De 
gerealiseerde steekproef bestaat uit 1538 respondenten die de vragenlijst compleet 
hebben ingevuld. Dit resulteert in een responspercentage van 15.38 procent. De 
resultaten van de representativiteitsanalyse staan in Tabel 4.2. Vrouwen en 
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 studenten zonder een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de respons. 
Ook is er selectieve non-respons in sectoren en aantal jaar studerend. Om het 
probleem van de selectieve non-respons op te lossen worden de resultaten van de 
ingevulde vragenlijsten gewogen. Door te wegen worden de antwoorden van 
studenten uit groepen die de vragenlijst minder vaak invullen zwaarder 
meegewogen dan antwoorden van groepen die vaker de vragenlijst invullen. Er 
wordt gebruik gemaakt van inverse probability weighting, waarbij we een respons 
voorspellen op basis van een logit model. De achtergrondkenmerken ‘geslacht’ en 
‘soort hoger onderwijs’ (hbo/wo) worden gebruikt als predictoren voor het model. Er 
is niet gewogen voor de achtergrondkenmerken: ‘sectoren’, ‘migratieachtergrond’ en 
‘opleidingsjaar’, omdat deze groepen erg klein zijn. 
 
Tabel  4.2: Representativiteit respons ten opzichte van doelpopulatie 
 doelpopulatie respons doelpopulatie respons 

A B n 
% doelpopulatie response 

Hbo/wo hbo 65,8 B 44,8   514.260 689 
wo 34,2   55,2 A 266.910 849 
n 781.170,0   1.538,0     

Geslacht man 47,1 B 43,9   368.072 675 
vrouw 52,9   56,1 A 413.098 863 

n 781.170,0   1.538,0     
Sector economie 32,1 B 20,7   251.084 318 

gedrag en 
maatschappij 

13,5   13,0   105.336 200 

Gezondheids-
zorg 

10,9   12,0   84.906 185 

landbouw en 
natuurlijke 
omgeving 

 3,0    3,9 A 23.381 60 

natuur  3,8    7,1 A 29.403 109 
onderwijs  6,1 B  4,9   47.663 75 

recht  3,0    4,2 A 23.084 64 
Sectorover-

stijgend 
 2,5    3,0   19.391 46 

taal en cultuur  5,4    7,2 A 42.412 110 
techniek 19,8   24,1 A 154.510 371 

n 781.170,0   1.538,0     
Migratieachterg
rond 

geen 
migratieach-

tergrond 

66,8   82,8 A 522.080 1.274 

niet-westerse 
migratieachter

grond 1,0e 
generatie 

 5,6 B  2,6   43.748 40 

niet-westerse 
migratieach-

tergrond 2,0de 
generatie 

10,3 B  6,4   80.790 98 

westerse 
migratieach-

tergrond 

17,2 B  8,2   134.535 126 

n 781.153,0   1.538,0     
Onderwijsjaar 1,0 18,9   29,2 A 147.351 449 

2,0 17,1   21,9 A 133.924 337 
3,0 17,1   23,5 A 133.340 361 
4,0 16,6   15,6   129.505 240 
5,0 15,7 B  6,8   122.290 105 
6,0 14,7 B  3,0   114.760 46 
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 Tabel  4.2: Representativiteit respons ten opzichte van doelpopulatie 
n 781.170,0   1.538,0     

Groepen met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van elkaar (p < 
.05) 

 
Representativiteit na weging 
 
Tabel 4.3 laat de representativiteit van de gerealiseerde steekproef zien na het 
wegen. De verdeling hbo/wo en geslacht wijkt nu niet significant meer af van de 
populatie. Studenten met een migratieachtergrond, studenten uit de sectoren 
‘economie’ en ‘gedrag en maatschappij’ en studenten die langer dan 4 jaar studeren 
blijven ondervertegenwoordigd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarom  
generaliseerbaar voor de gehele populatie studenten naar hbo/wo en geslacht, maar 
niet naar de andere drie kenmerken. 
 
Tabel  4.3: Representativiteit respons ten opzichte van doelpopulatie na weging 
 doelpopulatie response doelpopulatie response 

A B n 
% doelpopulatie response 

Hbo/wo hbo 65,8   65,7   514.260 512.850 
wo 34,2   34,3   266.910 267.503 
n 781.170,0   1.538,0         

Geslacht man 47,1   46,3   368.072 361.247 
vrouw 52,9   53,7   413.098 419.106 

n 781.170,0   1.538,0         
Sector economie 32,1 B 24,2   251.084 188.562 

gedrag en 
maatschappij 

13,5 B 11,1   105.336 86.576 

Gezondheids-
zorg 

10,9   12,2   84.906 94.941 

landbouw en 
natuurlijke 
omgeving 

 3,0    4,0 A 23.381 31.012 

natuur  3,8    4,4   29.403 34.603 
onderwijs  6,1    7,0   47.663 54.538 

recht  3,0    2,6   23.084 19.960 
Sectorover-

stijgend 
 2,5    1,9   19.391 14.623 

taal en cultuur  5,4    5,5   42.412 43.019 
techniek 19,8   27,2 A 154.510 212.519 

n 781.170,0   1.538,0         
Migratie geen 

migratieach-
tergrond 

66,8   83,5 A 522.080 651.647 

niet-westerse 
migratieach-
tergrond 1,0e 

generatie 

 5,6 B  2,6   43.748 20.564 

niet-westerse 
migratieach-

tergrond 2,0de 
generatie 

10,3 B  6,4   80.790 50.298 

westerse 
migratieach-

tergrond 

17,2 B  7,4   134.535 57.844 

n 781.153,0   1.538,0         
Onderwijsjaar 1,0 18,9   28,4 A 147.351 221.882 

2,0 17,1   20,7 A 133.924 161.483 
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 Tabel  4.3: Representativiteit respons ten opzichte van doelpopulatie na weging 
3,0 17,1   22,7 A 133.340 176.780 
4,0 16,6   16,8   129.505 130.944 
5,0 15,7 B  7,7   122.290 60.394 
6,0 14,7 B  3,7   114.760 28.869 
n 781.170,0   1.538,0         

Groepen met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van elkaar (p < 
.05) 

 
 

4.3 Analyse 
 

4.3.1 Beschrijvende analyses 
 
Per onderzoeksvraag zullen rechte tellingen (percentages, bij nominale variabelen) 
of gemiddelden (bij likert-vragen) uitgedraaid worden van de onderliggende items. 
Deze rechte tellingen en gemiddelden zullen weergegeven worden in tabellen. 
 

4.3.2 Uitsplitsingen naar kenmerken van de populatie 
 
Op een aantal punten in dit TR (Technisch Rapport) worden kruistabellen en figuren 
gepresenteerd waarin resultaten worden opgesplitst naar de achtergrondgegevens 
van de studenten. Verschillen tussen subgroepen zijn getoetst middels een chi-
kwadraattoets (bij percentages) of een t-toets (bij gemiddelden). De resultaten 
zullen uitgesplitst worden naar de volgende kenmerken: 
 
• Geslacht 
• Hbo/wo 
• Migratieachtergrond 
• Financiële situatie ouder 
• Opleidingsniveau ouder 
• Psychische of lichamelijke beperking 
• Sector 
• Onderbouw/bovenbouw (eerste leerjaar/overige leerjaren) 
 
 

4.3.3 Verschillen tussen vóór corona en nu in de huidige studentenvragenlijst 
 
In de vragenlijst zijn verschillende stellingen opgenomen die tweemaal uitgevraagd 
zijn; eenmaal over de situatie vóór de coronacrisis en eenmaal over de situatie 
tijdens de coronacrisis in studiejaar 2020-2021. We toetsen het verschil op deze 
stellingen tussen vóór de coronacrisis en tijdens middels paired-samples t-testen. 
 

4.3.4 Rapportage significante resultaten 
 
Resultaten worden als significant aangemerkt bij een p-waarde kleiner dan 0.05 en 
een minstents kleine effectgrootte. Hiervoor zijn de volgende grenswaarden 
aangehouden: 
• Voor Cohen’s D (in het geval van gepaarde t-toetsen): >= 0.20 / <= -0.20 
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 • Voor Partial eta squared (in het geval van toetsen op gemiddelden): >= 0.01 
• Voor Cramer’s V (in het geval van toetsen op percentages): afhankelijk van het 

aantal vrijheidsgraden (df): (df(1) >= 0.10 / (df(2) >= 0.07 / (df(3) >= 0.06 / 
(df(4) >= 0.05 / (df(5) >= 0.04) 
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 5 Resultaten 

 

5.1 Hoe tevreden zijn studenten (met verschillende aspecten van) de kwaliteit 
van hun opleiding in het studiejaar 2020-2021 
 
 
Tabel 5.1 laat zien welk rapportcijfer studenten de kwaliteit van het onderwijs en de 
inzet van de opleiding geven gedurende de coronacrisis in studiejaar 2020-2021. 
 
Tabel  5.1: Rapportcijfer voor onderwijs tijdens de coronacrisis 
 Gemiddelde 
Kwaliteit van het onderwijs in studiejaar 2020-
2021 

5,7     

Inzet opleiding in studiejaar 2020-2021 6,4     
n 1.521 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-10 

 
Tabel 5.2 laat de rapportcijfers uitgesplitst zien naar geslacht. De kwaliteit van het 
onderwijs werd hoger beoordeeld door vrouwen (M = 5.9) dan door mannen (M = 
5.5). Tabel 5.3 laat de rapportcijfers zien uitgesplitst naar inkomen van de ouders 
van de onderzochte groep studenten. De inzet van de opleiding werd hoger 
gewaardeerd door studenten waarvan de ouders meer te besteden hebben dan 
gemiddeld. Tabel 5.4 laat zien dat onderzochte groep studenten met psychische of 
lichamelijke beperking (M = 5.2) de kwaliteit van het onderwijs gedurende de 
coronacrisis lager beoordeelden dan de onderzochte studenten zonder psychische of 
lichamelijke beperking (M = 5.8). Tabel 5.5 laat zien dat wo-studenten zowel de 
kwaliteit als de inzet hoger beoordelen dan hbo-studenten. Er is geen verschil 
gevonden in boven-onderbouw, opleidingsniveau ouder, sector en 
migratieachtergrond. Deze tabellen worden daarom niet gerapporteerd. 
 
Tabel  5.2: Rapportcijfer kwaliteit onderwijs tijdens de coronacrisis, naar geslacht 
 Totaal Geslacht 

Vrouw (a) Man (b) 
Kwaliteit van het 
onderwijs in studiejaar 
2020-2021 

5,7       5,9 b   5,5 a 

Inzet opleiding in 
studiejaar 2020-2021 

6,4     6,6 6,3 

n 1.521 836 663 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 
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 Tabel  5.3: Rapportcijfer kwaliteit onderwijs tijdens de coronacrisis, naar financiële 
situatie ouders 
 Totaal Financiële situatie ouders 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
(veel) minder 

te besteden (a) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden (b) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
meer te 

besteden (c) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
veel meer te 
besteden (d) 

Kwaliteit van 
het onderwijs 
in studiejaar 
2020-2021 

5,7     5,4 5,6 5,9 6,0 

Inzet opleiding 
in studiejaar 
2020-2021 

6,4       6,2 c d   6,3 c   6,7 a b   6,8 a 

n 1.521 177 510 596 114 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

 
Tabel  5.4: Rapportcijfer kwaliteit onderwijs tijdens de coronacrisis, naar beperking 
 Totaal Psychische of lichamelijke beperking  

Ja (a) Nee (b) 
Kwaliteit van het 
onderwijs in studiejaar 
2020-2021 

5,7       5,2 b    5,8 a 

Inzet opleiding in 
studiejaar 2020-2021 

6,4     6,2 6,5 

n 1.521 240 1.236 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

 
Tabel  5.5: Rapportcijfer kwaliteit onderwijs tijdens de coronacrisis, naar hbo/wo 
 Totaal Soort Hoger Onderwijs 

hbo (a) wo (b) 
Kwaliteit van het 
onderwijs in studiejaar 
2020-2021 

5,7       5,5 b   6,1 a 

Inzet opleiding in 
studiejaar 2020-2021 

6,4       6,3 b   6,8 a 

n 1.521 682 839 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

  
Tabel 5.6 laat de tevredenheid zien van studenten over verschillende 
onderwijsaspecten voor de coronacrisis en gedurende de coronacrisis in studiejaar 
2020-2021. Er werd geen verschil gevonden in de ICT-vaardigheden van docenten 
voor de coronacrisis en nu tijdens de coronacrisis. Ook de mate waarin de instelling 
studenten bevraagt over de kwaliteit van het onderwijs werd niet anders 
beoordeeld. Bij de overige stellingen werd de situatie voor de coronacrisis met een 
hoger cijfer beoordeeld dan tijdens de coronacrisis in studiejaar 2020-2021. 
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 Tabel  5.6: Tevredenheid van studenten over verscheidene onderwijsaspecten voor 
de coronacrisis en in het studiejaar 2020-2021 
 Voor_coronacrisis Nu Verschil 
De ICT-vaardigheden 
van docenten 

6,6 6,6 n.s. 

De toegankelijkheid 
van docenten 

7,6 6,1 sig 

De kwaliteit van 
interactie met 
docenten 

7,7 5,4 
sig 

De belangstelling van 
docenten voor welzijn 
van studenten 

6,3 5,6 
sig 

De belangstelling van 
docenten voor de 
studievorderingen van 
student 

6,5 5,7 
sig 

De inzet van docenten 
voor een sfeer van 
samenhorigheid 

6,9 5,6 
sig 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten met 
medestudenten 

8,0 4,8 
sig 

De kwaliteit van de 
toetsing 

7,4 6,1 sig 

De kwaliteit van de 
studiebegeleiding 

6,9 5,3 sig 

De diversiteit van de 
werkvormen die 
gehanteerd worden 
door de opleiding 

7,2 5,4 
sig 

De ICT-voorzieningen 6,9 6,4 sig 
De mate waarin de 
opleiding de student 
bevraagt over kwaliteit 
van het onderwijs 

6,8 6,5 
n.s. 

De mate waarin de 
opleiding het onderwijs 
verbetert n.a.v. de 
mening van studenten 

5,9 5,3 
sig 

De informatie-
voorziening vanuit de 
opleiding over de 
organisatie van het 
onderwijs 

6,5 5,8 

sig 

Het functioneren van 
de studenteninspraak 
in opleidingscommissie 
en medezeggenschap 

6,6 5,9 
sig 

n 438 696  
Getallen geven gemiddelden weer. 
n.s. = niet significant, sig = significant verschil. 

 
Tabel 5.7 tot en met Tabel 5.8 laat de tevredenheid van studenten over 
onderwijsaspecten zien uitgesplitst naar verschillende groepen. Per uitsplitsing geeft 
de eerste tabel de beoordeling weer voor de coronacrisis en de tweede tabel de 
beoordeling voor de situatie tijdens de coronacrisis in studiejaar 2020-2021. Als er 
geen verschil gevonden is of de uitsplitsing een te kleine groep bevat wordt de tabel 
weggelaten. 
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 Tabel 5.7 laat zien dat voor de coronacrisis de kwaliteit van de interactie met de 
docent, de belangstelling van docenten voor het welzijn van de student en de inzet 
van docenten voor sfeer en samenhorigheid hoger werd beoordeeld door vrouwen. 
Ook het functioneren van de studenteninspraak in opleidingscommissie en 
medezeggenschap werd door vrouwen hoger beoordeeld dan door mannen. In de 
beoordelingen gedurende de coronacrisis werd geen verschil gevonden tussen de 
respons van vrouwen en mannen. 
 
Tabel  5.7: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar geslacht 
 Totaal Geslacht 

Vrouw (a) Man (b) 
De ICT vaardigheden 
van jouw docenten 

6,6 6,6 6,6 

De toegankelijkheid 
van jouw docenten 

7,6 7,7 7,5 

De kwaliteit van 
interactie met jouw 
docenten 

7,7   7,8 b   7,5 a 

De belangstelling van 
docenten voor jouw 
persoonlijk welzijn 

6,3   6,5 b   6,1 a 

De belangstelling van 
docenten of (studie) 
begeleiders voor jouw 
studievorderingen 

6,5 6,6 6,4 

De inzet van docenten 
voor een sfeer van 
samenhorigheid  

6,9   7,1 b   6,7 a 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten met 
medestudenten 

8,0 8,0 7,9 

De kwaliteit van de 
toetsing (tentamens i. 
en opdrachten) 

7,4 7,5 7,3 

De kwaliteit van de 
studiebegeleiding 

6,9 7,0 6,9 

De diversiteit van de 
werkvormen die wordt 
gehanteerd door je 
opleiding 

7,2 7,3 7,1 

De ICT-voorzieningen 6,9 6,9 6,9 
De mate waarin de 
opleiding/instelling jou 
bevraagt over de 
kwaliteit van het 
onderwijs 

6,8 6,9 6,8 

De mate waarin de 
opleiding/instelling het 
onderwijs verbetert 
n.a.v. de mening van 
studenten 

5,9 6,0 5,8 

De informatie-
voorziening vanuit mijn  
opleiding /instelling 
over de organisatie 
van het onderwijs 

6,5 6,5 6,6 

Het functioneren van 
de studenteninspraak 
in opleidingscommissie 
en medezeggenschap 

6,6   6,8 b   6,3 a 

n 875 468 396 
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 Tabel  5.7: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar geslacht 

Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

  
Tabel 5.9 laat zien dat voor een aantal stellingen de onderzochte studenten waarvan 
de ouders een hoger opleidingsniveau hebben de gegeven beoordeling lager is. In 
de beoordelingen gedurende de coronacrisis werd geen verschil gevonden tussen de 
groepen. 
 
Tabel  5.9: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar opleidingsniveau van de ouders 
 Totaal Opleidingsniveau ouders 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

De ICT 
vaardigheden van 
jouw docenten 

6,6 7,1 6,6 6,6 6,4 

De 
toegankelijkheid 
van jouw docenten 

7,6 7,8 7,7 7,6 7,4 

De kwaliteit van 
interactie met 
jouw docenten 

7,7  7,8   7,8 d   7,7 d   7,4 b c 

De belangstelling 
van docenten voor 
jouw persoonlijk 
welzijn 

6,3  6,8 d   6,5 d   6,3   5,9 a b 

De belangstelling 
van docenten of 
(studie) 
begeleiders voor 
jouw 
studievorderingen 

6,5  6,8   6,7 d   6,5   6,2 b 

De inzet van 
docenten voor een 
sfeer van 
samenhorigheid  

6,9  7,2   7,1 d   6,9   6,6 b 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten 
met 
medestudenten 

8,0 8,2 8,0 8,0 7,9 

De kwaliteit van 
de toetsing 
(tentamens i. en 
opdrachten) 

7,4 7,6 7,4 7,3 7,4 

De kwaliteit van 
de 
studiebegeleiding 

6,9 7,4 6,9 7,0 6,7 

De diversiteit van 
de werkvormen 
die wordt 
gehanteerd door 
je opleiding 

7,2 7,1 7,3 7,3 7,1 

De ICT-
voorzieningen 

6,9 6,9 6,9 7,0 6,8 
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 Tabel  5.9: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar opleidingsniveau van de ouders 
De mate waarin de 
opleiding/instelling 
jou bevraagt over 
de kwaliteit van 
het onderwijs 

6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 

De mate waarin de 
opleiding/instelling 
het onderwijs 
verbetert n.a.v. de 
mening van 
studenten 

5,9 6,4 5,9 5,8 5,8 

De informatie-
voorziening vanuit 
mijn  opleiding 
/instelling over de 
organisatie van 
het onderwijs 

6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 

Het functioneren 
van de 
studenteninspraak 
in 
opleidingscommis-
sie en 
medezeggenschap 

6,6 6,4 6,9 6,4 6,6 

n 875 56 208 307 268 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

 
 
Tabel 5.10 laat zien dat de onderzochte studenten met een psychische of 
lichamelijke beperking gedurende de coronacrisis de kwaliteit van interactie tijdens 
studiemomenten met medestudenten lager beoordelen (M = 4.3) dan studenten 
zonder psychische of lichamelijke beperking (M = 4.9). In de beoordelingen voor de 
coronacrisis is geen verschil gevonden tussen de groepen. 
 
Tabel  5.10: Rapportcijfer: Gedurende de coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar 
beperking 
 Totaal Psychische of lichamelijke beperking  

Ja (a) Nee (b) 
De ICT vaardigheden 
van jouw docenten 

6,6     6,6 6,6 

De toegankelijkheid 
van jouw docenten 

6,1     5,8 6,2 

De kwaliteit van 
interactie met jouw 
docenten 

5,4     5,1 5,4 

De belangstelling van 
docenten voor jouw 
persoonlijk welzijn 

5,6     5,5 5,6 

De belangstelling van 
docenten of (studie) 
begeleiders voor jouw 
studievorderingen 

5,7     5,7 5,7 

De inzet van docenten 
voor een sfeer van 
samenhorigheid  

5,6     5,5 5,6 
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 Tabel  5.10: Rapportcijfer: Gedurende de coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar 
beperking 
De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten met 
medestudenten 

4,8       4,3 b    4,9 a 

De kwaliteit van de 
toetsing (tentamens i. 
en opdrachten) 

6,1     5,7 6,1 

De kwaliteit van de 
studiebegeleiding 

5,3     5,2 5,4 

De diversiteit van de 
werkvormen die wordt 
gehanteerd door je 
opleiding 

5,4     5,3 5,4 

De ICT-voorzieningen 6,4     6,1 6,5 
De mate waarin de 
opleiding/instelling jou 
bevraagt over de 
kwaliteit van het 
onderwijs 

6,5     6,3 6,6 

De mate waarin de 
opleiding/instelling het 
onderwijs verbetert 
n.a.v. de mening van 
studenten 

5,3     5,1 5,4 

De informatie-
voorziening vanuit mijn  
opleiding /instelling 
over de organisatie 
van het onderwijs 

5,8     5,5 5,9 

Het functioneren van 
de studenteninspraak 
in opleidingscommissie 
en medezeggenschap 

5,9     5,7 6,0 

n 1.466 232 1.194 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

 
Tabel 5.11 laat zien dat wo-studenten voor de coronacrisis de belangstelling van 
docenten voor het welzijn van studenten, de belangstelling van docenten voor de 
studievorderingen en de inzet van docenten voor een sfeer van samenhorigheid 
lager beoordelen dan hbo-studenten. Ook beoordelen zij de kwaliteit van 
studiebegeleiding lager. De kwaliteit van toetsing en informatievoorziening werd 
lager beoordeeld door hbo-studenten. Tot slot werd ook de mate waarin de instelling 
studenten bevraagt over de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van de 
studenteninspraak in opleidingscommissie en medezeggenschap lager beoordeeld. 
Tabel 5.12 laat zien dat tijdens de coronacrisis wo-studenten de ICT-vaardigheden 
van docenten en de kwaliteit van toetsing hoger beoordelen. Ook de stellingen van 
ICT-voorzieningen tot en met het functioneren van de studenteninspraak in 
opleidingscommissie en medezeggenschap krijgen een hogere beoordeling van wo-
studenten. 
 
Tabel  5.11: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar hbo/wo 
 Totaal Soort Hoger Onderwijs 

hbo (a) wo (b) 
De ICT vaardigheden 
van jouw docenten 

6,6 6,6 6,6 
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 Tabel  5.11: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar hbo/wo 
De toegankelijkheid 
van jouw docenten 

7,6 7,7 7,5 

De kwaliteit van 
interactie met jouw 
docenten 

7,7 7,7 7,5 

De belangstelling van 
docenten voor jouw 
persoonlijk welzijn 

6,3   6,6 b   5,7 a 

De belangstelling van 
docenten of (studie) 
begeleiders voor jouw 
studievorderingen 

6,5   6,8 b   5,9 a 

De inzet van docenten 
voor een sfeer van 
samenhorigheid  

6,9   7,1 b   6,5 a 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten met 
medestudenten 

8,0 8,0 8,0 

De kwaliteit van de 
toetsing (tentamens i. 
en opdrachten) 

7,4   7,3 b   7,5 a 

De kwaliteit van de 
studiebegeleiding 

6,9   7,0 b   6,7 a 

De diversiteit van de 
werkvormen die wordt 
gehanteerd door je 
opleiding 

7,2 7,2 7,1 

De ICT-voorzieningen 6,9 6,9 7,0 
De mate waarin de 
opleiding/instelling jou 
bevraagt over de 
kwaliteit van het 
onderwijs 

6,8   6,7 b   7,1 a 

De mate waarin de 
opleiding/instelling het 
onderwijs verbetert 
n.a.v. de mening van 
studenten 

5,9 5,8 6,0 

De informatie-
voorziening vanuit mijn  
opleiding /instelling 
over de organisatie 
van het onderwijs 

6,5   6,4 b   6,7 a 

Het functioneren van 
de studenteninspraak 
in opleidingscommissie 
en medezeggenschap 

6,6 
  6,4 b 

  6,8 a 

n 875 402 473 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 
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 Tabel  5.12: Rapportcijfer: Gedurende de coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar 
hbo/wo 
 Totaal Soort Hoger Onderwijs 

hbo (a) wo (b) 
De ICT vaardigheden 
van jouw docenten 

6,6       6,5 b   6,8 a 

De toegankelijkheid 
van jouw docenten 

6,1     6,0 6,4 

De kwaliteit van 
interactie met jouw 
docenten 

5,4     5,3 5,5 

De belangstelling van 
docenten voor jouw 
persoonlijk welzijn 

5,6     5,6 5,5 

De belangstelling van 
docenten of (studie) 
begeleiders voor jouw 
studievorderingen 

5,7     5,7 5,6 

De inzet van docenten 
voor een sfeer van 
samenhorigheid  

5,6     5,5 5,7 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten met 
medestudenten 

4,8     4,9 4,7 

De kwaliteit van de 
toetsing (tentamens i. 
en opdrachten) 

6,1       5,9 b   6,3 a 

De kwaliteit van de 
studiebegeleiding 

5,3     5,2 5,6 

De diversiteit van de 
werkvormen die wordt 
gehanteerd door je 
opleiding 

5,4     5,3 5,5 

De ICT-voorzieningen 6,4       6,2 b   6,7 a 
De mate waarin de 
opleiding/instelling jou 
bevraagt over de 
kwaliteit van het 
onderwijs 

6,5     

  6,2 b 

  7,2 a 

De mate waarin de 
opleiding/instelling het 
onderwijs verbetert 
n.a.v. de mening van 
studenten 

5,3       5,1 b   5,8 a 

De informatie-
voorziening vanuit mijn  
opleiding /instelling 
over de organisatie 
van het onderwijs 

5,8       5,5 b   6,3 a 

Het functioneren van 
de studenteninspraak 
in opleidingscommissie 
en medezeggenschap 

5,9       5,7 b   6,4 a 

n 1.466 648 818 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

 
Tabel 5.13 laat zien dat de onderzochte groep studenten zonder een 
migratieachtergrond de inzet van docenten voor een sfeer van samenhorigheid 
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 hoger beoordelen dan studenten met migratieachtergrond. In de beoordeling 
gedurende de coronacrisis werd geen verschil gevonden. 
 
Tabel  5.13: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar migratieachtergrond 
 Totaal Migratieachtergrond 

geen 
migratieachtergro

nd (a) 

niet-westerse 
migratieachtergro

nd (b) 

westerse 
migratieachtergro

nd (c) 
De ICT 
vaardigheden van 
jouw docenten 

6,6 6,6 6,9 6,6 

De 
toegankelijkheid 
van jouw 
docenten 

7,6 7,6 7,5 7,5 

De kwaliteit van 
interactie met 
jouw docenten 

7,7 7,7 7,4 7,6 

De belangstelling 
van docenten voor 
jouw persoonlijk 
welzijn 

6,3 6,3 6,3 6,1 

De belangstelling 
van docenten of 
(studie) 
begeleiders voor 
jouw 
studievorderingen 

6,5 6,5 6,6 6,3 

De inzet van 
docenten voor een 
sfeer van 
samenhorigheid  

6,9   7,0 b c  6,5 a  6,4 a 

De kwaliteit van 
interactie tijdens 
studiemomenten 
met 
medestudenten 

8,0 8,0 7,6 7,9 

De kwaliteit van 
de toetsing 
(tentamens i. en 
opdrachten) 

7,4 7,4 7,3 7,3 

De kwaliteit van 
de 
studiebegeleiding 

6,9 6,9 6,8 7,0 

De diversiteit van 
de werkvormen 
die wordt 
gehanteerd door 
je opleiding 

7,2 7,2 7,1 7,0 

De ICT-
voorzieningen 

6,9 6,9 7,0 6,8 

De mate waarin 
de 
opleiding/instel-
ling jou bevraagt 
over de kwaliteit 
van het onderwijs 

6,8 6,8 6,4 6,8 

De mate waarin 
de 
opleiding/instel-
ling het onderwijs 
verbetert n.a.v. 
de mening van 
studenten 

5,9 5,8 6,0 6,0 
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 Tabel  5.13: Rapportcijfer: Voor de coronacrisis, naar migratieachtergrond 
De informatie-
voorziening vanuit 
mijn  opleiding 
/instelling over de 
organisatie van 
het onderwijs 

6,5 6,6 6,1 6,6 

Het functioneren 
van de 
studenteninspraak 
in 
opleidingscommis-
sie en 
medezeggenschap 

6,6   6,6  6,3  6,0 

n 875 747 60 68 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-10 

  
Tabel 5.14 geeft mogelijke ontwikkelingen weer onder invloed van corona 
beperkingen. Gemiddelden van 3.0 geven aan dat studenten het niet eens en niet 
oneens zijn met de stelling. Studenten gaven aan het eens te zijn met het overgrote 
deel van de stellingen. Studenten zijn het echter niet volledig eens met de stelling 
dat zij nu makkelijker en beter vooruit werken. 
 
Tabel  5.14: Mogelijke ontwikkelingen onder invloed van corona beperkingen: 
Vergelijking periode voor corona met het studiejaar 2020-2021 
 Gemiddelde 
Ik ben nu minder gemotiveerd voor de studie 4,0     
Ik kan mij nu slechter concentreren 4,1     
Het vakinhoudelijke niveau van mijn opleiding 
is achteruit gegaan 

3,5     

Ik ontwikkel mijn persoonlijke vaardigheden 
nu minder 

3,8     

Ik kan nu minder goed mijn vragen stellen 3,8     
Ik neem nu minder deel aan het onderwijs dat 
wordt aangeboden 

3,5     

Ik begrijp de lesstof nu minder goed 3,3     
Ik kan nu makkelijker en beter vooruit werken 2,6     
Ik ben nu zelfstandiger geworden in de 
organisatie van mijn eigen leerproces 

3,3     

n 1.010 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel 5.15 laat zien dat de onderzochte studenten met psychische of lichamelijke 
beperking zich slechter kunnen concentreren dan onderzochte studenten met 
beperking. Ook zijn onderzochte studenten met psychische of lichamelijke beperking 
het meer oneens met de stelling dat zij makkelijker vooruit kunnen werken sinds de 
coronacrisis. Studenten zonder psychische of lichamelijke beperking kunnen sinds de 
coronacrisis gemakkelijker zelfstandig hun vooruitwerken organiseren dan studenten 
met beperking. Tabel 5.16 laat zien dat hbo-studenten meer moeite hebben met 
vragen stellen en de lesstof begrijpen. Het vakinhoudelijke niveau is ook sterker 
achteruit gegaan. Tot slot geven wo-studenten sterker aan dat zij nu minder 
makkelijk vooruitwerken. In Tabel 5.17 staat weergegeven dat onderzochte 
studenten zonder migratieachtergrond sterker hebben aangegeven dat zij vragen 
minder goed kunnen stellen sinds de coronacrisis. 
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Tabel  5.15: Mogelijke ontwikkelingen onder invloed van corona beperkingen: 
Vergelijking periode voor corona met het studiejaar 2020-2021, naar beperking 
 Totaal Psychische of lichamelijke beperking  

Ja (a) Nee (b) 
Ik ben nu minder 
gemotiveerd voor de 
studie 

4,0     4,2 3,9 

Ik kan mij nu slechter 
concentreren 

4,1       4,4 b   4,1 a 

Het vakinhoudelijke 
niveau van mijn 
opleiding is achteruit 
gegaan 

3,5     3,6 3,4 

Ik ontwikkel mijn 
persoonlijke 
vaardigheden nu 
minder 

3,8     4,0 3,8 

Ik kan nu minder goed 
mijn vragen stellen 

3,8     3,8 3,7 

Ik neem nu minder 
deel aan het onderwijs 
dat wordt aangeboden 

3,5     3,5 3,4 

Ik begrijp de lesstof nu 
minder goed 

3,3     3,4 3,3 

Ik kan nu makkelijker 
en beter vooruit 
werken 

2,6       2,3 b   2,6 a 

Ik ben nu zelfstandiger 
geworden in de 
organisatie van mijn 
eigen leerproces 

3,3       3,0 b   3,4 a 

n 1.010 175 805 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel  5.16: Mogelijke ontwikkelingen onder invloed van corona beperkingen: 
Vergelijking periode voor corona met het studiejaar 2020-2021, naar hbo/wo 
 Totaal Soort Hoger Onderwijs 

hbo (a) wo (b) 
Ik ben nu minder 
gemotiveerd voor de 
studie 

4,0     4,0 3,9 

Ik kan mij nu slechter 
concentreren 

4,1     4,2 4,0 

Het vakinhoudelijke 
niveau van mijn 
opleiding is achteruit 
gegaan 

3,5       3,6 b   3,2 a 

Ik ontwikkel mijn 
persoonlijke 
vaardigheden nu 
minder 

3,8     3,9 3,8 

Ik kan nu minder goed 
mijn vragen stellen 

3,8       3,9 b   3,6 a 

Ik neem nu minder 
deel aan het onderwijs 
dat wordt aangeboden 

3,5     3,4 3,5 

Ik begrijp de lesstof nu 
minder goed 

3,3       3,4 b   3,1 a 
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 Tabel  5.16: Mogelijke ontwikkelingen onder invloed van corona beperkingen: 
Vergelijking periode voor corona met het studiejaar 2020-2021, naar hbo/wo 
Ik kan nu makkelijker 
en beter vooruit 
werken 

2,6       2,5 b   2,7 a 

Ik ben nu zelfstandiger 
geworden in de 
organisatie van mijn 
eigen leerproces 

3,3     3,3 3,4 

n 1.010 457 553 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel  5.17: Mogelijke ontwikkelingen onder invloed van corona beperkingen: 
Vergelijking periode voor corona met het studiejaar 2020-2021, naar 
migratieachtergrond 
 Totaal Migratieachtergrond 

geen 
migratieachter-

grond (a) 

niet-westerse 
migratieachter-

grond (b) 

westerse 
migratieachter-

grond (c) 
Ik ben nu minder 
gemotiveerd voor 
de studie 

4,0     4,0 4,0 3,8 

Ik kan mij nu 
slechter 
concentreren 

4,1     4,1 4,1 4,0 

Het 
vakinhoudelijke 
niveau van mijn 
opleiding is 
achteruit gegaan 

3,5     3,5 3,3 3,2 

Ik ontwikkel mijn 
persoonlijke 
vaardigheden nu 
minder 

3,8     3,8 3,6 3,9 

Ik kan nu minder 
goed mijn vragen 
stellen 

3,8       3,8 b c  3,5 a  3,4 a 

Ik neem nu 
minder deel aan 
het onderwijs dat 
wordt aangeboden 

3,5     3,5 3,5 3,6 

Ik begrijp de 
lesstof nu minder 
goed 

3,3     3,3 3,2 3,1 

Ik kan nu 
makkelijker en 
beter vooruit 
werken 

2,6     2,6 2,6 2,5 

Ik ben nu 
zelfstandiger 
geworden in de 
organisatie van 
mijn eigen 
leerproces 

3,3     3,3 3,7 3,3 

n 1.010 856 78 76 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 
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Tabel 5.18 geeft weer hoeveel procent van de respondenten stage heeft gelopen in 
de coronacrisis. In totaal hebben 65.5% van de studenten geen stage gelopen, 
waarvan 6.5% van de studenten dit wel gepland hadden. Het overige deel van de 
studenten heeft wel stage gelopen. 
 
Tabel  5.19: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen? 
 Percentage gekozen 
Ja 34,5     
Nee, een stage was geen onderdeel van mijn 
opleiding in het studiejaar 2020-2021 

59,1     

Nee, mijn stage is uitgesteld 4,1     
Nee, mijn stage is afgeschaft en vervangen 
door andere onderwijsactiviteit  

2,3     

n 1.538 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 5.20 tot en met Tabel 5.25 laten de uitsplitsingen zien naar verschillende 
groepen. 
 
Tabel  5.20: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar geslacht 
 Percentage gekozen Geslacht 

Percentage gekozen Vrouw Man 
Ja 34,5     41,6 > 26,8 < 
Nee, een stage was 
geen onderdeel van 
mijn opleiding in het 
studiejaar 2020-2021 

59,1     53,3 < 65,6 > 

Nee, mijn stage is 
uitgesteld 

4,1      2,8 <  5,5 > 

Nee, mijn stage is 
afgeschaft en 
vervangen door andere 
onderwijsactiviteit  

2,3      2,3    2,1   

n 1.538 847   669   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.21: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar onderbouw/bovenbouw 
 Percentage gekozen Onderbouw/Bovenbouw 

Percentage gekozen onderbouw bovenbouw 
Ja 34,5     17,3 < 43,8 > 
Nee, een stage was 
geen onderdeel van 
mijn opleiding in het 
studiejaar 2020-2021 

59,1     78,7 > 48,6 < 

Nee, mijn stage is 
uitgesteld 

4,1      1,9 <  5,2 > 

Nee, mijn stage is 
afgeschaft en 
vervangen door andere 
onderwijsactiviteit  

2,3      2,1    2,4   

n 1.538 540   998   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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Tabel  5.22: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar beperking 
 Percentage gekozen Psychische of lichamelijke beperking  

Percentage gekozen Ja Nee 
Ja 34,5     37,3 34,3     
Nee, een stage was 
geen onderdeel van 
mijn opleiding in het 
studiejaar 2020-2021 

59,1     55,4 59,7     

Nee, mijn stage is 
uitgesteld 

4,1     5,7 3,5     

Nee, mijn stage is 
afgeschaft en 
vervangen door andere 
onderwijsactiviteit  

2,3     1,6 2,5     

n 1.538 249 1.244 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.23: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

economie gedrag en 
maatscha

ppij 

natuur, 
landbouw 

en 
natuurlijk

e 
omgeving 

techniek taal en 
cultuur 

Gezondhe
idszorg 

overig 

Ja 34,5     31,8 34,9 24,9 < 25,9 < 12,5 < 53,4 > 57,9 > 
Nee, een 
stage was 
geen 
onderdeel 
van mijn 
opleiding 
in het 
studiejaar 
2020-
2021 

59,1     61,0 62,6 69,3 > 68,1 > 79,5 > 35,7 < 38,0 < 

Nee, mijn 
stage is 
uitgesteld 

4,1     5,1 2,1  2,0    4,6    4,1    4,3    3,8   

Nee, mijn 
stage is 
afge-
schaft en 
ver-
vangen 
door 
andere 
onderwijs
activiteit  

2,3     2,1 0,4  3,7    1,4    3,9    6,5 >  0,3   

n 1.538 318 200 169   371   110   185   185   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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 Tabel  5.24: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar hbo/wo 
 Percentage gekozen Soort Hoger Onderwijs 

Percentage gekozen hbo wo 
Ja 34,5     48,2 >  8,3 < 
Nee, een stage was 
geen onderdeel van 
mijn opleiding in het 
studiejaar 2020-2021 

59,1     44,1 < 87,8 > 

Nee, mijn stage is 
uitgesteld 

4,1      5,6 >  1,1 < 

Nee, mijn stage is 
afgeschaft en 
vervangen door andere 
onderwijsactiviteit  

2,3      2,0    2,8   

n 1.538 689   849   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.25: Loop je nu stage, of heb je in het studiejaar 2020-2021 een stage 
gelopen, naar migratieachtergrond 
 Percentage 

gekozen 
Migratieachtergrond 

Percentage 
gekozen 

geen 
migratieachtergro

nd 

niet-westerse 
migratieachtergro

nd 

westerse 
migratieachtergro

nd 
Ja 34,5     37,0 > 23,3 < 20,4 < 
Nee, een stage 
was geen 
onderdeel van 
mijn opleiding in 
het studiejaar 
2020-2021 

59,1     57,0 < 72,1 > 67,2   

Nee, mijn stage is 
uitgesteld 

4,1      4,0    2,9    6,5   

Nee, mijn stage is 
afgeschaft en 
vervangen door 
andere 
onderwijsactivi-
teit  

2,3      2,0    1,7    5,9 > 

n 1.538 1.274   138   126   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
 
Tabel 5.26 geeft weer hoe ho-studenten hun stage hebben ervaren tijdens de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021. Studenten hebben geen kortere stage hoeven 
te lopen dan gebruikelijk. De stage werd niet minder intensief of minder leerzaam 
bevonden. Ook hebben studenten geen genoegen hoeven te nemen met een minder 
geschikte stageplaats. Tot slot hebben opleidingen zich in zekere mate ingezet om 
studenten te helpen een stageplaats te vinden. 
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 Tabel  5.26: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021 
 Gemiddelde 
Ik heb een kortere stage gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,2 

Ik heb een minder intensieve stage gelopen 
dan gebruikelijk is 

2,7 

Mijn stage was minder leerzaam 2,6 
Ik heb vaardigheden geleerd tijdens mijn stage 
die ik anders niet geleerd zou hebben tijdens 
een stage voor corona 

3,1 

Ik heb genoegen genomen met een minder 
geschikte stageplaats 

2,8 

Mijn opleiding heeft zich ingezet om voor 
studenten een stageplaats te vinden 

3,4 

n 407 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel 5.27 laat zien dat mannen sterker aangeven dat ze geen kortere stage 
gelopen hebben dan gebruikelijk is. Ook geven mannen sterker aan dat ze geen 
genoegen hebben genomen een minder geschikte stageplaats. Tabel 5.28 geeft 
weer dat onderzochte studenten in de bovenbouw sterker hebben aangegeven geen 
kortere stage gelopen dan gebruikelijk is. Tabel 5.29 laat zien dat de onderzochte 
groep studenten waarvan de ouders een bassischool, MBO 2 of LBO opleiding 
hebben genoten meer oneens zijn dat ze vaardigheden hebben geleerd tijdens hun 
stage die ze anders niet geleerd zouden hebben. Tabel 5.30 geeft weer de 
verschillen in de responses tussen de verschillende sectoren. De sectoren natuur, 
landbouw en natuurlijke omgeving en de sector taal en cultuur zijn te klein om 
uitspraken over te doen. 
 
Tabel  5.27: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar geslacht 
 Totaal Geslacht 

Vrouw (a) Man (b) 
Ik heb een kortere 
stage gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,2   2,3 b   2,0 a 

Ik heb een minder 
intensieve stage 
gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,7 2,7 2,6 

Mijn stage was minder 
leerzaam 

2,6 2,6 2,6 

Ik heb vaardigheden 
geleerd tijdens mijn 
stage die ik anders niet 
geleerd zou hebben 
tijdens een stage voor 
corona 

3,1 3,1 3,1 

Ik heb genoegen 
genomen met een 
minder geschikte 
stageplaats 

2,8   2,9 b   2,6 a 

Mijn opleiding heeft 
zich ingezet om voor 
studenten een                                
stageplaats te vinden 

3,4 3,6 3,2 

n 407 268 136 
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 Tabel  5.27: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar geslacht 

Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel  5.28: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar onderbouw/bovenbouw 
 Totaal Onderbouw/Bovenbouw 

onderbouw (a) bovenbouw (b) 
Ik heb een kortere 
stage gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,2  2,7 b   2,1 a 

Ik heb een minder 
intensieve stage 
gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,7 2,7 2,7 

Mijn stage was minder 
leerzaam 

2,6 2,7 2,6 

Ik heb vaardigheden 
geleerd tijdens mijn 
stage die ik anders niet 
geleerd zou hebben 
tijdens een stage voor 
corona 

3,1 3,2 3,0 

Ik heb genoegen 
genomen met een 
minder geschikte 
stageplaats 

2,8 3,1 2,8 

Mijn opleiding heeft 
zich ingezet om voor 
studenten een                                
stageplaats te vinden 

3,4 3,6 3,4 

n 407 71 336 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel  5.29: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar opleidingsniveau van ouders 
 Totaal Opleidingsniveau ouders 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

Ik heb een 
kortere stage 
gelopen dan 
gebruikelijk is 

2,2 2,1 2,3 2,1 2,1 

Ik heb een 
minder 
intensieve 
stage gelopen 
dan 
gebruikelijk is 

2,7 2,5 2,7 2,7 2,7 

Mijn stage was 
minder 
leerzaam 

2,6 2,2 2,7 2,7 2,6 
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 Tabel  5.29: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar opleidingsniveau van ouders 
Ik heb 
vaardigheden 
geleerd tijdens 
mijn stage die 
ik anders niet 
geleerd zou 
hebben tijdens 
een stage voor 
corona 

3,1  2,4 b c d   3,1 a   3,1 a  3,3 a 

Ik heb 
genoegen 
genomen met 
een minder 
geschikte 
stageplaats 

2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 

Mijn opleiding 
heeft zich 
ingezet om 
voor studenten 
een                                           
stageplaats te 
vinden 

3,4 3,7 3,4 3,5 3,0 

n 407 32 133 154 73 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 
Tabel  5.30: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar sector 
 Totaal Sector 

economie 
(a) 

gedrag en 
maat-

schappij 
(b) 

natuur, 
landbouw 

en 
natuur-

lijke 
omgeving 

(c) 

techniek 
(d) 

taal en 
cultuur 

(e) 

Gezond-
heidszorg 

(f) 

overig (g) 

Ik heb 
een 
kortere 
stage 
gelopen 
dan 
gebruike-
lijk is 

2,2 2,0 2,8 2,3 1,9 1,8 2,0 2,6 

Ik heb 
een 
minder 
intensieve 
stage 
gelopen 
dan 
gebruike-
lijk is 

2,7  3,2 f g  3,0  2,7  2,7  3,6  2,2 a  2,4 a 

Mijn 
stage was 
minder 
leerzaam 

2,6  3,1 f g  3,2 f g 
 2,7  2,7 

 3,7 f g  2,1 a b e  2,1 a b e 
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 Tabel  5.30: Effecten van de coronacrisis op stage ervaringen in het studiejaar 
2020-2021, naar sector 
Ik heb 
vaardig-
heden 
geleerd 
tijdens 
mijn 
stage die 
ik anders 
niet 
geleerd 
zou 
hebben 
tijdens 
een stage 
voor 
corona 

3,1  2,9 g  3,1  2,6 g  2,9 g  2,5  3,0  3,6 a c d 

Ik heb 
genoegen 
genomen 
met een 
minder 
geschikte 
stage-
plaats 

2,8 3,0 3,1 2,8 2,6 2,5 3,0 2,7 

Mijn 
opleiding 
heeft zich 
ingezet 
om voor 
studenten 
een                                         
stage-
plaats te 
vinden 

3,4  2,9 g  3,4  3,5  3,4  3,5  3,6  3,9 a 

n 407 85 49 29 77 11 82 74 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5; helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens. 

 

5.2 In hoeverre is volgens de studenten in het studiejaar 2020-2021 sprake 
van veranderingen in hun opleidingsprestaties (kwalificatie) als gevolg van 
de coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 
 
Tabel 5.31 geeft weer in hoeverre de cijfers van studenten veranderd zijn gedurende 
de coronacrisis. De cijfers van de helft van de studenten zijn hetzelfde gebleven. 
Ruim 33 procent geeft aan dat de cijfers slechter zijn geworden en 14.8 procent van 
de studenten heeft betere cijfers behaald dan voor de corona. 
 
Tabel  5.31: Vergeleken met voor de coronacrisis, zijn cijfers in het studiejaar 
2020-2021: 
 Percentage gekozen 
Slechter geworden 33,0     
Beter geworden 14,8     
Hetzelfde gebleven 52,2     
n 1.013 
Getallen geven percentages weer. 
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Tabel 5.32 laat zien dat mannen vaker dan gemiddeld aangeven dat hun cijfers 
slechter zijn geworden. Ook geven zij minder vaak aan dat hun cijfers hetzelfde zijn 
gebleven. Voor vrouwen is dit het omgekeerde. Tabel 5.33 laat zien dat de 
onderzochte groep studenten met een psychische of lichamelijke beperking vaker 
aangeven dat hun cijfers slechter zijn geworden. Tabel 5.34 laat zien dat studenten 
in de sector gezondheidszorg minder vaak aangaven dat hun cijfers slechter zijn 
geworden, terwijl zij juist vaker aangaven dan gemiddeld dat hun cijfers beter zijn 
geworden. Tabel 5.35 laat zien dat wo-studenten vaker aangeven dat hun cijfers 
beter zijn geworden, terwijl de cijfers van hbo-studenten vaker gelijk zijn gebleven. 
 
Tabel  5.32: Cijfers in het studiejaar 2020-2021 vergeleken met voor de 
coronacrisis, uitgesplitst naar geslacht 
 Percentage gekozen Geslacht 

Percentage gekozen Vrouw Man 
Slechter geworden 33,0     29,0 < 37,3 > 
Beter geworden 14,8     13,5   16,7   
Hetzelfde gebleven 52,2     57,5 > 46,0 < 
n 1.013 548   452   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.33: Cijfers in het studiejaar 2020-2021 vergeleken met voor de 
coronacrisis, uitgesplitst naar beperking 
 Percentage gekozen Psychische of lichamelijke beperking  

Percentage gekozen Ja Nee 
Slechter geworden 33,0     39,8 > 30,6 < 
Beter geworden 14,8     13,5   15,4   
Hetzelfde gebleven 52,2     46,7   54,1   
n 1.013 176   807   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.34: Cijfers in het studiejaar 2020-2021 vergeleken met voor de 
coronacrisis, uitgesplitst naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

economie gedrag en 
maat-

schappij 

natuur, 
landbouw 

en 
natuur-

lijke 
omgeving 

techniek taal en 
cultuur 

Gezond-
heidszorg 

overig 

Slechter 
geworden 

33,0     33,5 35,5 31,9 35,9 26,1 21,1 < 39,2 

Beter 
geworden 

14,8     14,3 15,0 23,6 13,5 20,6 13,7   10,5 

Hetzelfde 
gebleven 

52,2     52,2 49,4 44,5 50,6 53,3 65,2 > 50,3 

n 1.013 208 129 107 254 79 118   118 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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 Tabel  5.35: Cijfers in het studiejaar 2020-2021 vergeleken met voor de 
coronacrisis, uitgesplitst naar hbo/wo 
 Percentage gekozen Soort Hoger Onderwijs 

Percentage gekozen hbo wo 
Slechter geworden 33,0     35,2 > 28,8 < 
Beter geworden 14,8      9,5 < 25,1 > 
Hetzelfde gebleven 52,2     55,4 > 46,1 < 
n 1.013 458   555   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
 
Tabel 5.36 geeft de gevolgen weer van de coronacrisis op de studievoortgang van 
studenten in het ho. De helft van de respondenten heeft aangegeven dat de 
studievoortgang ongeveer het zelfde gebleven is. Ongeveer 31 procent van de 
studenten heeft aangegeven studievertraging te hebben opgelopen door de 
coronacrisis. 
 
Tabel  5.36: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021? 
 Percentage gekozen 
Nee, mijn studievoortgang is ongeveer 
hetzelfde gebleven 

49,5     

Ja, ik heb door de coronacrisis studievertraging 
opgelopen 

31,3     

Ja, ik heb door de coronacrisis meer vakken 
gehaald / sneller gestudeerd 

3,4     

Dat weet ik (nog) niet 15,9     
n 1.538 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 5.37 tot en met Tabel 5.42 geeft de studievoortgang weer uitgesplitst naar 
verschillende groepen. 
 
Tabel  5.37: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar geslacht 
 Percentage gekozen Geslacht 

Percentage gekozen Vrouw Man 
Nee, mijn 
studievoortgang is 
ongeveer hetzelfde 
gebleven 

49,5     57,8 > 40,9 < 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis 
studievertraging 
opgelopen 

31,3     22,0 < 40,9 > 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis meer 
vakken gehaald / 
sneller gestudeerd 

3,4      2,7    4,2   

Dat weet ik (nog) niet 15,9     17,5   13,9   
n 1.538 847   669   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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 Tabel  5.38: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar onderbouw/bovenbouw 
 Percentage gekozen Onderbouw/Bovenbouw 

Percentage gekozen onderbouw bovenbouw 
Nee, mijn 
studievoortgang is 
ongeveer hetzelfde 
gebleven 

49,5     43,4 < 52,8 > 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis 
studievertraging 
opgelopen 

31,3     26,8 < 33,6 > 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis meer 
vakken gehaald / 
sneller gestudeerd 

3,4      3,6    3,2   

Dat weet ik (nog) niet 15,9     26,2 > 10,4 < 
n 1.538 540   998   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.39: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar financiële situatie ouders 
 Percentage 

gekozen 
Financiële situatie ouders 

Percentage 
gekozen 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
(veel) minder 
te besteden 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
meer te 
besteden 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
veel meer te 

besteden 

Nee, mijn 
studievoort-
gang is 
ongeveer 
hetzelfde 
gebleven 

49,5     41,5   49,4 52,3 52,7 

Ja, ik heb door 
de coronacrisis 
studiever-
traging 
opgelopen 

31,3     39,7 > 32,6 28,5 26,3 

Ja, ik heb door 
de coronacrisis 
meer vakken 
gehaald / 
sneller 
gestudeerd 

3,4      2,0   2,8 4,2 3,6 

Dat weet ik 
(nog) niet 

15,9     16,7   15,2 15,0 17,5 

n 1.538 181   515 603 114 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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 Tabel  5.40: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar beperking 
 Percentage gekozen Psychische of lichamelijke beperking  

Percentage gekozen Ja Nee 
Nee, mijn 
studievoortgang is 
ongeveer hetzelfde 
gebleven 

49,5     35,3 < 53,1 > 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis 
studievertraging 
opgelopen 

31,3     44,4 > 27,6 < 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis meer 
vakken gehaald / 
sneller gestudeerd 

3,4      3,4    3,4   

Dat weet ik (nog) niet 15,9     16,9   15,9   
n 1.538 249   1.244   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.41: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

eco-
nomie 

gedrag en 
maatscha

ppij 

natuur, 
landbouw 

en 
natuurlijk

e 
omgeving 

techniek taal en 
cultuur 

gezondhei
dszorg 

overig 

Nee, mijn 
studievoort
gang is 
ongeveer 
hetzelfde 
gebleven 

49,5     49,5 56,8   55,1 39,9 < 51,5 60,4 > 48,7 

Ja, ik heb 
door de 
coronacrisis 
studiever-
traging 
opgelopen 

31,3     29,4 20,6 < 30,9 40,1 > 24,6 22,7   37,1 

Ja, ik heb 
door de 
coronacrisis 
meer 
vakken 
gehaald / 
sneller 
gestudeerd 

3,4     3,2  3,2   1,5  5,5   6,8  1,3   0,7 

Dat weet ik 
(nog) niet 

15,9     17,9 19,4   12,5 14,6   17,0 15,7   13,4 

n 1.538 318 200   169 371   110 185   185 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
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 Tabel  5.42: Heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de studievoortgang in 2020-
2021, naar hbo/wo 
 Percentage gekozen Soort Hoger Onderwijs 

Percentage gekozen hbo wo 
Nee, mijn 
studievoortgang is 
ongeveer hetzelfde 
gebleven 

49,5     46,6 < 55,0 > 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis 
studievertraging 
opgelopen 

31,3     34,2 > 25,7 < 

Ja, ik heb door de 
coronacrisis meer 
vakken gehaald / 
sneller gestudeerd 

3,4      2,5 <  5,1 > 

Dat weet ik (nog) niet 15,9     16,7   14,3   
n 1.538 689   849   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

  
Tabel 5.43 geeft de studievoortgang weer van studenten in aantal studiepunten. 
Studenten die aangegeven hebben studievertraging te hebben opgelopen hebben 
gemiddeld 24.6 studiepunten minder behaald. Studenten die sneller hebben kunnen 
studeren door de coronacrisis deden dit met ongeveer 22.3 studiepunten. 
 
Tabel  5.43: Verandering in behaalde hoeveelheid studiepunten door de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021 
 Gemiddelde 
Aantal studiepunten minder behaald in 
studiejaar 2020-2021 (studievertraging) 

24,6 

Aantal studiepunten meer behaald in 2020-
2021 (studieversnelling) 

22,3 

n 445 
 
Tabel 5.44 tot en met Tabel 5.47 laten de studievertraging/versnelling zien 
uitgesplitst naar onder- en bovenbouw, opleidingsniveau van de ouder, financiële 
situatie van de ouder en hbo/wo. 
 
Tabel  5.44: Verandering in behaalde hoeveelheid studiepunten door de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar onderbouw/bovenbouw 
 Totaal Onderbouw/Bovenbouw 

onderbouw (a) bovenbouw (b) 
Aantal studiepunten 
minder behaald in 
studiejaar 2020-2021 
(studievertraging) 

24,6  21,3 b  26,0 a 

Aantal studiepunten 
meer behaald in 2020-
2021 
(studieversnelling) 

22,3 21,5 22,8 

n 445 130 315 
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 Tabel  5.45: Verandering in behaalde hoeveelheid studiepunten door de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar opleidingsniveau ouder 
 Totaal Opleidingsniveau ouders 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

Aantal 
studiepunten 
minder behaald 
in studiejaar 
2020-2021 
(studievertra-
ging) 

24,6 29,8 27,9 22,8  22,9 

Aantal 
studiepunten 
meer behaald 
in 2020-2021 
(studiever-
snelling) 

22,3 35,9 d 21,6 24,0 14,1 a 

n 445 30 82 165 149 
 
Tabel  5.46: Verandering in behaalde hoeveelheid studiepunten door de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar financiële situatie ouders 
 Totaal Financiële situatie ouders 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
(veel) minder 

te besteden (a) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden (b) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
meer te 

besteden (c) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
veel meer te 
besteden (d) 

Aantal 
studiepunten 
minder behaald 
in studiejaar 
2020-2021 
(studiever-
traging) 

24,6 30,0 b c  23,5 a  22,8 a 22,4 

Aantal 
studiepunten 
meer behaald 
in 2020-2021 
(studiever-
snelling) 

22,3 28,8 18,6 17,3 25,6 

n 445 68 158 157 30 
 
Tabel  5.47: Verandering in behaalde hoeveelheid studiepunten door de 
coronacrisis in studiejaar 2020-2021, naar hbo/wo 
 Totaal Soort Hoger Onderwijs 

hbo (a) wo (b) 
Aantal studiepunten 
minder behaald in 
studiejaar 2020-2021 
(studievertraging) 

24,6  25,5 b  22,4 a 

Aantal studiepunten 
meer behaald in 2020-
2021 
(studieversnelling) 

22,3 27,4 17,7 

n 445 229 216 
 
 



 
 
 

 Pagina 36 van 37 

 

  

 Tabel 5.48 geeft de redenen weer die studenten opgegeven hebben voor het hebben 
van studievertraging. Gebrek aan motivatie werd door 75.6 procent van de 
studenten opgegeven als reden voor de studievertraging. Ander veel genoemde 
redenen zijn het gebrek aan individuele begeleiding vanuit de opleiding, slechte 
studiefaciliteiten thuis en slechte onderwijskwaliteit. Andere opgegeven redenen die 
meerdere malen genoemd werden zijn problemen met online toetsing, psychische 
klachten, gebrek aan contact met medestudenten en de online lessen. 
 
Tabel  5.48: Welke aspecten hebben te maken met de studievertraging? 
 Percentage gekozen 
Gebrek aan praktische oefening in stage  16,7 
Gebrek aan praktijkvoorzieningen van je 
opleiding  

31,5 

Gebrek aan individuele begeleiding vanuit je 
opleiding 

50,7 

Slechte studiefaciliteiten thuis (geen rustige 
werkplek, matige ict voorzieningen) 

42,9 

Gebrek aan motivatie 75,6 
Slechte onderwijskwaliteit 47,7 
Anders 31,6 
n 446 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 5.49 tot en met Tabel 5.55 laten de opgegeven redenen zien uitgesplitst naar 
verschillende groepen. 
 
Tabel  5.49: Welke aspecten hebben te maken met de studievertraging, naar 
geslacht 
 Percentage gekozen Geslacht 

Percentage gekozen Vrouw (a) Man (b) 
Gebrek aan praktische 
oefening in stage  

16,7 19,5 14,0 

Gebrek aan 
praktijkvoorzieningen 
van je opleiding  

31,5 30,5 31,6 

Gebrek aan individuele 
begeleiding vanuit je 
opleiding 

50,7 53,3 49,0 

Slechte 
studiefaciliteiten thuis 
(geen rustige 
werkplek, matige ict 
voorzieningen) 

42,9 43,8 43,0 

Gebrek aan motivatie 75,6 66,6 b 80,5 a 
Slechte 
onderwijskwaliteit 

47,7 42,5 50,4 

Anders 31,6 35,0 29,5 
n 446 184   249   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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 Tabel  5.50: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar 
onderbouw/bovenbouw 
 Percentage gekozen Onderbouw/Boven-

bouw 
Onderbouw/Bovenb
ouw (b)ovenbouw 

Percentage gekozen onderbouw (a) b 
Gebrek aan praktische 
oefening in stage  

16,7 13,9 17,9 

Gebrek aan 
praktijkvoorzieningen 
van je opleiding  

31,5 42,7 b 26,7 a 

Gebrek aan individuele 
begeleiding vanuit je 
opleiding 

50,7 54,6 49,1 

Slechte 
studiefaciliteiten thuis 
(geen rustige 
werkplek, matige ict 
voorzieningen) 

42,9 46,1 41,5 

Gebrek aan motivatie 75,6 82,8 b 72,6 a 
Slechte 
onderwijskwaliteit 

47,7 51,7 45,9 

Anders 31,6 27,5 33,4 
n 446 130   316   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.51: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar 
opleidingsniveau ouders 
 Percentage 

gekozen 
Opleidingsniveau ouders 

Percentage 
gekozen 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

Gebrek aan 
praktische 
oefening in 
stage  

16,7 28,0   15,0   13,9 15,5 

Gebrek aan 
praktijkvoor-
zieningen van 
je opleiding  

31,5 33,9   26,1   31,0 37,1 

Gebrek aan 
individuele 
begeleiding 
vanuit je 
opleiding 

50,7 66,4   47,2   53,5 48,0 

Slechte 
studiefacilitei-
ten thuis (geen 
rustige 
werkplek, 
matige ict 
voorzieningen) 

42,9 60,1 b 33,4 a 42,5 45,8 

Gebrek aan 
motivatie 

75,6 79,1   69,9   77,8 77,2 

Slechte 
onderwijskwa-
liteit 

47,7 61,1   37,8   50,8 51,0 

Anders 31,6 33,7   36,0   28,6 31,5 
n 446 30   83   165 149 
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 Tabel  5.51: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar 
opleidingsniveau ouders 

Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.52: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar financiële 
situatie ouder 
 Percentage 

gekozen 
Financiële situatie ouders 

Percentage 
gekozen 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
(veel) minder 

te besteden (a) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden (b) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
meer te 

besteden (c) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
veel meer te 
besteden (d) 

Gebrek aan 
praktische 
oefening in 
stage  

16,7 18,8     16,0   15,1   5,1 

Gebrek aan 
praktijkvoor-
zieningen van 
je opleiding  

31,5 31,6 34,6 29,0 35,9 

Gebrek aan 
individuele 
begeleiding 
vanuit je 
opleiding 

50,7 52,0 50,9 47,2 48,0 

Slechte 
studiefacilitei-
ten thuis (geen 
rustige 
werkplek, 
matige ict 
voorzieningen) 

42,9 58,7 b c 38,9 a 38,3 a 57,8 

Gebrek aan 
motivatie 

75,6 70,3     78,9   78,7   72,0 

Slechte 
onderwijskwa-
liteit 

47,7 48,0     44,2   46,7   64,9 

Anders 31,6 32,5 28,1 32,1 30,0 
n 446 68     158   157   30 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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 Tabel  5.53: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector  Sector Sector Sector  Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

Sector 
(e)cono-
mie (a) 

Sector 
(g)edrag 
en maat-
schappij 

(b) 

natuur, 
landbouw 

en 
natuur-

lijke 
omgeving 

(c) 

techniek 
(d) 

taal en 
cultuur 

(e) Sector 
(g)ezond-
heidszorg 

(f) 

overig (g) 

Gebrek 
aan 
praktisch
e 
oefening 
in stage  

16,7  7,2 c f 16,3   24,4 a   15,2 f   16,5     37,3 a d 18,9     

Gebrek 
aan 
praktijkvo
orziening
en van je 
opleiding  

31,5 22,3 f   36,6   43,2 g   34,3     26,6     52,0 a g 18,1 c f 

Gebrek 
aan 
individu-
ele 
begelei-
ding 
vanuit je 
opleiding 

50,7 58,5 c e 39,2   32,2 a g 52,2     26,7 a g 48,8     60,3 c e 

Slechte 
studiefa-
ciliteiten 
thuis 
(geen 
rustige 
werkplek, 
matige ict 
voorzie-
ningen) 

42,9 44,4 44,2 43,7 41,7 44,1 39,3 44,1 

Gebrek 
aan 
motivatie 

75,6 71,4 d   71,6   73,8     86,4 a f 79,2     50,0 d   74,0     

Slechte 
onderwijs
kwaliteit 

47,7 58,7 b c 30,6 a 27,3 a d 51,4 c   37,2     39,0     50,3     

Anders 31,6 27,6     25,1   30,8     34,4     39,4     28,4     35,1     
n 446 86     41   51     134     27     39     68     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
 
Tabel  5.54: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar hbo/wo 
 Percentage gekozen Soort Hoger Onderwijs 

Percentage gekozen hbo (a) wo (b) 
Gebrek aan praktische 
oefening in stage  

16,7 21,5 b  4,6 a 

Gebrek aan 
praktijkvoorzieningen 
van je opleiding  

31,5 32,3 29,6 
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 Tabel  5.54: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar hbo/wo 
Gebrek aan individuele 
begeleiding vanuit je 
opleiding 

50,7 56,0 b 37,4 a 

Slechte 
studiefaciliteiten thuis 
(geen rustige 
werkplek, matige ict 
voorzieningen) 

42,9 40,5 49,0 

Gebrek aan motivatie 75,6 73,9 80,1 
Slechte 
onderwijskwaliteit 

47,7 49,3 43,4 

Anders 31,6 32,0 30,7 
n 446 230   216   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.55: Welke aspecten hebben te maken met studievertraging, naar 
migratieachtergrond 
 Percentage 

gekozen 
Migratieachter-
grond (g)een 

migratieachter-
grond (a) 

Migratieachtergrond 

Percentage 
gekozen 

Migratieachtergro
nd (g)een 

migratieachtergro
nd (a) 

niet-westerse 
migratieachtergro

nd (b) 

westerse 
migratieachtergro

nd (c) 

Gebrek aan 
praktische 
oefening in stage  

16,7 16,8 16,9 16,0 

Gebrek aan 
praktijkvoorzie-
ningen van je 
opleiding  

31,5 31,4 26,3 37,3 

Gebrek aan 
individuele 
begeleiding vanuit 
je opleiding 

50,7 49,7 57,0 53,6 

Slechte 
studiefaciliteiten 
thuis (geen 
rustige werkplek, 
matige ict 
voorzieningen) 

42,9 40,7 b 61,2 a 45,5 

Gebrek aan 
motivatie 

75,6 75,0 79,9 77,6 

Slechte 
onderwijskwaliteit 

47,7 48,0 43,7 48,6 

Anders 31,6 32,0 30,2 30,1 
n 446 359   39   48 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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 5.3 Welke maatregelen heeft de opleiding volgens de studenten in het 
studiejaar 2020-2021 genomen om het onderwijs goed aan te laten sluiten 
bij hun onderwijsbehoeften en ontwikkeling? 
 
Tabel 5.58 laat zien welke activiteiten onderwijsinstellingen hebben genomen om 
ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk onderwijs te geven. 94.8% van de 
studenten gaf aan dat er op zijn minst één maatregel is getroffen om zo goed 
mogelijk onderwijs te geven. De meest genoemde activiteiten waren de verhoogde 
vaardigheid van docenten in online lesgeven en de goede digitale lesomgeving. 
 
Tabel  5.58: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven 
 Percentage gekozen 
Er was meer studiebegeleiding aanwezig  6,9     
Docenten zijn vaardiger geworden in 
afstandsonderwijs 

51,2     

Er werd gezorgd voor een goede digitale 
lesomgeving 

55,4     

Wanneer dit nodig was, werd er voor 
studenten een uitleen laptop of andere 
apparatuur geregeld 

9,5     

Er werd gezorgd voor werkruimtes op de 
instelling 

35,2     

Docenten toonden extra belangstelling voor 
het welzijn van hun studenten 

26,4     

Er werden extra inloopspreekuren 
georganiseerd (online/fysiek) 

21,3     

Er was extra aandacht voor de voorbereiding 
op een tentamen  

7,3     

Mijn opleiding heeft in het studiejaar 2020-
2021 geen extra activiteiten aangeboden 

5,2     

Anders 13,0     
n 1.538 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 5.59 tot en met Tabel 5.62 laat zien welke activiteiten onderwijsinstellingen 
hebben genomen om ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk onderwijs te geven 
uitgesplitst naar verschillende groepen. 
 
Tabel  5.59: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar opleidingsniveau van de ouders 
 Percentage 

gekozen 
Opleidingsniveau ouders 

Percentage 
gekozen 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

Er was meer 
studiebegelei-
ding aanwezig  

6,9     4,9 6,8 7,4 6,9 

Docenten zijn 
vaardiger 
geworden in 
afstands-
onderwijs 

51,2     47,8 56,6 c 47,9 b 51,6 
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 Tabel  5.59: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar opleidingsniveau van de ouders 
Er werd 
gezorgd voor 
een goede 
digitale 
lesomgeving 

55,4     54,9 55,9 55,3 53,9 

Wanneer dit 
nodig was, 
werd er voor 
studenten een 
uitleen laptop 
of andere 
apparatuur 
geregeld 

9,5     10,7  6,9   11,4   8,2 

Er werd 
gezorgd voor 
werkruimtes op 
de instelling 

35,2     39,8 32,9 34,4 37,0 

Docenten 
toonden extra 
belangstelling 
voor het 
welzijn van 
hun studenten 

26,4     16,9 28,9   26,3   24,8 

Er werden 
extra 
inloopspreek-
uren 
georganiseerd 
(online/fysiek) 

21,3     20,4 19,1 22,3 20,2 

Er was extra 
aandacht voor 
de 
voorbereiding 
op een 
tentamen  

7,3     10,0 8,5 6,1 7,2 

Mijn opleiding 
heeft in het 
studiejaar 
2020-2021 
geen extra 
activiteiten 
aangeboden 

5,2     2,9  7,8 c  3,8 b 5,7 

Anders 13,0     16,9 11,4 14,0 13,1 
n 1.538 93 335   537   497 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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Tabel  5.60: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar financiële situatie van de ouders 
 Percentage 

gekozen 
Financiële situatie ouders 

Percentage 
gekozen 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
(veel) minder 

te besteden (a) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden (b) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
meer te 

besteden (c) 

Mijn 
ouders/ver-

zorgers hebben 
veel meer te 
besteden (d) 

Er was meer 
studiebegelei-
ding aanwezig  

6,9     7,7 7,1 6,7 5,4 

Docenten zijn 
vaardiger 
geworden in 
afstands-
onderwijs 

51,2     43,8 c   50,7   56,0 a 56,9     

Er werd 
gezorgd voor 
een goede 
digitale 
lesomgeving 

55,4     45,5 c d 54,1 d 57,8 a 66,8 a b 

Wanneer dit 
nodig was, 
werd er voor 
studenten een 
uitleen laptop 
of andere 
apparatuur 
geregeld 

9,5     9,5 9,8 9,6 6,9 

Er werd 
gezorgd voor 
werkruimtes op 
de instelling 

35,2     34,2 34,8 37,3 35,8 

Docenten 
toonden extra 
belangstelling 
voor het 
welzijn van 
hun studenten 

26,4     27,6 28,0 25,8 26,9 

Er werden 
extra 
inloopspreek-
uren 
georganiseerd 
(online/fysiek) 

21,3     13,3 b c 22,0 a 23,9 a 20,0     

Er was extra 
aandacht voor 
de 
voorbereiding 
op een 
tentamen  

7,3     6,3 8,0 8,0 5,4 
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Tabel  5.60: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar financiële situatie van de ouders 
Mijn opleiding 
heeft in het 
studiejaar 
2020-2021 
geen extra 
activiteiten 
aangeboden 

5,2     7,1 4,6 5,0 2,8 

Anders 13,0     19,2 c   14,3   10,7 a  9,3     
n 1.538 181     515   603   114     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.61: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector 
(e)co-
nomie 

(a) 

Sector 
(g)edrag 
en maat-
schappij 

(b) 

Sector Sector 
(g)ezond

heids-
zorg (f) 

Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

Sector 
(e)cono-
mie (a) 

Sector 
(g)edrag 
en maat-
schappij 

(b) 

natuur, 
landbouw 

en 
natuurlijk

e 
omgeving 

(c) 

techniek 
(d) 

taal en 
cultuur 

(e) Sector 
(g)ezondh
eidszorg 

(f) 

overig (g) 

Er was 
meer 
studiebe-
geleiding 
aanwezig  

6,9      4,4 c f  5,5 f   13,2 a d g  5,8 c f  6,5     13,9 a b d 
g 

 4,6 c f 

Docenten 
zijn 
vaardiger 
geworden 
in 
afstands-
onderwijs 

51,2     43,1 c f 44,8 c f 61,3 a b   52,5     46,9     62,1 a b     54,1     

Er werd 
gezorgd 
voor een 
goede 
digitale 
les-
omgeving 

55,4     50,8     53,1     62,6 g     59,5     50,4     61,5 g       47,8 c f 
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 Tabel  5.61: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar sector 
Wanneer 
dit nodig 
was, werd 
er voor 
studenten 
een 
uitleen 
laptop of 
andere 
appara-
tuur 
geregeld 

9,5      7,5 e   10,0      8,9        8,7     17,2 a    8,2         12,7     

Er werd 
gezorgd 
voor 
werk-
ruimtes 
op de 
instelling 

35,2     28,4 b d 42,2 a   34,4       38,9 a   37,5     36,9         32,0     

Docenten 
toonden 
extra 
belang-
stelling 
voor het 
welzijn 
van hun 
studenten 

26,4     22,1 b e 34,6 a g 26,7       26,0     36,0 a   27,9         22,3 b   

Er werden 
extra 
inloop-
spreek-
uren 
georga-
niseerd 
(online 
/fysiek) 

21,3     19,9     20,8     29,1       20,6     24,6     19,2         20,8     

Er was 
extra 
aandacht 
voor de 
voorbe-
reiding op 
een 
tentamen  

7,3      9,1      5,0      5,8        8,3      9,8      6,1          4,0     

Mijn 
opleiding 
heeft in 
het 
studiejaar 
2020-
2021 
geen 
extra 
activitei-
ten 
aange-
boden 

5,2      5,4      5,4      5,0        4,0 e   12,6 d f  4,0 e        5,5     

Anders 13,0     16,7     12,2     11,2       11,2     11,0     10,7         15,0     
n 1.538 318     200     169       371     110     185         185     
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 Tabel  5.61: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar sector 

Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.62: Welke van de onderstaande activiteiten heeft jouw opleiding dit 
studiejaar ondernomen om ondanks de corona crisis zo goed mogelijk onderwijs te 
geven, naar migratieachtergrond 
 Percentage 

gekozen 
Migratieachtergr

ond (g)een 
migratie-

achtergrond (a) 

Migratieachtergrond 

Percentage 
gekozen 

Migratieachter-
grond (g)een 

migratieachter-
grond (a) 

niet-westerse 
migratieachter-

grond (b) 

westerse 
migratieachter-

grond (c) 

Er was meer 
studiebegeleiding 
aanwezig  

6,9     6,3 9,0 11,5 

Docenten zijn 
vaardiger 
geworden in 
afstandsonderwijs 

51,2     51,9 b 39,2 a c 57,1 b   

Er werd gezorgd 
voor een goede 
digitale 
lesomgeving 

55,4     56,1 50,7 52,5 

Wanneer dit nodig 
was, werd er voor 
studenten een 
uitleen laptop of 
andere apparatuur 
geregeld 

9,5     8,6 14,2 13,5 

Er werd gezorgd 
voor werkruimtes 
op de instelling 

35,2     35,9 29,9 34,6 

Docenten toonden 
extra 
belangstelling 
voor het welzijn 
van hun studenten 

26,4     26,3 30,4 23,7 

Er werden extra 
inloopspreekuren 
georganiseerd 
(online/fysiek) 

21,3     22,1 17,7 15,9 

Er was extra 
aandacht voor de 
voorbereiding op 
een tentamen  

7,3     6,9 5,3 13,3 

Mijn opleiding 
heeft in het 
studiejaar 2020-
2021 geen extra 
activiteiten 
aangeboden 

5,2     4,9 7,8 6,1 

Anders 13,0     13,0 14,5 11,2 
n 1.538 1.274   138     126     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 



 
 
 

 Pagina 47 van 48 

 

  

  

5.4 Welke maatregelen zijn volgens de studenten effectief en welke minder 
effectief en waarom? 
 
Tabel 5.63 laat zien waar studenten willen dat de opleiding/instelling extra geld aan 
zou gaan besteden. Meer begeleiding als het gaat om welzijn van de studenten werd 
door 55.7 procent van de bevraagde studenten genoemd. Ook meer 
studiebegeleiding en de organisatie van activiteiten ter versterking van de 
saamhorigheid werd veel genoemd. Antwoorden die meermaals in de ‘anders’ 
categorie genoemd werden waren fysieke lessen en gerelateerd aan de kwaliteit van 
het onderwijs. 
 
Tabel  5.63: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven? 
 Percentage gekozen 
Betere ICT-voorzieningen voor studenten 20,6     
Ondersteuning van docenten m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     

Interactieve online werkvormen 42,2     
Meer begeleiding als het gaat om welzijn van 
studenten 

55,7     

Meer studiebegeleiding 46,5     
Verbetering van de toetsing 35,0     
Het organiseren van activiteiten ter versterking 
van de saamhorigheid  

52,8     

Het organiseren van stages 26,6     
Anders  9,7     
n 1.538 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 5.64 tot en met Tabel 5.69 laten zien waar studenten willen dat de 
opleiding/instelling extra geld aan zou besteden uitgesplitst naar verschillende 
groepen. 
 
Tabel  5.64: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar geslacht 
 Percentage gekozen Geslacht 

Percentage gekozen Vrouw (a) Man (b) 
Betere ICT-
voorzieningen voor 
studenten 

20,6     19,7 21,8 

Ondersteuning van 
docenten m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     28,5 33,7 

Interactieve online 
werkvormen 

42,2     44,2 40,2 

Meer begeleiding als 
het gaat om welzijn 
van studenten 

55,7     60,2 b 50,1 a 

Meer studiebegeleiding 46,5     48,7 42,9 
Verbetering van de 
toetsing 

35,0     33,9 36,4 
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 Tabel  5.64: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar geslacht 
Het organiseren van 
activiteiten ter 
versterking van de 
saamhorigheid  

52,8     57,6 b 47,0 a 

Het organiseren van 
stages 

26,6     28,1 24,6 

Anders  9,7     7,7 11,7 
n 1.538 847   669   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.65: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar opleidingsniveau van de ouders 
 Percentage 

gekozen 
Opleidingsniveau ouders 

Percentage 
gekozen 

Basisschool, 
MBO 2,0 of 

LBO (a) 

MBO 3,0 of 4,0 
of 

vergelijkbaar 
(b) 

HBO of 
vergelijkbaar 

(c) 

Universitair of 
hoger (d) 

Betere ICT-
voorzieningen 
voor studenten 

20,6     23,2 24,0 c 16,8 b 22,1 

Ondersteuning 
van docenten 
m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     31,4 30,3 31,3 30,6 

Interactieve 
online 
werkvormen 

42,2     38,8 42,4 40,6 45,7 

Meer 
begeleiding als 
het gaat om 
welzijn van 
studenten 

55,7     60,8 55,4 55,4 56,1 

Meer 
studiebege-
leiding 

46,5     49,6 47,9 45,7 46,8 

Verbetering 
van de toetsing 

35,0     31,4 35,5 35,1 35,3 

Het 
organiseren 
van activiteiten 
ter versterking 
van de 
saamhorigheid  

52,8     43,9 54,8 54,8 53,4 

Het 
organiseren 
van stages 

26,6     25,6 28,2 25,8 26,4 

Anders  9,7     9,5 9,1 10,3 9,0 
n 1.538 93 335   537   497 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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 Tabel  5.66: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar financiële situatie van de ouders 
 Percentage 

gekozen 
Financiële situatie ouders 

Percentage 
gekozen 

Mijn 
ouders/verzorg

ers hebben 
(veel) minder 

te besteden (a) 

Mijn 
ouders/verzorg

ers hebben 
ongeveer 

evenveel te 
besteden (b) 

Mijn 
ouders/verzorg

ers hebben 
meer te 

besteden (c) 

Mijn 
ouders/verzorg

ers hebben 
veel meer te 
besteden (d) 

Betere ICT-
voorzieningen 
voor studenten 

20,6     23,6 c 23,1 c 15,3 a b d 27,6 c 

Ondersteuning 
van docenten 
m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     28,9   31,4   28,0 d     40,4 c 

Interactieve 
online 
werkvormen 

42,2     45,3 39,3 44,3 46,4 

Meer 
begeleiding als 
het gaat om 
welzijn van 
studenten 

55,7     60,0 54,8 55,8 51,3 

Meer 
studiebege-
leiding 

46,5     52,2   46,4   43,1       49,5   

Verbetering 
van de toetsing 

35,0     40,8   35,4   32,7       43,0   

Het 
organiseren 
van activiteiten 
ter versterking 
van de 
saamhorigheid  

52,8     54,4 53,6 53,6 51,6 

Het 
organiseren 
van stages 

26,6     33,3   27,5   24,8       20,7   

Anders  9,7     11,4 8,9 9,1 8,5 
n 1.538 181   515   603       114   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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 Tabel  5.67: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar sector 
 Percen-

tage 
gekozen 

Sector  Sector  Sector Sector  Sector 

Percen-
tage 

gekozen 

Sector 
(e)co-

nomie (a) 

Sector 
(g)edrag 
en maat-
schappij 

(b) 

natuur, 
landbouw 

en 
natuur-

lijke 
omgeving 

(c) 

techniek 
(d) 

taal en 
cultuur 

(e) Sector 
(g)ezond-
heidszorg 

(f) 

overig (g) 

Betere 
ICT-
voorzie-
ningen 
voor 
studenten 

20,6     22,9       20,6   22,9     19,8   24,3     17,6     17,5         

Onder-
steuning 
van 
docenten 
m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     31,9       34,0   36,9     27,6   37,0     33,4     24,6         

Interac-
tieve 
online 
werk-
vormen 

42,2     42,9       43,3   42,1     42,5   39,7     37,1     45,8         

Meer 
begelei-
ding als 
het gaat 
om 
welzijn 
van 
studenten 

55,7     55,8       60,1   51,2     51,5 g 65,2     52,1     63,4 d       

Meer 
studiebe-
geleiding 

46,5     52,4 c e f 48,7   38,1 a g 43,4 g 35,9 a g 39,0 a g 58,7 c d e 
f 

Verbete-
ring van 
de 
toetsing 

35,0     36,2       40,3 e 34,7     34,0   25,2 b   37,6     31,8         

Het 
organi-
seren van 
activitei-
ten ter 
verster-
king van 
de 
saamho-
righeid  

52,8     52,7       60,8 d 51,9     46,9 b 58,5     57,2     52,4         

Het 
organi-
seren van 
stages 

26,6     29,6 g     29,2   30,0     25,4   23,4     27,8     18,5 a       

Anders  9,7      6,6 d      6,6   11,5     12,7 a  9,9      9,6     10,7         
n 1.538 318       200   169     371   110     185     185         
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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Tabel  5.68: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar hbo/wo 
 Percentage gekozen Soort Hoger Onderwijs 

Percentage gekozen hbo (a) wo (b) 
Betere ICT-
voorzieningen voor 
studenten 

20,6     20,1 21,6 

Ondersteuning van 
docenten m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     29,9 33,2 

Interactieve online 
werkvormen 

42,2     40,9 44,6 

Meer begeleiding als 
het gaat om welzijn 
van studenten 

55,7     57,1 52,9 

Meer studiebegeleiding 46,5     49,7 40,4 
Verbetering van de 
toetsing 

35,0     33,8 37,2 

Het organiseren van 
activiteiten ter 
versterking van de 
saamhorigheid  

52,8     53,7 51,1 

Het organiseren van 
stages 

26,6     30,3 b 19,5 a 

Anders  9,7     9,1 10,7 
n 1.538 689   849   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  5.69: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar migratieachtergrond 
 Percentage 

gekozen 
Migratieachter-

grond  
Migratieachtergrond 

Percentage 
gekozen 

 (g)een 
migratieachter-

grond (a) 

niet-westerse 
migratieachter-

grond (b) 

westerse 
migratieachter-

grond (c) 
Betere ICT-
voorzieningen 
voor studenten 

20,6     19,3 b 28,1 a   26,6   

Ondersteuning 
van docenten 
m.b.t. ICT 
gebruiken 

31,0     30,9 33,7 29,4 

Interactieve online 
werkvormen 

42,2     41,6 47,4 43,0 

Meer begeleiding 
als het gaat om 
welzijn van 
studenten 

55,7     55,2 60,0 55,7 

Meer 
studiebegeleiding 

46,5     45,6 b 58,8 a c 41,8 b 

Verbetering van 
de toetsing 

35,0     34,3 41,3 35,4 
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 Tabel  5.69: Instellingen krijgen extra geld om studenten te helpen. Wat zou jouw 
opleiding of instelling daarmee moeten doen om studenten daarmee goed te 
helpen, uitgaande van de veronderstelling dat het onderwijs voorlopig deels op 
afstand moet worden vormgegeven, naar migratieachtergrond 
Het organiseren 
van activiteiten 
ter versterking 
van de 
saamhorigheid  

52,8     54,3 b 41,1 a   49,9   

Het organiseren 
van stages 

26,6     26,3 23,2 34,4 

Anders  9,7     10,2 6,5 7,9 
n 1.538 1.274   138     126   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
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