over het nieuws

Veel tevreden studenten
Studenten in het hoger onderwijs zijn
tevreden over opleidingen, instellingen en
de mogelijkheden om te studeren met een
handicap. Ook die in het groen onderwijs.

Voor de enquête
zijn ook kroegen in
studentensteden
geteld. Wageningen
heeft er 28.

HAS Den Bosch scoort opnieuw
relatief goed in de jaarlijkse studentenenquête. Kijk je naar oordelen
over de inhoud van de opleiding en
de aansluiting bij vooropleiding of
met actuele onderwerpen, dan is de
score steeds wat hoger dan bij CAH
Dronten, Stoas Hogeschool of Van
Hall Larenstein. Stoas Hogeschool
scoort van alle groene hogescholen
het hoogst op de mogelijkheid om
zelf de inhoud van de opleiding te
bepalen.
Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête 2011. Ruim 215.000
studenten, bijna 37 procent van alle
studenten op hogescholen en universiteiten, deden mee aan de
enquête dit voorjaar. Op de groene
hogescholen en Wageningen

Studentenenquête
hoger onderwijs

University lag de respons steeds
tussen 40 en 50 procent, Inholland
Delft buiten beschouwing gelaten.
De studenten oordeelden over thema’s zoals studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster,
studielast, studiebegeleiding en
docenten.

Meepraten
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Maar liefst 72 procent van de respondenten geeft aan tevreden te zijn
over de studie in het algemeen en
66 procent zou de opleiding aanraden aan familie, vrienden of collega’s. Met name de sfeer op de opleiding (78% tevreden) en de inhoud
van de studie (73% tevreden) scoren
hoog. Tweederde is positief over het
niveau van de opleiding. Net als in
2010 zijn studenten minder enthousiast over de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van woningen: 61%
is ontevreden. Het verbaast niet dat
Wageningen University op ‘beschikbaarheid van woonruimte in de
studiestad’ dit jaar nog lager
scoorde dan vorig jaar.
Ander kritisch punt is dat hbostudenten negatief zijn over de
mate waarin zij worden betrokken
bij de verbetering van de opleiding.
Verder is van de respondenten
44 procent ontevreden over de
manier waarop instellingen reageren op klachten en problemen. En
universitaire studenten zijn negatief
over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Wageningen University
scoort op dit punt overigens niet zo
slecht; beter bijvoorbeeld dan CAH
Dronten en niet veel onder HAS Den
Bosch.

De studenten in het hoger
onderwijs zijn over het algemeen
tevreden over opleiding en
school. Dat blijkt uit resultaten
van de Nationale Studentenenquête 2011 die 15 juni openbaar
zijn gemaakt.
www.studiekeuze123.nl
www.studiekeuzeinformatie.nl
www.nse.nl
www.handicap-studie.nl

Aanpassingen
De studenten van de bachelor
Agrotechnologie zijn nog steeds het
meest tevreden. De opleiding staat
landelijk in de top 10 van alle opleidingen. Ook de Wageningse studies
Bos- en natuurbeheer, Milieukunde
en Levensmiddelentechnologie scoren goed. Ver daaronder bungelt
Plattelandsvernieuwing, op hogescholen. Hierover zijn studenten
over de hele breedte een stuk minder tevreden.
Dit jaar is opnieuw gekeken naar
de voorzieningen voor studenten
met een handicap op de instellingen. Opvang bij de start, extra faciliteiten, aanpassingen en voorlichting. Wageningen University komt
hier goed uit en HAS Den Bosch en
Van Hall Larenstein, locatie
Leeuwarden, staan in de top 10. De
handicaps waar het om gaat lopen
uiteen van een gehoorstoornis of
psychische problemen tot dyslexie,
en duizenden studenten hebben
daarmee te kampen. Op Stoas
Hogeschool Dronten, de locatie die
net gesloten is vanwege verhuizing,
was de toegankelijkheid voor studenten met een handicap een stuk
minder goed. (TvdB)

Wat was het nieuws
op groenonderwijs.nl?
Dagelijks het nieuws over en uit het groen onderwijs op www.groenonderwijs.nl
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