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1. Inleiding   
 
De kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs wordt regelmatig betwijfeld. Te gemakkelijk zouden 
studenten diploma’s halen en de waarde van diploma’s zou ook twijfelachtig zijn. Het meten van de 
kwaliteit van, en tevredenheid over het hoger beroepsonderwijs staat dan ook hoog op de agenda’s 
van betrokken actoren (bijv. OCW, HBO-raad etc). Echter, de meest betrokken stakeholders zijn 
misschien wel de studenten(organisaties) zelf. Zij ondervinden immers dagelijks de consequenties van 
mogelijk kwalitatief mindere opleidingen. De tevredenheid van deze klanten speelt dan ook steeds 
vaker een cruciale rol bij beleid, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken tussen Hogescholen en het 
Ministerie.  
 
Onderzoek over studententevredenheid dient zich in eerste instantie met twee belangrijke basisvragen 
bezig te houden: (1) hoe meet je de tevredenheid van de klant en (2) wanneer meet je de 
tevredenheid van de klant? De keuzes die gemaakt worden bij deze vragen beïnvloeden de gemeten 
tevredenheid.  
 
Het HBO bevindt zich wat de tweede vraag betreft in een unieke situatie. De tevredenheid over de 
opleiding wordt zowel tijdens de rit (Nationale Studenten Enquête, NSE) alsook achteraf gemeten 
(HBO-Monitor). Hierdoor is het mogelijk om te analyseren in welke mate de tevredenheid van 
studenten een voorspeller is van de tevredenheid van afgestudeerden. 
 
 De centrale onderzoeksvraag van dit paper betreft dan ook de relatie tussen 
‘’opleidingstevredenheid’’ van vierdejaars HBO-studenten (NSE) en de tevredenheid van ‘’dezelfde’’ 
studenten anderhalf jaar na het afstuderen (HBO-Monitor). De centrale hypothese is dat alumni in hun 
oordeelsvorming beïnvloed worden door hun al dan niet succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. 
 
 Deze intrede zal naar verwachting de tevredenheid over de verhouding tussen wat de opleiding 
aanbood en wat de arbeidsmarkt vraagt, mee bepalen. De vraag is of de tevredenheid tijdens (het 
vierdejaar van) de opleiding, gecontroleerd voor de ervaringen na het behalen van het diploma, de 
tevredenheid van alumni kan voorspellen.  
 
Indicatoren met betrekking tot  tevredenheid kunnen in een tweetal groepen onderscheiden worden: 
(1) indicatoren die de algemene tevredenheid meten en (2) indicatoren die de tevredenheid op een 
bepaald onderdeel meten. In het dit onderzoek worden indicatoren van beide groepen onderzocht. In 
het onderzoek worden een drietal tevredenheidsfactoren onderzocht, namelijk: (1) de tevredenheid 
over de docenten, (2) de tevredenheid over de beroepsgerichtheid van de opleiding èn de 
voorbereiding op de actuele beroepspraktijk en (3) de algemene tevredenheid. De algemene 
tevredenheid wordt daarbij gemeten aan de hand van de vraag of de student/alumni achteraf opnieuw 
dezelfde opleiding zou kiezen. Deze ‘spijtvraag’, geeft aan in welke mate de verwachtingen waarmee 
een student ooit aan de opleiding is begonnen, overeenkomen met zijn of haar ervaringen achteraf. 
Een eerste veronderstelling is dat de tevredenheid over de docent onafhankelijk is van een al dan niet 
succesvolle arbeidsmarktintrede. Een tweede veronderstelling is dat de tevredenheid over de 
beroepsgerichtheid èn de voorbereiding op de beroepspraktijk alsook de algemene tevredenheid wél 
afhankelijk zijn van de intrede op de arbeidsmarkt.  
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande enquêtes. De NSE is een enquête onder zittende 
(4ejaars) studenten van het HBO. De HBO-Monitor is een enquête onder afgestudeerden van het 
HBO die ongeveer anderhalf jaar na het behalen van het diploma plaatsvindt. Spijtig genoeg is een 1-
op-1 koppeling op studentniveau (mede door privacy-aspecten) op dit moment nog niet mogelijk. In de 
nabije toekomst waarschijnlijk wel. In dit onderzoek is de koppeling onderzocht op opleidingsniveau. 
Hiertoe is één cohort geselecteerd dat vergelijkbaar is op de NSE en de HBO-Monitor. Het gaat om 
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studenten die tijdens de afname van de NSE (die heette overigens toen nog HBO-raad STO, we 
spreken echter in dit artikel steeds van NSE) in het voorjaar van 2009 (kort voor het afstuderen) 4e 
jaarsstudenten (of nog ouderejaars) waren aan Avans Hogeschool. De meting van de HBO-Monitor 
was in het najaar 2010 onder afgestudeerden van Avans Hogeschool. Tussen beide metingen zit dus 
de tijdsperiode (1-1,5 jaar) waarop de meeste studenten de arbeidsmarkt betraden dan wel met een 
vervolgopleiding startten. Aangezien het onderzoek zich op één bepaalde Hogeschool en op een 
beperkte set van databestanden richt, dient er opgemerkt te worden dat het hierbij om een eerste 
verkennend onderzoek (een casestudie) gaat.  
 
De analyses laten een aantal interessante en voor hogescholen relevante uitkomsten zien:  
 

• ten eerste geldt zowel voor de zittende studenten als de alumni dat de voorbereiding op de 
beroepspraktijk en de kwaliteit van de docenten een belangrijke impact hebben op de 
algemene tevredenheid (geoperationaliseerd als de kans dat men achteraf bezien dezelfde 
opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou kiezen). 
 

• in tweede instantie kunnen we concluderen, dat zittende studenten en alumni wat de kwaliteit 
van docenten betreft tot eenzelfde oordeel komen. Hierbij geldt verder dat alumni zich bij hun 
oordeel over de docenten niet laten beïnvloeden door hun huidige arbeidsmarktsituatie.  

 
• ten derde geldt dat alumni inderdaad bij hun oordeel over de mate waarin de opleiding een 

goede voorbereiding op de beroepspraktijk bood, hun arbeidsmarktsituatie in termen van het 
gevonden werk laten meespelen. 
 

• ten vierde kunnen we vaststellen dat NSE en HBO-Monitor op opleidingsniveau substituten 
zijn wat het oordeel over de docenten betreft, maar complementair wat  beroepsgerichtheid 
van de opleiding en voorbereiding op de beroepspraktijk betreft.  

 
Het paper is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 worden kort de gebruikte data besproken en staan 
we stil bij de manier waarop in de twee enquêtes de tevredenheid van studenten, respectievelijk 
alumni is gemeten. In de paragrafen 3 en 4 presenteren we een tweetal sets van analyses. In eerste 
instantie (paragraaf 3) analyseren we de tevredenheid van studenten en alumni op basis van de twee 
afzonderlijke databestanden. In tweede instantie (paragraaf 4) wordt de relatie tussen de HBO-Monitor 
en de NSE bestudeerd. Hiervoor wordt een link tussen de twee databestanden gelegd op 
opleidingsniveau. Tot slot worden de belangrijkste resultaten in paragraaf 5 samengevat en staan we 
stil bij mogelijke vervolgstappen. 
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2. Tevredenheid: data en het meten van tevredenheid  
 
Data 
 
De analyses maken gebruik van twee afzonderlijke datasets van  Avans Hogeschool: de HBO-Monitor 
en de Nationale Studenten Enquête (NSE).  Avans Hogeschool behoort met 25.000 studenten, ruim 
100 hbo-opleidingen (voltijd, deeltijd, duaal en associate degree) en 2.200 medewerkers tot de grote 
Hogescholen van Nederland. Avans verzorgt onderwijs in drie steden op 6 locaties: 
 

• 12.710 studenten studeren in Breda 
• 9.937 studenten studeren in ’s-Hertogenbosch 
• 1.349 studenten studeren in Tilburg 

 
De opleidingen zijn verdeeld over 19 gedecentraliseerde academies (inclusief Juridische Hogeschool 
Avans-Fontys) in de sectoren: 

• economie & management (43% van alle studenten)  
• techniek (22%)  
• welzijn (12%)  
• gezondheid (7%)  
• ict (5%)  
• kunst en vormgeving (5%)  
• recht (3%)  
• onderwijs (3%) 

 
 
HBO-Monitor 
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerden van hoger beroepsonderwijs 
(HBO). Het onderzoek wordt landelijk uitgevoerd ongeveer 1,5 jaar nadat de deelnemers hun diploma 
hebben behaald. Déze analyses maken gebruik van de enquête die in het najaar van 2010 heeft 
plaatsgevonden onder de afgestudeerden van het studiejaar 2008-2009. Verder zijn in de analyse 
slechts afgestudeerden van de Avans Hogeschool opgenomen die hun studie in voltijd hebben 
gevolgd. Tot slot zijn de afgestudeerden van de sector ‘Kunst en Vormgeving” buiten beschouwing 
gelaten aangezien hun vragenlijst op cruciale onderdelen verschilt met de vragenlijst onder de 
afgestudeerden van de andere opleidingssectoren. Aangezien in het tweede gedeelte van het  
onderzoek de analysebasis de opleiding, in plaats van de individuele respondent is, worden 
opleidingen met minder dan 10 respondenten in zowel de HBO-Monitor als de NSE  uitgesloten.  
 
Het beschikbare databestand van de HBO-Monitor  omvat de gegevens van 25 opleidingen met 1.084 
alumni van de Avans Hogeschool. 
 
NSE 
De NSE, de Nationale Studentenenquête, is een jaarlijkse onderzoek onder studenten van HBO (en 
WO) instellingen. Het onderzoek heeft betrekking op studenten uit alle studiejaren. Déze analyses 
maken gebruik van de enquête die in het voorjaar van 2009 is afgenomen onder studenten van  
Avans Hogeschool die in hun vierde jaar van de studie zaten. Vergelijkbaar met de selectiecriteria bij 
de HBO-Monitor worden eveneens alleen de resultaten van studenten van voltijdopleidingen 
geanalyseerd en worden studenten van de sector ‘Kunst en Vormgeving” uitgesloten. Tot slot geldt 
hezelfde uitsluitingscriteria wat het minimum aan respondenten per opleiding betreft als bij de HBO-
Monitor.  
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Het zodanig beschikbare NSE databestand omvat de gegevens van 25 opleidingen van 971 studenten 
van Avans Hogeschool.  
 
Door gebruik te maken van de 2009 NSE-enquête en de 2010 HBO-Monitor enquête, komen we zo 
dicht mogelijk bij dezelfde groep jongeren (zonder echter de mogelijkheid om gegevens op individuele 
basis te koppelen). Immers, studenten die in het voorjaar van 2009 tijdens hun 4e-jaar van de 
opleiding de NSE enquête hebben ingevuld kennen een grote kans om in de zomer van 2009 ook af 
te studeren. Aangezien de HBO-Monitor enquête van 2010 de groep afstudeerders bevraagt die in het 
studiejaar 2008-2009 het diploma hebben behaald, is de kans groot dat we qua respondenten 
inderdaad een relatief grote overlap kennen. Dat de twee populaties inderdaad sterk op elkaar lijken 
wordt  bevestigd door een tweetal correlaties op opleidingsniveau tussen de twee databestanden. Zo 
is de correlatie tussen het aantal respondenten per opleiding (0,85) en het percentage mannelijke 
respondenten per opleiding (0.83) hoog en inderdaad op een 1% significantieniveau verschillend van 
nul.  
 
Meten van Tevredenheid 
 
De twee enquêtes bieden een breed scala aan vragen omtrent de tevredenheid van studenten en 
alumni met betrekking tot de (gevolgde) opleiding. Hierbij wordt zowel naar algemene tevredenheid 
als naar tevredenheid over bepaalde onderdelen gevraagd. In dit paper gebruiken we een 4-tal 
indicatoren wat de tevredenheid betreft. De gekozen selectie is daarbij sterk beïnvloed door de 
beperkte overlap aan tevredenheidindicatoren tussen de twee vragenlijsten en kan daarom zeker niet 
als een alomvattende bespreking van de tevredenheid gelden.   
 
In eerste instantie betreft het een drietal indicatoren van tevredenheid over bepaalde onderdelen, 
namelijk de docenten, de beroepsgerichtheid van de opleiding en de voorbereiding op de 
beroepspraktijk. In tweede instantie betreft het een algemene indicator, namelijk de vraag of de 
student (alumni) achteraf bezien opnieuw dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool zou kiezen. 
Tabel1 geeft nadere details over de manier waarop deze indicatoren in de twee vragenlijsten zijn 
bevraagd en de operationalisatie van de indicatoren voor de navolgende analyses.  
 
Een tweetal indicatoren (docenten en de vraag of men achteraf bezien dezelfde opleiding opnieuw 
zou kiezen) zijn in de twee vragenlijsten (bijna) identiek bevraagd.  
 
Wat de docenten betreft, is in de NSE enquête gevraagd naar de algemene tevredenheid over de 
kwaliteit van de docenten. De Avansversie van deze vraag gebruikt een rapportcijfer. In de HBO-
Monitor wordt de tevredenheid over de docenten wat een vijftal onderwerpen betreft (praktijkkennis, 
praktijkervaring, beschikbaarheid, inhoudsdeskundigheid en didactische vaardigheden) met aparte 
rapportcijfers (1-10 schaal) gemeten. In tegenstelling tot de gegevens van de NSE hanteren we in 
onderstaande analyses bij de gegevens van de HBO-Monitor daarom een gemiddelde rapportcijfer 
over deze 5 aspecten van kwaliteit van docenten. In dit geval is het dan ook van belang om de interne 
consistentie van de gekozen indicator kort te analyseren. Om dit te testen is de Cronbach Alpha 
berekend. Cronbach Alpha geeft aan hoe goed een set van items een eendimensionaal construct 
meet.  De coëfficiënt kent een range van 0 tot 1.  Alpha’s van 0.9 en groter worden beschouwd als 
een indicatie van een zeer hoog niveau van betrouwbaarheid. Algemeen geldt echter dat waarden van 
0.7 of meer als goede betrouwbaarheid gelden. In het geval van de indicator “docenten”  vinden we 
een Cronbach Alpha van 0.88 wat een (zeer) hoge betrouwbaarheid weergeeft. Verder geldt dat de 
interne consistentie van het construct afneemt indien er een onderliggend item verwijderd wordt.  
De algemene tevredenheid wordt in beide vragenlijsten gemeten door de zittende studenten/alumni de 
vraag voor te leggen of zij, achteraf bezien, opnieuw dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool 
zouden kiezen.  
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De tweede set van indicatoren (beroepsgerichtheid van de opleiding en voorbereiding op 
beroepspraktijk) wordt weliswaar wat de vragenstelling betreft sterk vergelijkbaar geformuleerd in de 2 
vragenlijsten, maar kent echter een groot verschil in de antwoordschalen. De NSE enquête (toen nog 
STO –HBO) gebruikt voor beide indicatoren een 5-punt Likert schaal, terwijl de HBO-Monitor een 10-
punt rapportcijfer gebruikt. Een directe vergelijking tussen de antwoorden van de zittende studenten 
(NSE) en de alumni (HBO-Monitor) wordt daarmee sterk beperkt. Daarnaast  speelt dat de 
beroepsgerichtheid in de HBO-Monitor via twee vragen wordt bevraagd, terwijl de NSE één vraag 
hanteert. Hiermee speelt voor de HBO-Monitor opnieuw de vraag naar de interne consistentie van het  
gekozen construct (het gemiddelde op de twee onderliggende vragen). De Cronbach Alpha van 0.7 is 
weliswaar aanzienlijk lager dan bij het construct ‘docenten’ maar kan nog steeds als voldoende 
betrouwbaar gezien worden om met het construct verder te werken.  
 
Tabel 1 Tevredenheid: Operationalisering 
 NSE HBO-Monitor 
Docenten Tevredenheid wordt gemeten 

als rapportcijfer op de vraag: 
Kwaliteit van de docenten   

Tevredenheid over opleiding wordt gemeten als 
gemiddeld rapportcijfer op 5 vragen: 
Praktijkkennis van docenten 
Praktijkervaring van docenten 
Beschikbaarheid van docenten 
Inhoudsdeskundigheid van docenten 
Didactische vaardigheden van docenten 

Beroepsgerichtheid Tevredenheid wordt gemeten 
op 5-punt schaal via de vraag: 
De opleiding is voldoende 
gericht op beroepspraktijk 
 

Tevredenheid over opleiding wordt gemeten als 
gemiddeld rapportcijfer op 2 vragen: 
Inbedding in beroepspraktijk  
Aansluiting op ontwikkeling in het vakgebied 
 

Voorbereiding op 
beroepspraktijk 

Tevredenheid wordt op 5-punt 
schaal gemeten via de vraag: 
De opleiding bereidt mij 
voldoende voor op de 
beroepspraktijk 

Tevredenheid over opleiding wordt gemeten als 
rapportcijfer op 1 vraag: 
Voorbereiding op beroepspraktijk 

Zelfde opleiding 
kiezen 

Tevredenheid wordt gemeten 
als % dat aangeeft dezelfde 
opleiding aan dezelfde 
Hogeschool opnieuw te kiezen 
(antwoordcategorie 1). 
Respondenten kunnen daarbij 
kiezen uit een viertal antwoord 
categorieën: 
1. Dezelfde opleiding aan 
Avans Hogeschool 
2. Dezelfde opleiding aan 
andere Hogeschool 
3. Niet dezelfde opleiding, wel 
Avans Hogeschool.  
4. Niet dezelfde opleiding, aan 
andere Hogeschool. 
  

Tevredenheid wordt gemeten als % dat 
aangeeft dezelfde opleiding aan dezelfde 
Hogeschool opnieuw te kiezen 
(antwoordcategorie 1). Respondenten kunnen 
daarbij kiezen uit een viertal antwoord 
categorieën: 
1. Dezelfde opleiding aan Avans Hogeschool 
2. Dezelfde opleiding aan andere Hogeschool 
3. Niet dezelfde opleiding, wel Avans 
Hogeschool.  
4. Niet dezelfde opleiding, aan andere 
Hogeschool. 
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3. Tevredenheid van studenten en alumni: resultaten op de aparte enquêtes op individueel 
niveau  
 
In het eerste gedeelte van de analyses onderzoeken we de tevredenheid van de studenten en alumni 
over de (gevolgde) opleiding apart. We doen dit in principe op de twee afzonderlijke databestanden, 
waarbij waar mogelijk een vergelijking tussen de resultaten gemaakt wordt.  
 
Tabel 2 laat een eerste reeks van resultaten zien met betrekking tot de vier onderscheiden indicatoren 
van tevredenheid. Helaas is het zo, zoals eerder vermeld, dat voor twee van de vier indicatoren de 
schaal waarop de antwoorden gemeten zijn verschillen tussen NSE en HBO-Monitor.  De resultaten  
dienen dan ook met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  
 
Tabel 2 Tevredenheid van studenten en alumni 
 NSE HBO-Monitor 
Docenten  6.9 7.0 
Beroepsgerichtheid 3.4 6.6 
Voorbereiding op Beroepspraktijk  3.3 6.5 
Zelfde opleiding kiezen 62% 66% 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010 
 
Met een gemiddelde van een 6.9 beoordelen de zittende studenten de docenten met bijna hetzelfde 
rapportcijfer als de alumni in de HBO-Monitor. Voor de twee op een 5-punt schaal gemeten aspecten 
(beroepsgerichtheid en voorbereiding op beroepspraktijk) geldt dat er slechts een marginaal verschil 
te vinden is zowel bij de zittende studenten als de alumni. In beide gevallen wordt de 
beroepsgerichtheid iets beter beoordeeld dan de beroepsvoorbereiding. Ondanks dat op deze twee 
onderdelen daarmee een directe vergelijking tussen NSE en HBO-Monitor niet mogelijk is, is dit op 
zichzelf een interessant gegeven. 
 
De algemene tevredenheid, gemeten door de vraag of men dezelfde opleiding aan dezelfde 
Hogeschool opnieuw zou kiezen, wordt door 62% van de zittende 4de jaarstudenten en 66% van de 
alumni met ja beantwoord. Alumni lijken daarmee iets meer tevreden dan de zittende 4e jaars 
studenten, maar het verschil is klein. Overigens laat verdergaand onderzoek zien dat de tevredenheid 
van de zittende studenten tijdens de HBO-opleiding afneemt. Zo geeft nog 80% van de 1e jaars 
studenten aan dat zij dezelfde opleiding aan Avans Hogeschool zouden volgen.  
 
Tabel 3 Correlatie tussen de 4 indicatoren  
 Docenten Beroepsgerichtheid Voorbereiding 

op 
Beroepspraktijk  

Zelfde opleiding 
kiezen 

Docenten  X 0.303** 0.275** 0.182** 
Beroepsgerichtheid 0.512** X 0.624**  
Voorbereiding op 
Beroepspraktijk  

0.429** 0.734** X 0.243** 

Zelfde opleiding 
kiezen 

0.252** 0.247** 0.269** X 

Bron NSE 2009; HBO-Monitor 2010 (HBO monitor grijs, NSE wit); */**/*** significant op 10%/5%/1% 
niveau. 
 
 
De 4 indicatoren kunnen natuurlijk niet onafhankelijk van elkaar gezien worden. Dit geldt zeker voor  
de beroepsgerichtheid van de opleiding en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Maar we kunnen 
ook verwachten dat de algemene tevredenheid over de 3 individuele onderdelen samenhangt. Om op 
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deze vraag verder antwoord te geven laat tabel 3 de correlaties tussen de 4 indicatoren zowel op 
basis van de HBO-Monitor als op basis van de NSE zien. De correlaties op  basis van de HBO-
Monitor zijn daarbij weergegeven in de grijs geaccentueerde cellen. De correlaties op basis van de 
NSE enquête zijn te vinden in de witte cellen.  
 
De laagste correlaties vinden we in beide datasets tussen de tevredenheid over de docenten en de 
vraag of men achteraf bezien dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou kiezen. In de 
HBO-Monitor is de correlatie 0.25, in de NSE zelfs nog lager, namelijk 0.18. Niet verrassend vinden 
we aan de andere kant de hoogste correlaties tussen de tevredenheid over de beroepsgerichtheid en 
de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepspraktijk (0.73 respectievelijk 0.62).  
 
In een tweede stap is op basis van een logit analyse de kans dat de student/alumni de vraag of hij of 
zij dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou kiezen geschat. Als centrale voorspeller 
is daarbij de tevredenheid over de andere drie indicatoren opgenomen (zie Tabel 4). Daarnaast zijn  
de analyses gecontroleerd voor onder andere leeftijd, geslacht, etniciteit en vooropleiding.  
 
Tabel 4 Logit analyses: kans dat student/alumni dezelfde opleiding aan AVANS Hogeschool 
opnieuw zou kiezen 
 NSE HBO-Monitor 
Docenten  0.343*** 0.326*** 
Beroepsgerichtheid 0.556** 0.286* 
Voorbereiding op 
Beroepspraktijk  

0.692*** 0.502*** 

Bron, NSE 2009; HBO-Monitor 2010; Toelichting: de beroepsgerichtheid en de voorbereiding op de 
beroepspraktijk zijn in de NSE enquête op een 5-punt schaal gemeten en in de HBO-Monitor op een 
10-punt schaal; */**/*** significant op 10%/5%/1% niveau.  
 
De resultaten in tabel 4 laten zien dat, ondanks de deels relatief sterke onderliggende samenhang 
tussen de drie indicatoren, alle drie indicatoren onafhankelijk van elkaar een invloed hebben op de 
kans om dezelfde opleiding achteraf bezien, opnieuw te kiezen. Kijken we eerst naar de twee 
indicatoren m.b.t.  de beroepsgerichtheid en de voorbereiding op de beroepspraktijk, dan kunnen we 
vaststellen dat zowel onder de zittende studenten als onder de alumni de laatste indicator 
(voorbereiding op de beroepspraktijk) een belangrijke invloed heeft. Daarnaast speelt dat in de 
analyses op basis van de HBO-Monitor de impact van de beroepsgerichtheid slechts op een 10% 
niveau significant van nul verschilt, wat bij een N van boven de 1.000 zeker niet als sterk gezien kan 
worden. Overigens betekent dit resultaat niet direct dat de beroepsgerichtheid geen invloed op de 
algemene tevredenheid heeft. De significantie wordt namelijk relatief sterk gedrukt door de hoge 
correlatie tussen ‘beroepsgerichtheid’ en ‘voorbereiding op beroepspraktijk’ in combinatie met het feit 
dat de latere indicator van groter belang is.  
 
Wat de invloed van de tevredenheid over de docenten op de algemene tevredenheid betreft, zien we 
een uiterst interessant beeld. Niet alleen oordelen zittende studenten en alumni vergelijkbaar over de 
docenten (zie ook tabel 2), maar de impact van dit onderdeel op de algemene tevredenheid over de 
gevolgde opleiding, komt sterk overeen.   
 
Tot zover laten de resultaten zien dat zowel studenten als alumni over het algemeen relatief sterk 
vergelijkbaar tevreden zijn wat de 4 gekozen indicatoren betreft. Zeker wat de groep alumni betreft 
dienen we er echter mee rekening te houden dat deze groep nogal heterogeen is wat hun situatie op 
het moment van enquête (anderhalf jaar na afstuderen) betreft. In het vervolg richten we ons dan ook 
op de vraag in welke mate het succes tijdens de transitie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt/vervolgopleiding van invloed is op de tevredenheid over de gevolgde opleiding. We 
analyseren hiervoor een drietal groepen van afgestudeerden. De eerste groep (studenten) zijn 
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afgestudeerden die na het afronden van de bachelor opleiding een vervolgopleiding in het HBO of  
WO zijn gaan volgen. De tweede groep (werkzaam) zijn de afgestudeerden die op het moment van 
enquête werkzaam zijn voor ten minste 12 uur per week. De derde groep (werkloos) is de groep die 
op moment van enquête werkloos is. Tabel 5 laat voor de drie groepen de resultaten zien met 
betrekking tot de tevredenheidindicatoren.   
 
Het eerste, misschien minst verrassende resultaat is dat de groep werklozen het minst vaak meldt dat 
zij dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou kiezen. Echter, ondanks dat zij op het 
moment van enquête werkloos zijn, zou nog steeds één op de twee dezelfde opleiding aan Avans 
Hogeschool kiezen. Overigens laten verdergaande analyses zien dat het verschil met bijvoorbeeld de 
groep afgestudeerden die werkt of verder is gaan leren, vooral in het feit ligt dat deze groep niet snel 
opnieuw voor dezelfde opleiding  (onafhankelijk van de vraag aan welke Hogeschool), zou kiezen. Met 
andere woorden, men legt de schuld (gedeeltelijk) bij de opleiding en  niet bij de Hogeschool.  
 
Terwijl het resultaat bij de vraag of men dezelfde opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou 
kiezen nogal in de lijn van de verwachting ligt, laat Tabel 5 voor de andere drie indicatoren 
verrassende resultaten zien.  
 
Wat de  beroepsgerichtheid en de voorbereiding op de beroepspraktijk betreft vinden we in eerste 
instantie dat de groep werklozen opnieuw het gemiddeld laagste rapportcijfer geeft. Echter, dit keer 
lijkt het verschil met de groep die werkzaam is, dan wel verder is gaan leren, kleiner, en zeker in geval 
van de beroepsgerichtheid verre van significant. Wat het oordeel  over de kwaliteit van de docenten 
betreft zien we een heel ander beeld. Dit keer is het zo dat het gemiddelde rapportcijfer onder de 
groep werklozen 0.5 punt hoger ligt dan onder de groep werkenden. Daarnaast geeft de minst 
succesvolle groep (qua werk) onder de afgestudeerden ook een (weliswaar marginaal) hoger 
rapportcijfer voor de kwaliteit van de docenten dan de groep die is verder gaan leren. 

 
Tabel 5 Tevredenheid, 1,5 jaar na afstuderen naar huidige situatie  
 Docenten Beroepsgerichtheid Voorbereiding op 

beroepspraktijk  
Zelfde opleiding 
kiezen 

Werkzaam 6.7 6.6 6.4 68% 
Studenten 7.0 6.7 6.6 66% 
Werklozen 7.2 6.5 6.2 50% 
     
Totaal 7.0 6.6 6.5 66% 
Bron: HBO-Monitor 2010 
 
Tot zover lijkt het dan ook erop dat alumni zich niet laten beïnvloeden door de huidige (arbeids)context 
als zij de docenten en in minder mate, de beroepsgerichtheid èn de voorbereiding op de 
beroepspraktijk beoordelen. Navolgend gaan we echter nog een stapje verder, de vraag is of de groep  
gediplomeerden die werkzaam is niet nog steeds een te heterogene groep is. Immers, het vinden van 
een baan is slechts een eerste, maar zeker belangrijke stap. Een baan die past bij zowel het niveau 
als de richting van de gevolgde opleiding is een tweede, en misschien voor de 
loopbaanmogelijkheden nog belangrijkere stap. Tabel 6 laat daarom voor een tweetal groepen van 
werkzame afgestudeerden de resultaten van de vier tevredenheidindicatoren zien. De eerste groep 
(verticale en horizontale match) geeft aan dat zij een functie hebben gevonden die qua niveau en 
richting goed past bij de door hun gevolgde HBO opleiding. De tweede groep (noch verticaal noch 
horizontale match) geeft aan dat de functie qua niveau onder  HBO niveau ligt (bijvoorbeeld omdat de 
werkgever in principe een MBO gediplomeerde zocht) en dat de gevolgde opleidingsrichting niet per 
definitie de beste voorbereiding voor de functie bood (bijvoorbeeld afgestudeerden van technische 
opleiding die in een economische functie terecht komen).  
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Tabel 6 Tevredenheid 1,5 jaar na afstuderen naar type functie 
 Docenten Beroepsgerichtheid Voorbereiding 

op 
beroepspraktijk  

Zelfde 
opleiding 
kiezen 

Verticale en horizontale 
match 

7.0 6.6 6.5 72% 

Noch verticale noch 
horizontale match   

7.2 6.4 6.0 61% 

Bron: HBO-Monitor 2010 
 
De resultaten in Tabel 6 bevestigen nogmaals het boven gepresenteerde beeld. De huidige situatie 
van de alumni heeft geen invloed op hun oordeel over de docenten en de beroepsgerichtheid van de 
opleiding. Wat de voorbereiding op de beroepspraktijk betreft zien we nu wel een relatief duidelijk 
verschil. Het gemiddelde rapportcijfer van degenen die een functie vonden die qua niveau en qua 
richting bij de gevolgde HBO opleiding past (6.5) ligt 0.5 punt hoger dan de groep die een functie vond 
die noch qua richting noch qua niveau goed bij de gevolgde opleiding past. Overigens wordt dit 
resultaat vooral door het werken binnen dan wel buiten het eigen domein (horizontale match) dàn door 
het werken op dan wel onder het niveau (verticale match) beïnvloed. Tot slot zien we dat de groep die 
een goede verticale en horizontale match kent vaker opnieuw dezelfde opleiding aan dezelfde 
Hogeschool zouden kiezen. Zij zeggen daarnaast van alle in dit paper onderscheiden groepen het 
vaakst ‘ja’ op deze vraag.  
 

4. Tevredenheid van studenten EN  alumni: resultaten van de gerelateerde enquêtes op 
opleidingsniveau  
 
Nadat in paragraaf 3 apart gekeken is naar de tevredenheid van zittende studenten èn alumni van  
Avans Hogeschool, staan we in deze paragraaf stil bij de vraag welke relatie er is (op 
opleidingsniveau) tussen de tevredenheid van zittende studenten en de tevredenheid van alumni. In 
tegenstelling tot het individuele niveau is het op opleidingsniveau namelijk wel mogelijk om de twee 
afzonderlijke databestanden (NSE en HBO-Monitor) te koppelen. Zoals in paragraaf 2 al besproken is 
beperken we de analyses daarbij tot voltijdopleidingen waarvan minimaal 10 studenten/alumni aan de 
desbetreffende enquête hebben deelgenomen en laten we de opleidingen van de sector “Kunst en 
Vormgeving” buiten beschouwing. Tot slot aggregeren we over eventuele locaties waar de opleiding 
aangeboden wordt. Het zo beschikbare databestand omvat de gegevens van 25 opleidingen. Tabel 7 
geeft een overzicht van het aantal opleidingen per onderwijssector weer.  
 
 
Tabel 7 Aantal opleiding per onderwijssector 
Onderwijssector Aantal opleidingen 
HBO Onderwijs 1 
HBO Techniek (inclusief Ict) 9 
HBO Economie (inclusief Recht) 11 
HBO Gezondheidszorg en Welzijn  1 
HBO Gedrag en Maatschappij 3 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010 
 
Het aantal opleidingen dat beschikbaar is voor de navolgende analyses is zodanig beperkt dat de 
resultaten slechts als een soort eerste indicatie kunnen dienen. Het aantal maakt het ook niet mogelijk 
om diepgaande empirische analyses uit te voeren en we beperken ons dan ook tot een bespreking 
van correlaties.  
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We starten onze bespreking met de vraag of de zittende student/alumni dezelfde opleiding aan Avans 
Hogeschool achteraf bezien opnieuw zou kiezen. Zoals eerder gemeld is deze vraag precies op 
dezelfde manier aan de zittende studenten (NSE enquête) als aan  de alumni (HBO-Monitor enquête) 
gesteld. Figuur 1 geeft per opleiding op de horizontale as het percentage zittende studenten weer dat 
de vraag met ‘ja’ heeft beantwoord en op de verticale as het percentage alumni met hetzelfde 
antwoord. De gestippelde lijn is een 45 graden lijn.  
 
In eerste instantie en in lijn met onze resultaten op de afzonderlijke enquêtes op individueel niveau, 
zien we dat bijna alle opleidingen boven de 45 gradenlijn liggen. Met andere woorden, het gemiddelde 
resultaat dat alumni iets positiever zijn wat deze indicator betreft dan de zittende studenten (zie 
paragraaf 3) geldt voor ook voor het gros van de afzonderlijke opleidingen.  
 
Ten tweede, de resultaten van figuur 1 laten zien dat er een duidelijke en positieve correlatie is tussen 
het percentage zittende studenten dat binnen een opleiding de vraag met ‘ja’ beantwoordt en het 
percentage alumni dat dezelfde vraag met ‘ja’ beantwoordt. De correlatie is daarbij 0.58 (significant 
verschillend van nul op een 1% niveau) wat neerkomt dat op opleidingsniveau zo’n 33% van de 
variatie tussen opleidingen op basis van de HBO-Monitor verklaard kan worden door de verschillen 
tussen opleiding op basis van de NSE enquête. Ondanks dat er daarmee een duidelijke en 
significante correlatie tussen de twee onderzoeksresultaten bestaat, dient vastgesteld worden dat de 
resultaten op basis van de NSE enquête niet één op  één de resultaten op basis van de HBO-Monitor 
enquête kunnen voorspellen.  
 
Ten derde, en in navolging van het bovengenoemde punt, kunnen we vaststellen dat slechts voor 14 
van de 25 opleidingen geldt dat het percentage op basis van de HBO-Monitor maximaal +/- 5%-punt 
van het percentage op basis van de NSE enquête verschilt. Bij 10 van de 25 opleidingen is het 
verschil minimaal 10% punten (bij 3 in voordeel voor de NSE enquête en bij 7 in voordeel voor de 
HBO-Monitor)  en bij 3 opleidingen is het verschil minimaal 20% punten. Zeker bij deze laatste groep, 
maar ook bij de groep die een verschil van minimaal 10% punten kent, dienen we dan ook vast te 
stellen dat de HBO-Monitor en de NSE niet een substituut maar complementair zijn. Overigens is het 
daarbij interessant om vast te stellen dat hierbij niet per definitie de arbeidsmarktsituatie van de alumni 
een belangrijke oorzaak van deze verschillen hoeft  te zijn.    
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Figuur 1 % dat dezelfde opleiding aan Avans Hogeschool zou kiezen per opleiding 

 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010; Toelichting: horizontale as laat het percentage zittende 
studenten per opleiding zien dat dezelfde opleiding opnieuw zou kiezen; verticale as laat het 
percentage alumni zien dat dezelfde opleiding opnieuw zou kiezen.  
 
In tegenstelling tot de vraag of men achteraf gezien dezelfde opleiding aan Avans  Hogeschool 
opnieuw zou kiezen, hebben de analyses in paragraaf 3 laten zien dat het oordeel over de kwaliteit 
van de docenten niet door het arbeidsmarktsucces beïnvloed wordt. Daarnaast vonden we dat het 
gemiddelde rapportcijfer over de docenten gegeven door de zittende studenten overeenkwam met het 
gemiddelde rapportcijfer gegeven door de alumni. Dit roept de vraag op of de resultaten op 
opleidingsniveau zoals gevonden in de NSE inderdaad ook een goede voorspeller van de resultaten 
op opleidingsniveau op basis van de HBO-Monitor zijn. Figuur 2 laat op de horizontale as het resultaat 
op opleidingsniveau zien afkomstig van de NSE en op de verticale as het resultaat afkomstig van de 
HBO-Monitor. De gestippelde lijn geeft opnieuw de 1 op 1 relatie weer.  
 
Met een correlatie van 0.56 (significantieniveau 1%) en een verklaarde variantie van 31% komt 
duidelijk naar voren dat de NSE een sterke voorspeller is van de HBO-Monitor. Daarnaast zien we, in 
tegenstelling tot bij de algemene tevredenheid, dat er aanzienlijk minder uitschieters zijn. Slechts in 2 
van de 25 onderscheiden opleidingen verschilt het rapportcijfer gegeven door de zittende studenten 
meer dan 0.5 van het rapportcijfer gegeven door de alumni. In 17 van de 25 gevallen is het verschil 
zelfs maximaal 0.25. Ten slotte zien we dat het aantal opleidingen waarbij de zittende studenten een 
hoger rapportcijfer geven dan de alumni overeenkomt met het aantal opleidingen waarbij de alumni 
een hoger rapportcijfer geven. In lijn met wat onze analyses in paragraaf 2 lieten zien, kunnen we dan 
ook concluderen, dat het oordeel van de zittende studenten (NSE) over de docenten  en het oordeel 
achteraf van alumni ( HBO-Monitor) over de docenten  als (sterk) substituut gezien kan worden. 
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Figuur 2 Tevredenheid over docenten op opleidingsniveau 
 

 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010; Toelichting: horizontale as laat gemiddeld rapportcijfer zien van 
de zittende studenten; verticale as laat gemiddeld rapportcijfer zien van alumni. 
 
In tegenstelling tot de eerste twee indicatoren zijn de twee navolgende indicatoren zoals al eerder 
gemeld niet op dezelfde manier in de twee enquêtes bevraagd. Beroepsgerichtheid en voorbereiding 
op beroepspraktijk worden in de HBO-Monitor via een rapportcijfer (1-10) bevraagd en in de NSE 
enquête via een 5-punt Likert schaal. Figuur 3 en figuur 4 laten de relatie op opleidingsniveau tussen 
de NSE en de HBO-Monitor voor deze twee indicatoren zien. Op de horizontale as staat daarbij het 
gemiddelde cijfer afkomstig van de NSE enquête (1-5 schaal) en op de verticale as het gemiddelde 
rapportcijfer afkomstig uit de HBO-Monitor.  
 
Figuur 3 Tevredenheid over beroepsgerichtheid op opleidingsniveau  

 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010; Toelichting: de horizontale as laat het gemiddelde cijfer (5-punt 
schaal) zien van de zittende studenten; de verticale as laat het gemiddelde rapportcijfer (10-punt 
schaal) zien van alumni. 
 
Met een correlatie van 0.33 die niet significant van nul verschilt (beroepsgerichtheid), respectievelijk 
een correlatie van 0.46 (voorbereiding op beroepspraktijk, significant op 10% niveau) is de relatie wat 
deze twee indicatoren betreft tussen NSE en HBO-Monitor aanzienlijk lager. De verklaarde variantie 
van de NSE voor de HBO-Monitor resultaten op opleidingsniveau is dan ook slechts zo’n 10% 

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

5	   5.5	   6	   6.5	   7	   7.5	   8	   8.5	   9	   9.5	   10	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

1.0	   1.5	   2.0	   2.5	   3.0	   3.5	   4.0	   4.5	  



13 
 

(beroepsgerichtheid), respectievelijk zo’n 20% (voorbereiding op beroepspraktijk). Zeker wat de 
voorbereiding op de beroepspraktijk betreft dienen we dan ook te concluderen dat de antwoorden uit 
de NSE enquête  andere informatie bieden dan de antwoorden uit de HBO-Monitor en dat dat, 
weliswaar minder significant, ook voor de voorbereiding op de beroepspraktijk geldt. Een verklaring 
hiervoor kan liggen in het feit dat met betrekking tot deze twee indicatoren, de zittende studenten bij 
het beantwoorden andere maatstaven hanteren dan de alumni. Immers, (in het geval van de gekozen 
selectie van voltijdopleidingen) de informatie die zittende studenten hebben om deze vraag te 
beantwoorden beperkt zich tot eventuele stages gelopen in het kader van de opleiding dan wel andere 
relevante werkervaring opgedaan tijdens de studie. Alumni zullen echter bij het beantwoorden van 
deze vraag zeker sterk kijken naar de beroepspraktijk zoals zij deze ná het afstuderen tegenkomen.  
 
 
Figuur 4 Tevredenheid over voorbereiding op beroepspraktijk op opleidingsniveau  

 
Bron: NSE 2009; HBO-Monitor 2010; Toelichting: Horizontale as laat gemiddeld cijfer (5-punt schaal) 
zien van de zittende studenten; verticale as laat gemiddeld rapportcijfer (10-punt schaal) zien van 
alumni. 
 

5. Conclusies  
 
Het meten van kwaliteit in het hoger onderwijs speelt in Nederland een steeds belangrijkere rol. 
Centraal hierin kan de tevredenheid van de studenten en alumni, de meest direct betroffene klant van 
het onderwijs staan. Voor hogescholen, maar ook beleidsmakers, dienen zich hierbij direct een tweetal 
cruciale vragen aan: 1) hoe meet je de tevredenheid van de klant en (2) wanneer meet je de 
tevredenheid van de klant? De voorliggende, exploratieve, casestudie, trachtte op deze twee vragen 
verder antwoord te geven. Centraal stond daarbij een derde vraag, namelijk of de tevredenheid van 
zittende studenten een goede voorspeller is voor de tevredenheid van alumni die anderhalf jaar na het 
behalen van het diploma op hun opleiding terugkijken.  
 
Om op deze vragen een eerste voorzichtige antwoord te kunnen geven, zijn in de case studie een 
tweetal (van de Avans Hogeschool) beschikbare datasets geanalyseerd: de 2009 NSE enquête en de 
2010 HBO-Monitor enquête. Om tot een vergelijkbare groep van respondenten te komen, zonder de 
mogelijkheid om de twee databestande op individuele basis te koppelen, zijn in de 2009 NSE enquête 
studenten gekozen die tijdens hun 4de jaar van de opleiding de enquête hebben ingevuld.   
Aangezien de HBO-Monitor enquête van 2010 de groep afstudeerders bevraagt die in het studiejaar 
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2008-2009 het diploma hebben behaald, is de kans groot dat we qua respondenten inderdaad een 
relatief grote overlap hebben .  
 
De case studie bestond uit een tweetal sets van analyses: analyses op individueel 
respondentenniveau van de afzonderlijke enquêtes en analyses op opleidingsniveau op de 
gekoppelde bestanden.  
 
De analyses op individueel respondentenniveau laten zien dat: 

• het rapportcijfer wat de kwaliteit van de docenten betreft gelijk is voor de groep zittende 
studenten en de groep alumni.  

• zowel zittende studenten als alumni iets positiever oordelen over de beroepsgerichtheid van 
de opleiding dan over de voorbereiding op de beroepspraktijk. 

• de drie individuele tevredenheidindicatoren zowel bij zittende studenten als bij alumni goede 
voorspellers zijn voor de algemene tevredenheid, gemeten met de vraag of men dezelfde 
opleiding aan dezelfde Hogeschool opnieuw zou kiezen. 

• het succes tijdens de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt de tevredenheid van de 
alumni beïnvloedt wat betreft a) de voorbereiding op de beroepspraktijk en b) de algemene 
tevredenheid over de gevolgde opleiding.  

• het succes tijdens de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt geen invloed heeft op het 
oordeel van alumni over de docenten. Met andere woorden, docenten worden niet 
verantwoordelijk gesteld voor eventuele ‘’problemen’’ tijdens de transitiefase.  
 

 
De analyses op opleidingsniveau laten zien dat: 

• er een sterk verband op opleidingsniveau is tussen het rapportcijfer dat de zittende studenten 
aan de docenten geven en het rapportcijfer dat de alumni aan de docenten geven. 

• er op opleidingsniveau geen, dan wel slechts een zwak verband is tussen het oordeel over de 
beroepsgerichtheid en de voorbereiding op de beroepspraktijk dat de zittende studenten 
geven en het oordeel dat de alumni geven. 

• de voorspellende kracht van het algemene oordeel van de zittende studenten op het 
algemene oordeel van de alumni tussen opleidingen sterk verschillend is.  

 
De case-studie laat daarmee de volgende samenvattende conclusies toe: 

• NSE en HBO-Monitor zijn wat het oordeel over de docenten betreft een substituut. 
• NSE en HBO-Monitor zijn wat het oordeel over de beroepsgerichtheid van de opleiding en de 

voorbereiding op de beroepspraktijk betreft complementen.  
 
 
Mogelijk Vervolgstappen 
 
Verdere landelijke harmonisatie van de vragenlijsten en antwoordschalen van de NSE en HBO-
Monitor zouden degelijke studies op landelijk niveau mogelijk maken (deze studie beperkte zich tot 
studenten van Avans Hogeschool) en zou een uitbreiding kunnen betekenen van de te vergelijken 
variabelen (bijv. ook de inhoud van de opleiding, de toetsing en beoordeling etc etc) zonder 
schaalproblemen. 
 
Koppeling van NSE en HBO-monitor gegevens op studentniveau (door bijv. het student nummer te 
gebruiken) zouden robuustere en betrouwbaardere analyses mogelijk maken. 


