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Aanleiding

Achtergrond en vraagstelling
Al sinds februari 2020 heeft het coronavirus Nederland in de greep. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijs van Avans. Online leren en persoonlijk contact via digitale middelen 
vraagt veel van studenten. 

Avans vindt het belangrijk dat studenten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Daarom heeft Avans aan studenten gevraagd wat ze nodig hebben om op afstand zo goed én gezond 
mogelijk te studeren. In mei 2020 heeft Avans voor het eerst een onderzoek laten uitvoeren om de ervaringen van studenten met het afstandsonderwijs in kaart te brengen. Aangezien 
digitaal onderwijs nu al een behoorlijke tijd de norm is, is er besloten om studenten opnieuw te vragen naar hun ervaringen met afstandsonderwijs. De nieuwe meting moet een goed 
beeld geven van de actuele situatie. Daarnaast moet de meting bruikbare handvatten bieden om het onderwijs en de zorg voor studenten gericht aan te kunnen passen.

De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: ‘Hoe waarderen en beleven de studenten het huidige afstandsonderwijs bij Avans en wat zien zij als verbeterpunten?’ 

Methode
Om de ervaringen en verbeterpunten rondom onderwijs op afstand te achterhalen, is gebruik gemaakt van een online vragenlijst met gesloten en open vragen. Als basis is de 
vragenlijst van de eerste meting gebruikt, zodat resultaten waar mogelijk vergeleken kunnen worden met de situatie in mei 2020. In overleg met studenten van de AMR en het 
Lectoraat Brein en Leren is de vragenlijst op basis van actuele inzichten en behoeften verder aangescherpt en zijn er vragen komen te vervallen en nieuwe vragen toegevoegd.

In de vragenlijst zijn een aantal algemene vragen opgenomen over het welzijn van studenten en de hoeveelheid stress die ze ervaren. Ook is gevraagd in hoeverre Avans haar 
studenten goed ondersteunt bij het op peil houden en verbeteren van hun welzijn. Vervolgens hebben we ervaringen van studenten met het huidige onderwijs in kaart gebracht. Hier 
hebben we ook een open vraag ingezet, waar studenten konden aangeven wat ze in deze tijd nodig hebben om goed én gezond te studeren. Tot slot hebben we studenten een aantal 
stellingen over hun studie en de manier waarop ze hun studieactiviteiten vormgeven voorgelegd. 

De resultaten uit deze tweede meting (uitgevoerd in november/december 2020), zijn waar mogelijk, vergeleken met de eerste meting (uitgevoerd in mei/juni 2020). Bij sommige 
vragen is de vraagstelling net iets anders dan tijdens meting 1. Wanneer dit het geval is wordt dit onder het figuur met de resultaten van beide metingen benoemd. In het rapport 
wordt ook gekeken naar verschillen tussen eerstejaars en ouderejaars studenten en tussen Nederlandse en internationale studenten.



Aanleiding

Respons
In totaal hebben 36.640 studenten een uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek. 3.983 studenten hebben de vragenlijst vervolgens tussen 30 november en 21 december 2020 
helemaal ingevuld. Het responsepercentage komt daarmee uit op 11%. In de onderstaande tabel wordt de samenstelling van de steekproeven van meting 1 en meting 2 weergegeven. 

Leeswijzer 
De resultaten van studenten worden op Avansniveau gepresenteerd. Indien een vraag ook tijdens meting 1 aan studenten is voorgelegd, worden deze resultaten ook weergegeven. De 
resultaten van meting 2 worden in het rood gepresenteerd en de resultaten van meting 1 in het zwart. Indien de metingen significant van elkaar verschillen en de resultaten tenminste 
0,2 punt uit elkaar liggen op een 5-puntsschaal, wordt dit aangegeven met een ster (   ). 

Wanneer subgroepen significant van elkaar verschillen (eerstejaars versus ouderejaars studenten en Nederlandse versus internationale studenten) en de resultaten tenminste 0,2 punt 
uit elkaar liggen op een 5-puntsschaal, worden deze verschillen besproken in de tekst. 

De antwoorden op de open vragen zijn op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Hierbij geven we een indicatie van de belangrijkste thema’s. Deze thema’s ondersteunen we vervolgens met 
bijpassende quotes. Quotes hebben we in het rapport cursief weergegeven. 

In het rapport bespreken we eerst het welzijn van studenten. Daarna volgt de leerervaring. We sluiten af met de algemene studie-ervaring. De resultaten per academie worden als 
bijlage bij dit rapport in de vorm van aparte factsheets gepresenteerd. 

Meting 1
(n=4.098)

Meting 2
(n=3.983)

Studiejaar

Eerstejaars 39% 36%

Ouderejaars 61% 64%

Nationaal of internationaal

Nederlandse studenten 97% 96%

Internationale studenten 3% 4%



Conclusies

Het welzijn van studenten is goed, maar de rol van Avans bij het stimuleren van welzijn kan beter 
Studenten zijn, net als tijdens de eerste meting, positief over hun gezondheid. De lichamelijke gezondheid wordt over het algemeen wat beter beoordeeld dan de mentale gezondheid. 
Studenten hebben hoop en dromen voor de toekomst en doen dingen die belangrijk voor ze zijn. Wel ervaren studenten met enige regelmaat stress. 

Studenten reageren wisselend op de rol die Avans speelt bij het ondersteunen van hun welzijn. Niet alle studenten ervaren genoeg aandacht voor hun welzijn vanuit hun opleiding.
Ook zijn er wisselende reacties op de mogelijkheden die Avans biedt voor het ontwikkelen van welzijn. Tot slot weten studenten niet altijd waar ze terecht kunnen met vragen over hun 
welzijn. 

Het onderwijs van Avans wordt beter beoordeeld, maar online leren vinden studenten minder plezierig
Het onderwijs van Avans is tijdens meting 2 beter beoordeeld dan tijdens meting 1. Zo hebben studenten nu bijvoorbeeld meer het gevoel dat het onderwijs van Avans hen uitdaagt 
om het beste uit zichzelf te halen en is er meer duidelijkheid over wat Avans verwacht van haar studenten. Ook stimuleert het huidige onderwijs studenten beter om contact te 
hebben met docenten en medestudenten. Wel zien we dat online leren studenten steeds meer tegen gaat staan. Studenten beoordelen online leren nu als minder plezierig in 
vergelijking met tijdens meting 1. 

Studenten noemen verschillende dingen die ze van Avans nodig hebben om goed én gezond te studeren, namelijk:
• Tijdig duidelijkheid, bijvoorbeeld over verwachtingen, roosters, toetsen en coronamaatregelen. 
• Begeleiding. Studenten willen dat ze docenten makkelijk vragen kunnen stellen en ondersteuning krijgen bij het thuis studeren.
• Aandacht voor welzijn. 
• Een empathische en flexibele houding van Avans. Studenten stellen bijvoorbeeld voor dat Avans in deze tijd soepeler om kan gaan met de regels, bijvoorbeeld rondom stage of het 

inleveren van opdrachten. 
• Beter online onderwijs. Studenten noemen verschillende tips om het online onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld interactieve lessen en af en toe pauzes om de concentratie te 

verbeteren. Ook wordt er genoemd dat docenten voldoende ICT kennis moeten bezitten zodat de online lessen soepel kunnen verlopen. 
• Sommige studenten vinden het belangrijk om af en toe nog fysiek onderwijs te krijgen. 
• Studenten zien ook graag dat het contact met medestudenten wordt gestimuleerd.
• Studenten noemen verschillende tips om het rooster beter in te delen.
• En sommige studenten willen graag dat Avans een geschikte studieomgeving beschikbaar stelt en/of materiaal aanlevert wat nodig is bij het studeren. 



Conclusies

Door de coronacrisis hebben studenten het gevoel minder goed te presteren. Het vinden van een stageplek is voor sommige studenten lastig
Uit het onderzoek blijkt dat studenten hard werken voor hun studie, de lesstof belangrijk vinden en verwachten hun studie succesvol af te ronden. We zien ook dat studenten naast 
hun studie niet altijd de mogelijkheid hebben om voldoende uit te rusten. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat sommige studenten vinden dat Avans een nog actievere rol 
zou kunnen spelen bij het voorkomen van studievertraging. 

De impact van corona op het leergedrag is wisselend. Sommige studenten zijn meer tijd aan hun studie gaan besteden, anderen juist minder. Opvallend is dat studenten regelmatig 
denken dat hun studieresultaten nu minder goed zijn dan voor de coronacrisis. COVID-19 lijkt de perceptie van de studieresultaten dus negatief te beïnvloeden, ondanks dat de inzet 
van studenten ongeveer gelijk is gebleven. 

Van de studenten die het afgelopen jaar op zoek waren naar een stageplek is de meerderheid erin geslaagd om een plekje te vinden zonder hierbij studievertraging op te lopen. 
Internationale studenten hebben duidelijk meer moeite met het vinden van een stageplek dan Nederlandse studenten. Slechts drie op de tien internationale studenten vond op tijd 
een stageplek. 



WELZIJN



Welzijn
Over het algemeen zijn studenten nog steeds positief over hun gezondheid (figuur 1). Wanneer we wat dieper inzoomen, zien we dat studenten hun lichamelijke gezondheid 
significant beter beoordelen dan hun mentale gezondheid (figuur 2). 

Internationale studenten zijn negatiever over hun gezondheid dan Nederlandse studenten. Qua lichamelijke gezondheid zien we geen verschillen tussen beide groepen maar de 
mentale gezondheid wordt door internationale studenten wel minder goed beoordeeld. 
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Hoe is op dit moment jouw gezondheid
(mentaal en lichamelijk)?*

Meting 2 (november/december 2020) Meting 1 (mei/juni 2020)

Figuur 1: Welzijn in november/december 2020 (rode balkje, n=3.983) en mei/juni 2020 
(zwarte balkje, n=4.098). Gemeten op een schaal van 1 (Zeer slecht) – 5 (Zeer goed).
*Bij de tweede meting is de score op deze stelling het gemiddelde van twee stellingen, 
namelijk ‘Hoe is op dit moment jouw lichamelijke gezondheid?’ en ‘Hoe is op dit moment 
jouw mentale gezondheid?’. Tijdens meting 1 is de stelling wel uitgevraagd zoals deze wordt 
weergegeven in de grafiek.
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Figuur 2: Welzijn tijdens meting 1, november/december 2020 (rode balkjes, n=3.983). 
Gemeten op een schaal van 1 (Zeer slecht) – 5 (Zeer goed). 



Welzijn
De veerkracht van studenten is met een aantal stellingen in kaart gebracht. 

Ook ten tijden van corona hebben studenten nog steeds veel hoop en dromen voor de toekomst. 
Internationale studenten geven nog wat vaker aan hoop en dromen voor de toekomst te hebben dan 
Nederlandse studenten. 

Studenten zeggen dingen te doen die belangrijk voor ze zijn. Eerstejaars studenten zijn het net wat meer 
eens met deze stelling dan ouderejaars. Ook voelen studenten zich betrokken bij de dingen die ze doen. 

Studenten voelen zich over het algemeen gesteund door andere mensen. De ervaren steun is iets 
gestegen in vergelijking met de eerste meting. 

Tot slot voelen studenten zich redelijk goed over zichzelf en de controle die ze over hun leven ervaren. 
Eerstejaars ervaren wat meer controle over hun leven dan ouderejaars. 
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Figuur 3: Welzijn in november/december 2020 (rode balkjes, n=3.983) en mei/juni 2020 
(zwarte balkje, n=4.098). Gemeten op een schaal van 1 (Niet of bijna niet) – 5 (Heel veel).



Er is aan studenten gevraagd of zij in de afgelopen vier weken stress hebben ervaren over een aantal 
thema’s. 

Hoewel studenten zich nog steeds met enige regelmaat zorgen maken over het oplopen van 
studievertraging, doen ze dit wel wat minder dan tijdens de eerste meting. Ouderejaars en internationale 
studenten maken zich over het algemeen meer zorgen over studievertraging.

Studenten maken zich soms zorgen over de toekomst. Ouderejaars hebben hier meer last van dan 
eerstejaarsstudenten. Ook internationale studenten zijn een stuk meer geneigd om zich zorgen te maken. 

Over het combineren van zorgtaken maken studenten zich soms druk. De zorgen over het combineren van 
zorgtaken zijn toegenomen in vergelijking met de eerste meting. Mogelijk heeft dit te maken met de 
timing van beide metingen. De tweede meting is in november en december 2020 uitgevoerd. In deze 
periode zat een tweede lockdown, waarbij ook de scholen zouden worden gesloten, eraan te komen. De 
eerste meting vond plaats in mei/juni, een periode waar de scholen juist net weer open waren. 
Ouderejaars en internationale studenten zijn het meest geneigd om zich zorgen te maken over het 
combineren van zorgtaken voor kinderen/mantelzorg met studie/werk. 

Studenten maken zich af en toe zorgen over hun financiële situatie. We zien dat ouderejaars en 
internationale studenten wat meer stress ervaren op dit gebied. 

Naast de gesloten optie uit figuur 5, hebben we studenten ook open gevraagd welke andere aspecten van 
hun studie en/of thuissituatie hen stress opleverden. Studenten noemen hier heel veel verschillende 
stressoren. Denk bijvoorbeeld aan angst voor corona. Of stress door mentale of lichamelijke klachten. Ook 
studeren levert studenten stress op, bijvoorbeeld door een gebrek aan motivatie of een hoge werkdruk. 
En het gemis van sociale contacten zorgt ook voor stress onder studenten. 

Welzijn
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Figuur 4: Welzijn in november/december 2020 (rode balkjes) en mei/juni 2020 (zwarte 
balkjes). De n verschilt per stelling omdat er ook een n.v.t optie was die niet in deze grafiek 
is meegenomen. Eerste stelling: rood (n=3.831), zwart (n=4.011). Tweede stelling: rood 
(n=3.923). Derde stelling: rood (n=3.040), zwart (n=3.118). Vierde stelling: rood (n=3.815), 
zwart (n=3.952).  Gemeten op een schaal van 1 (Niet of bijna niet) – 5 (Heel veel)



Welzijn
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Figuur 5: Welzijn in november/december 2020 (rode balkjes, n=3.983) en mei/juni 2020 
(zwarte balkje, n=4.098). Gemeten op een schaal van 1 (Helemaal mee oneens) – 5 
(Helemaal mee eens). 
*Deze stelling is iets aangepast tijdens de tweede meting. In de eerste meting was de 
stelling als volgt: ‘Binnen mijn opleiding is er aandacht voor mijn welbevinden’. 

Aan studenten is gevraagd in welke mate er binnen Avans aandacht is voor hun welzijn. 

Studenten reageren wisselend op de aandacht die er vanuit hun studie is voor hun welzijn. Sommige 
studenten vinden dat deze aandacht er is, anderen geven aan dat dit niet het geval is. In vergelijking met 
de vorige meting is de ervaren aandacht afgenomen. Eerstejaars en internationale studenten geven vaker 
aan dat er bij hun opleiding wel aandacht wordt besteed aan hun welzijn. 

Ook op de mogelijkheden die Avans biedt voor het ontwikkelen van welzijn wordt wisselend gereageerd. 
Eerstejaars studenten geven vaker aan dat Avans goede mogelijkheden aanbiedt in vergelijking met 
ouderejaars.

Waar studenten met vragen over hun welzijn terecht kunnen is niet altijd duidelijk. Eerstejaars lijken vaker 
de juiste persoon of organisatie te kunnen vinden dan ouderejaars. 



LEERERVARING



Leerervaring
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Meting 2 (november/december 2020) Meting 1 (mei/juni 2020)

Figuur 6: Leerervaring in november (rode balkjes, n=3.983) en mei 2020 (zwarte balkje, 
n=4.095). Gemeten op een schaal van 1 (Helemaal mee oneens) – 5 (Helemaal mee eens)
*In dit stellingenblok zijn alle stellingen net iets anders voorgelegd aan deelnemers dan 
tijdens meting 1. Tijdens meting 1 is in alle stellingen gesproken over het ‘het huidige online  
onderwijs’ terwijl we het in meting 2 hebben over ‘het onderwijs’ of dit zelfs weglaten. 

Het onderwijs geeft studenten het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn voor hun studiesucces. Dit gevoel is 
sterker geworden tijdens meting 2. Ook hebben studenten het gevoel gekregen dat het onderwijs hen 
meer de mogelijkheid geeft om te laten zien wat ze kunnen. De mogelijkheid om zelf keuzes te maken 
ervaren studenten op dezelfde manier als tijdens meting 1. Eerstejaars en internationale studenten 
ervaren meer vrijheid om zelf keuzes te maken dan ouderejaars en Nederlandse studenten. 

Verwachtingen zijn nu duidelijker dan tijdens de eerste meting. Studenten weten beter wat en wanneer er 
iets van hen wordt verwacht. Ook qua toetsing zijn de verwachtingen duidelijker. Internationale studenten 
geven vaker aan dat ze weten wanneer iets verwacht wordt. 

Al waren studenten tijdens de eerste meting al weinig enthousiast over online leren, zijn ze er tijdens de 
tweede meting nog negatiever over geworden. Ouderejaars en Nederlandse studenten vinden online 
leren nog minder plezierig dan eerstejaars en Nederlandse studenten. 



Leerervaring
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Meting 2 (november/december 2020) Meting 1 (mei/juni 2020)

Figuur 7: Leerervaring in november (rode balkjes, n=3.983) en mei 2020 (zwarte balkje, 
n=4.095). Gemeten op een schaal van 1 (Helemaal mee oneens) – 5 (Helemaal mee eens).
*In dit stellingenblok zijn alle stellingen net iets anders voorgelegd aan deelnemers dan 
tijdens meting 1. Tijdens meting 1 is in alle stellingen gesproken over het ‘het online
onderwijs’ terwijl we het in meting 2 hebben over ‘het onderwijs’. 

Studenten geven nu vaker aan dan tijdens de vorige meting dat het onderwijs hen stimuleert om met 
medestudenten in gesprek te gaan over de lesstof. Het onderwijs stimuleert nu ook meer om met 
medestudenten over persoonlijke dingen in gesprek te gaan, hoewel dit een stuk minder is dan over de 
lesstof. Eerstejaars en internationale studenten zijn meer geneigd om het eens te zijn met deze stellingen 
dan ouderejaars en Nederlandse studenten. 

Studenten geven ook aan dat het onderwijs hen nu meer stimuleert om met docenten in gesprek te gaan, 
over de lesstof of persoonlijke dingen. Het onderwijs stimuleert ook hier meer om in gesprek te gaan over 
lesstof met docenten, dan over persoonlijke dingen. We zien weer dat eerstejaars en internationale 
studenten hier wat positiever zijn.



Leerervaring
We hebben aan studenten gevraagd wat ze van Avans nodig hebben om in de huidige situatie goed én gezond te kunnen studeren. De belangrijkste thema’s die zijn genoemd zetten 
we op een rijtje.

Tijdig duidelijkheid
Een belangrijke thema dat studenten noemen is ‘duidelijkheid’. In tijden waar fysiek contact sterk is verminderd en er veel eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht, is duidelijk zijn 
over bijvoorbeeld lesstof, roosters, toetsing, het gebruikte contactkanaal en coronamaatregelen essentieel. Verder is voor studenten ook belangrijk dat de informatie op tijd wordt 
doorgegeven:

• (…). Voor de rest vind ik de communicatie vanuit school een heel stuk minder dan voorgaande jaren. Toetsresultaten duren ontzettend lang, e-mails worden vaak niet eens 
beantwoord of het duurt dagen, een stukje duidelijkheid en structuur mist enorm. Voor COVID geen problemen met Avans gehad op geen enkele manier en nu nog niet per definitie. 
Ik snap dat deze tijd voor iedereen wennen en aanpassen is, maar het stukje communicatie is er wel drastisch op achteruit gegaan, daar je verwacht dat het juist beter moet zijn in 
deze onzekere tijden.(…). 

• Duidelijke lesstof, duidelijk rooster, snelle communicatie van docenten.

• Duidelijke communicatie van wat er verwacht wordt als je online les hebt. Duidelijke communicatie als er nieuwe coronamaatregelen ingaan en wat dit voor invloed heeft

• Duidelijkheid. Er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en op ieder kanaal staat weer wat anders vermeld dan op het ander. Gebruik 1 kanaal (bb, mail, etc.). Word er nu 
gek van dat een docent zegt ‘ja het heeft op bb gestaan of het heeft daar gestaan’. Maak gewoon 1 overzichtelijk kanaal. 

Begeleiding

Studenten hebben ook behoefte aan meer begeleiding in deze coronatijd. Ze willen docenten makkelijk vragen kunnen stellen over de lesstof, ondersteund worden bij het thuis 
studeren en meer begeleiding krijgen bij het afstuderen:

• Meer contact met de docent. Nu is er nauwelijks de mogelijkheid om te sparren. Mails worden niet beantwoord of juist niet met antwoorden die passen bij de vraag of helpen met 
de voortgang. Er is veel minder interactie.

• De juiste begeleiding die aansluit bij de studie. Af en toe is het naar mijn idee te veel zelfstudie, wat op zich logisch is, maar toch is het in combinatie met online lessen wel heel 
heftig naar mijn mening.

• Bij het afstuderen is het fijner om toch een x aantal momenten 1 op 1 met de scriptie begeleider te zitten. 



Leerervaring
Welzijn
Studenten vinden het belangrijk dat Avans in deze tijd meer aandacht besteedt aan hun welzijn:

• Meer controle op het sociale en mentale welzijn van mij en mijn medestudenten. Het traject wat we volgen is erg pittig en er wordt veel van ons gevraagd. Met de huidige situatie 
rondom corona zou het goed zijn om hier als Avans/docenten dichter op te zitten en een goed zicht te hebben op het mentale welzijn van haar studenten. En hier vervolgens ook 
naar handelen! En niet achterover leunen en wachten tot het misgaat.

• Genoeg aandacht om het welzijn van iedereen. Het liefst meer les op school, in ieder geval meer lessen zoals leerpakketbegeleiding. Het is fijn om ‘gewoon’ even samen te praten. 
Meer hulp bij hoe we thuis kunnen studeren en daar in flexibiliteit. 

• Meer begeleiding en tips over bepaalde onderwerpen als het zoeken van een stage in deze tijd, gezond blijven, mentale gezondheid, financiële tips etc.

Empathisch en flexibel 

Studenten zien graag dat Avans zich in deze tijd empathisch en flexibel opstelt. Dit kan bijvoorbeeld door soepeler met bepaalde regels om te gaan: 

• Avans verwacht van ons flexibiliteit maar geeft dit zelf niet. Dit zou voor mij een verbeterpunt zijn en een hoop stress schelen.

• Dat ze soepeler worden met regels. Ik ervaar veel stress omdat ik een stage moet vinden terwijl veel bedrijven nu minder of geen mensen aannemen maar school wil wel dat je het 
doet.

• De optie om een half jaar te wachten en volgend jaar de studie te hervatten zonder bijkomende kosten, dus geen heel jaar collegegeld.

• Flexibiliteit: we hebben corona gehad binnen mijn werkveld en dit vraagt erg veel van de zorgverleners. Wat extra ondersteuning of iets later inleveren is fijn.



Leerervaring
Online onderwijs
Sommige studenten vinden dat het online onderwijs beter kan. Ze geven hier verschillende tips voor: 

• Interactieve online lessen om er met mijn gedachten ook bij te blijven. (…)

• De online lessen lijken soms erg gehaast. Het lijkt dan of er gewoon een lijst met begrippen wordt afgewerkt en er is in bepaalde lessen weinig ruimte voor vragen. Er komt 
voorafgaand aan de eindopdracht weinig tussentijdse feedback dus eigenlijk weet je voordat je je opdracht inlevert niet of je nog dingen kan verbeten of dat je überhaupt in de 
goede richting zit. Het zou fijn zijn als hier wat meer tijd en aandacht voor is.

• De planning van de lessen moet goed zijn, zodat je niet heel lang achter elkaar achter je laptop zit

• Duidelijkheid omtrent eisen, opdrachten en resultaten. Docenten die beslagen ten ijs komen v.w.b. de lesstof en de uitleg daarvan. Dat ze vragen kunnen beantwoorden. Dat 
docenten de hulpmiddelen beheersen en niet een half uur van de les bezig zijn met het opstarten/verbinding maken met de hulpmiddelen.

Fysiek onderwijs

Sommige studenten vinden het belangrijk dat er ieder geval wat fysiek onderwijs wordt gegeven:

• De 2 dagdelen waarbij ik fysiek les krijg zijn voor mij erg belangrijk. Als alles online les wordt dan heb ik denk ik niet de zelfdiscipline om alle stof goed bij te houden.

• Een studeerplek en eens in de tijd fysiek contact om te kunnen sparren over de stof en het beter visueel kunnen begrijpen wat ze uitleggen. 

• Fysiek onderwijs. Het fysieke onderwijs is belangrijk voor mij omdat je dan op een veel persoonlijkere en menselijkere manier omgaat met de stof. Het is makkelijker voor docenten 
om het zo uit te leggen en voor studenten makkelijker om te begrijpen en om vragen te stellen.

Werkdruk

Een deel van de studenten ervaart de werkdruk als te hoog: 

• Een normale manier van werken, niet teveel op elkaar. We moeten en fulltime stage lopen en een eigen project leiden en onderzoek doen. Dat is te veel, en ongezond.

• Genoeg ruimte voor rust en ontspanning, zodat de werkdruk niet te hoog wordt. Ik heb het gevoel dat ik meer doe aan school omdat ik na de online lessen door ga met studeren.

• Meer interactieve lessen. De studiedruk verminderen, want ik krijg het gevoel dat Avans denkt “boeien we geven ze gewoon normaal huiswerk op”, terwijl mijn motivatie ver te 
zoeken is. 

• Meer rust en duidelijkheid, dit is echt rampzalig vergeleken met voorheen. Mentaal ben ik kapot doordat ik 24/7 bezig ben met continu alleen maar school doordat het veel meer 
lijkt/is dan voorheen. 



Leerervaring
Contact met medestudenten

Studenten vinden het ook belangrijk dat contact tussen medestudenten gestimuleerd wordt: 

• (Online) peergroep bijeenkomsten om te praten over voortgang afstudeer onderzoek

• Door één keer per week met een klas (bij ons 4 mensen) op school te komen, zodat wij het overzicht niet verliezen en gewoon een keer echt kunnen overleggen en samenwerken.

• Mogelijkheid om in klaslokaal met je leergroepje bij elkaar te komen. In een echt klaslokaal.  Schoolgebouw is soms bijna leeg en nog mag je geen ruimte reserveren. Dit kan 
makkelijk lijkt mij. Ook met coronaregels.

• Meer sociale evenementen voor hogere jaars en meer lessen/activiteiten op locatie. Dit jaar mocht ik maar 1x naar school voor een toets, terwijl er wel van alles wordt 
georganiseerd voor eerstejaars.

Rooster

Sommige studenten zijn niet tevreden over hun rooster. Studenten doen verschillende suggesties voor een andere indeling:

• Duidelijkheid en een beetje gezonde roosterindeling ipv het middagcollege op school en avondcollege online.

• Een mooie verdeling tussen 2/3 dagen les op school en 1/2 dagen thuis les.

• Als we dan op school les hebben dan ook voor minimaal een halve dag. Voor 1 a 2 uur vind ik het onzin om daar voor te gaan reizen. 

• Lessen achter elkaar roosteren waar mogelijk. 

• Lessen verspreiden over de week zal voor mij al heel veel schelen in plaats van lessen in twee dagen achter elkaar te plaatsen.

Studieomgeving en materiaal: 

Tot slot zouden sommige studenten het fijn vinden als Avans zorgt voor een goede studieomgeving en/of materialen die nodig zijn bij het studeren:

• Een goede bureaustoel want als je van 9 tot 5 les hebt dan heb ik behoorlijk last van mijn rug.

• Een goede studieomgeving 

• Een microsoft pakket wat we hebben, een rustige ruimte waar je eventueel kan zitten ipv thuis te zitten om toch goed te kunnen leren.

• Een neutrale, stille en fijne werkplek (of een goede koptelefoon met noise cancelling).

• Een plek om te werken die niet thuis is. Al is het maar voor 2 dagen in de week.

• Financiële compensatie, zodat ik studieboeken kan kopen, bureaustoel kan kopen.
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Studie algemeen
Studenten halen veel voldoening uit het begrijpen van de stof die tijdens hun opleiding wordt behandeld. 
Internationale studenten zijn het nog vaker met deze stellingen eens dan Nederlandse studenten. 

Studenten geven ook aan hard voor hun studie te werken en te verwachten dat ze hun studie succesvol 
gaan afronden. Internationale studenten zijn nog iets meer overtuigd van het feit dat ze hun opleiding 
gaan afronden dan Nederlandse studenten. 

Studenten verwachten dat, als ze op de juiste manier leren, ze datgene kunnen leren wat in de studie aan 
bod komt. Ze vinden de dingen die aan bod komen ook belangrijk. Internationale studenten hebben dit 
nog wat sterker dan Nederlandse studenten.

Sommige studenten formuleren doelen om studieactiviteiten te organiseren, anderen doen dit niet. 
Internationale studenten werken vaker met doelen dan Nederlandse studenten.  
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Figuur 8: Studie algemeen tijdens meting 1, november/december (rode balkjes, n=3.983) 
Gemeten op een schaal van 1 (Helemaal mee oneens) - 5 (Helemaal mee eens)



Studie algemeen
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Figuur 9: Studie algemeen tijdens meting 1, november/december 2020 (rode balkjes, 
n=3.983). Gemeten op een schaal van 1 (Helemaal mee oneens) - 5 (Helemaal mee eens)

Studenten hebben over het algemeen een thuisomgeving die hen in staat stelt om geconcentreerd te 
studeren. Eerstejaars zijn positiever over hun thuisomgeving dan oudejaars. Verder zijn Nederlanders wat 
positiever over hun thuisomgeving dan internationale studenten. 

Studenten ervaren de kwaliteit van het onderzoek als redelijk goed. Eerstejaars studenten zijn positiever 
over de kwaliteit van het onderwijs dan ouderejaars studenten. Ook internationale studenten zijn wat 
positiever over de kwaliteit van het onderwijs.

Sommige studenten vinden dat Avans alles op alles zet om studievertraging te voorkomen. Anderen zijn 
het hier niet mee eens. Eerstejaars studenten hebben sterker het gevoel dat Avans studievertraging wil 
voorkomen dan ouderejaars studenten.

Studenten reageren wisselend op de vraag of ze voldoende tot rust kunnen komen naast hun studie. 
Eerstejaars zijn hier weer positiever over net als Nederlandse studenten. 



Studie algemeen
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Sommige ouderejaars studenten hebben de coronacrisis aangegrepen om meer tijd aan hun studie te besteden. Andere ouderejaars studeren nu juist minder. 

Opvallend is dat hoewel het percentage ouderejaars dat minder en meer is gaan studeren ongeveer gelijk is, de perceptie van de studieresultaten over het algemeen vaker slechter is 
dan voor COVID-19. Bij internationale studenten is de perceptie van de studieresultaten wel vaker beter geworden dan bij Nederlandse studenten. 

Figuur 10: Studie algemeen tijdens meting 1, november/december 2020. Deze vraag is alleen gesteld aan 
ouderejaars studenten (n=2.535). 
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Studie algemeen
De meeste studenten die het afgelopen half jaar hebben gezocht naar een stage zijn er in geslaagd een 
stageplek te vinden. In sommige gevallen heeft het vinden van een stageplek wel wat studievertraging 
veroorzaakt of is de stageplek inmiddels uitgesteld door corona. 

Er zijn behoorlijke verschillen tussen Nederlandse en internationale studenten als we kijken naar het 
gemak waarmee zij een stageplek vinden. Slechts 31% van de internationale studenten heeft een 
stageplek gevonden zonder vertraging tegenover wel 70% van de Nederlandse studenten.

Ook ouderejaars hebben meer succes bij het zoeken naar stageplekken. 71% heeft een stageplek 
zonder vertraging kunnen vinden tegenover 56% van de eerstejaars studenten. 

Figuur 11: Studie algemeen tijdens meting 1, november/december 2020. Deze vraag is 
alleen gesteld aan studenten die het afgelopen half jaar hebben gezocht naar een stageplek 
(n=1.474). 
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