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VOORAF



De Hogeschool van Amsterdam is bezig met een ontwikkeltraject dat zich richt op de flexibilisering van het 

onderwijs. Door onder andere veranderingen in de maatschappij lijkt er in de toekomst meer behoefte te zijn aan 

onderwijs dat flexibel is voor docenten en studenten. Meer flexibiliteit kan ervoor zorgen dat onderwijs beter 

aansluit bij de behoeften, kennis en ervaring van studenten en zo de onderwijskwaliteit verbeteren.

De HvA verstaat onder vakgerichte flexibilisering van het onderwijs onder andere dat studenten de mogelijkheid 

krijgen zelf een curriculum te kunnen samenstellen uit het aanbod van onderwijseenheden, dat de student 

invloed heeft op het tempo van zijn opleiding, op verschillende momenten in het jaar kan instromen en dat het 

leerproces meer is afgestemd op de voorkeuren, kennis en ervaringen van de studenten. Er was binnen de 

Hogeschool van Amsterdam geen duidelijk inzicht in of de studenten behoeften hebben aan flexibilisering van 

het onderwijs en aan welke vormen van flexibilisering zij dan behoefte hebben.  

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de behoeften van HvA-studenten zijn als het gaat om 

flexibilisering. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het project ‘flexibilisering van het 

onderwijs’ van de HvA.   

VOORAF
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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK



Onderzoeksvraag

Welke behoeften hebben HvA-studenten op het gebied van flexibilisering van het onderwijs?

Deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende subvragen:
• In hoeverre hebben studenten behoefte aan flexibilisering van het onderwijs?
• Aan welke onderdelen van vakgerichte flexibilisering hebben studenten behoeften? 
• Welke behoeften hebben studenten als het gaat om andere mogelijkheden voor flexibilisering van het 

onderwijs? 

Methode 

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd onder leden van het HvA-studentenpanel. De doelgroep voor dit 

onderzoek bestaat uit alle HvA-studenten. We toetsen alle resultaten op significante verschillen tussen de 

volgende subgroepen:

• Faculteiten

• Studiejaar 

• Studievariant (voltijd versus deeltijd/duaal*) 

Omdat is gebleken dat de grootste verschillen te zien zijn tussen de studiejaren, hebben we de resultaten hiervan 

visueel weergeven. Overige relevante en significante verschillen worden in het rapport genoemd. Een overzicht 

van alle uitsplitsingen is terug te vinden in de tabellen in de bijlage. 

In totaal hebben 413 HvA-studenten de vragenlijst helemaal ingevuld. In de bijlage is een uitgebreide 

onderzoeksverantwoording opgenomen.

VOORAF
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*in verband met het lage aantal waarnemingen zijn de studievarianten duaal en deeltijd samengevoegd. 



We hebben dit rapport geschreven op basis van het principe van ‘Pyramid Thinking’. 

We starten met een overzicht van de hoofdconclusie en de daarbij horende deelconclusies van dit onderzoek. De 

hoofdconclusie is het antwoord op de hoofdvraag: Welke behoeften hebben HvA-studenten op het gebied van 

flexibilisering van het onderwijs? 

Na dit overzicht presenteren we onze visie, waar we de resultaten van het onderzoek in een breder kader plaatsen 

en onze aanbevelingen geven. In de hoofdstukken daarna bespreken we de deelconclusies.

In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek ‘studenten’. De antwoorden op de open vragen zijn 

op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. Hierbij geven we een indicatie van de meest gegeven antwoorden, maar 

kijken we ook naar inhoudelijke redenen, geïllustreerd door relevante quotes. Deze hebben we in de rapportage 

cursief weergegeven. De percentages in het rapport zijn afgerond. Daardoor kan het totaal incidenteel optellen 

tot meer of minder dan 100%.

In de bijlage hebben we een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin zijn ook de gebruikte 

vragenlijst, de tabellen en een uitdraai van alle antwoorden op de open vragen terug te vinden. 

VOORAF
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HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE



De behoeften van ‘de HvA-student’ als het gaat om de flexibilisering van het onderwijs is niet eenduidig in kaart te brengen. De

resultaten van het onderzoek laten zien dat het studiejaar een belangrijke rol speelt in hoe een student de flexibiliteit van de HvA en 

hun opleiding ervaart, maar ook in de mate en het soort flexibiliteit waar de student behoefte aan heeft. 

Er kunnen drie conclusies worden getrokken: 

1. Hoe verder studenten zijn in hun studie, hoe meer behoefte zij hebben aan flexibiliteit 

2. Hoe verder studenten zijn in hun studie, hoe minder flexibel hun opleiding en de HvA worden ervaren

3. Hoe verder studenten zijn in hoe studie, hoe vaker zij ontevreden zijn over de flexibiliteit van hun opleiding 

Deze conclusies hangen met elkaar samen. De behoefte van studenten verandert 

als zij verder in hun studie zijn. Zij hebben een beter beeld van hun interesses en misschien zelfs

wel van hun beroepskeuze en hebben daarmee behoefte om zich meer te specialiseren en te 

ontwikkelen, ook buiten hun studie. Ouderejaarsstudenten hebben dus andere behoeften als 

het gaat om flexibel onderwijs. Zij hebben meer behoefte aan keuzevrijheid, eigen 

verantwoordelijkheid en ruimte voor andere activiteiten. In de eerste jaren van de hun studie 

hebben studenten veel meer behoefte aan basiskennis en structuur en veel minder behoefte 

aan (inhoudelijke) flexibiliteit. Het verschil in behoeften zorgt ervoor dat jongerejaars en oudere-

jaarsstudenten de huidige flexibiliteit van hun opleiding en de HvA ook anders ervaren.

De huidige flexibiliteit die studenten op dit moment geboden wordt sluit beter aan bij studenten

in hun eerste jaren dan bij ouderejaarsstudenten. Dit zorgt niet alleen voor een andere evaluatie,

maar ook voor meer ontevredenheid bij de ouderejaars. 

Op de volgende pagina staat verandering van behoefte aan flexibiliteit en de beoordeling van de

huidige flexibiliteit gedurende de studiejaren grafisch weergegeven. 

HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE
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DEELCONCLUSIE 1 - STUDENTEN KRIJGEN GEDURENDE HUN STUDIE STEEDS MEER BEHOEFTE AAN FLEXIBEL ONDERWIJS
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Behoefte
aan flexibiliteit

Ervaren 
flexibiliteit

Tevredenheid
flexibiliteit

1e

jaar
2e

jaar

3e

jaar
4e

jaar

Veranderingen gedurende de studie 



Basisbehoefte           Flexibiliteit van de opleiding                 Behoefte aan flexibiliteit                   Soort behoeften 

Basisbehoefte               Flexibiliteit van de opleiding          Behoefte aan flexibiliteit            Soort behoeften 

Behoefte aan 
basiskennis en 

structuur 

Behoeften liggen vooral op het 
gebied van:
• Meer eigen verantwoordelijkheid
• Rooster
• Inhoudelijke inspraak
• Maatwerk voor studenten met een 

vooropleiding/werkervaring

41% is (zeer) tevreden

13% is (zeer) ontevreden

31% (zeer) veel behoefte 
aan meer flexibiliteit 

29% (zeer) weinig 
behoefte aan meer 
flexibiliteit 

STUDENTEN KRIJGEN GEDURENDE HUN STUDIE STEEDS MEER BEHOEFTE AAN 
FLEXIBEL ONDERWIJS

1e jaar

Behoeften liggen vooral
op het gebied van:
• Keuzevakken
• Ruimte voor ontwikkeling
• Meer eigen verantwoordelijkheid
• Minder plaatsgebonden

2e jaar

3e jaar 4e jaar

Behoefte aan een basis, 
met daarin ruimte voor 

meer eigen invulling

Behoeften liggen vooral op het 
gebied van:
• Meer eigen verantwoordelijkheid
• Inhoudelijke inspraak
• Rooster
• Meer vrijheid

37% is (zeer) tevreden

15% is (zeer) ontevreden

39% (zeer) veel behoefte 
aan meer flexibiliteit 

28% (zeer) weinig 
behoefte aan meer 
flexibiliteit 

Behoefte aan 
volledige vrijheid 

en eigen 
verantwoordelijk-

heid

Behoeften liggen vooral 
op het gebied van:
• Meer eigen 

verantwoordelijkheid
• Ruimte voor ontwikkeling

buiten de studie 
• Keuzevakken

28% is (zeer) 
tevreden

28% is (zeer) 
ontevreden

48% (zeer) veel behoefte 
aan meer flexibiliteit 

23% (zeer) weinig 
behoefte aan meer 
flexibiliteit 

33% is (zeer) 
tevreden

44% is (zeer) 
ontevreden

59% (zeer) veel behoefte 
aan meer flexibiliteit 

11% (zeer) weinig 
behoefte aan meer 
flexibiliteit 

Behoefte aan 
ruimte voor eigen 
ontwikkeling en 

invulling 

Basisbehoefte Flexibiliteit van 
de opleiding

Flexibiliteit van 
de opleidingBasisbehoefte

Behoefte aan
flexibiliteit

Behoefte aan
flexibiliteit

Soort behoeften Soort behoeften



De opleiding (tijdelijk) kunnen versnellen en zelf een vakkenpakket kunnen samenstellen, vinden studenten erg aansprekend als het 

gaat om het flexibiliseren van het onderwijs. Studenten noemen deze mogelijkheden spontaan als we vragen naar hun behoefte en 

reageren erg positief als we de mogelijkheden voorleggen. Het kunnen versnellen van de studie spreekt aan omdat de student hun 

opleiding dan uitdagender voor zichzelf kan maken, ruimte kan creëren voor andere (neven)activiteiten of eerder klaar kan zijn met 

studeren. Het versnellen van de studie spreekt vooral derde en vierdejaarsstudenten erg aan.

Het zelf kunnen samenstellen van een vakkenpakket spreekt niet alleen aan als mogelijkheid om het onderwijs te flexibiliseren, 

studenten geven ook aan (veel) behoefte te hebben aan meer vrijheid in het samenstellen van hun vakkenpakket. 

Vierdejaarsstudenten hebben hier meer behoefte aan dan eerstejaarsstudenten. Als voordelen van de mogelijkheid zien studenten het 

kunnen volgen van de interesses en het kunnen specialiseren op bepaalde gebieden. Men denkt dat het zelf kiezen van vakken zorgt

voor een grotere motivatie en geeft studenten bovendien de mogelijkheid om zichzelf te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

HvA-studenten zijn over het algemeen van mening dat het vakkenpakket gedurende de studie steeds meer moet gaan bestaan uit 

keuzevakken, maar hebben in hun eerste jaren ook zeker behoefte aan een basispakket. Zij vinden dat er vrijheid moet zijn in de 

vakken die studenten kiezen, maar de meerderheid is wel van mening dat de keuze HvA-beperkend moet zijn. 

Andere mogelijkheden die de student aansprekend vinden zijn het minder plaatsgebonden kunnen studeren. Studenten hebben 

behoefte aan het online kunnen volgen van colleges of hebben behoefte aan minder aanwezigheidsplicht zodat zij niet per se naar de 

HvA hoeven te komen om te kunnen sturen. Het beperkende sociale contact ziet men wel als nadeel. De mogelijkheid om de opleiding

(tijdelijk) te kunnen vertragen spreekt vooral aan omdat studenten die kampen met omstandigheden dan ook de mogelijkheid krijgen

hun studie te blijven volgen. Ook kan hierdoor ruimte vrijgemaakt worden voor (neven)activiteiten of extra stages. 

HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE
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De behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs is in dit onderzoek duidelijk naar voren gekomen. Wij zouden dan ook adviseren het 
project voort te zetten. Toch hebben studenten, en dan met name eerstejaarsstudenten, wel behoefte aan basiskennis en structuur. 
Naar mate studenten verder komen in hun opleiding wordt de behoefte aan flexibiliteit en vrijheid echter groter. Wij zijn van mening 
dat de HvA op verschillende manieren tegemoet kan komen aan de wensen en behoeften van de student als het gaat om een 
flexibeler onderwijs: 

FLEXIBILISERING VAN HET ONDERWIJS ZIT IN MEER DAN ALLEEN HET AANBIEDEN VAN BEPAALDE MOGELIJKHEDEN

Op de mogelijkheden die in het onderzoek worden voorgelegd wordt over het algemeen positief gereageerd. Toch kan het onderwijs 
ook op andere wijze worden geflexibiliseerd als het aan de student ligt. Studenten hebben vaak het gevoel dat de inflexibiliteit ook zit 
in de schoolse manier van studeren. De aanwezigheidsplicht zorgt bij studenten vaak voor het gevoel dat zij geen vrijheid krijgen. Een 
flexibel onderwijs is voor studenten ook het vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid krijgen. Flexibel(er) omgaan met aanwezigheid 
of deadlines zou een deel van de behoeften van de student tegemoetkomen. Naast deze praktische flexibiliteit heeft de student ook 
behoefte aan meer inhoudelijke flexibiliteit. Studenten zouden ook tijdens colleges meer inspraak en eigen invulling  willen zien. Vaak 
hebben studenten het gevoel dat vakken vastzitten aan een bepaalde programmering waardoor er weinig ruimte is voor actualiteiten, 
extra uitleg of vrijheid in het maken van opdrachten. Ook inhoudelijk ziet de student graag dat de eigen interesse en specialisatie kan 
worden gevolgd.  

BIED STUDENTEN DE MOGELIJKHEID OM HUN STUDIE (TIJDELIJK) TE KUNNEN VERSNELLEN

De mogelijkheid om de studie te kunnen versnellen wordt door studenten erg positief ontvangen. Het is naar onze mening de moeite
waard om te kijken naar een mogelijke realisatie van deze mogelijkheid en deze in de toekomst uit te rollen. 

BIED VOORNAMELIJK OUDEREJAARS DE MOGELIJKHEID OM ZELF HUN VAKKENPAKKET TE KUNNEN SAMENSTELLEN

Vooral in het derde er vierde jaar hebben studenten behoefte om zich te specialiseren en hun interesses te volgen. De HvA zou
studenten in deze fase meer vrijheid en vertrouwen moeten geven als het gaat om het kiezen van vakken. Wij adviseren de HvA om 
deze mogelijkheid in serieuze overweging te nemen. 

HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE
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ONZE VISIE – BEGIN MET HET UITROLLEN VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT HET VERSNELLEN VAN DE STUDIE EN HET ZELF 
KUNNEN SAMENSTELLEN VAN HET VAKKENPAKKET
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DEELCONCLUSIE 1

STUDENTEN DENKEN BIJ EEN FLEXIBEL ONDEWIJS AAN EEN INDIVIDUEEL PASSENDE OPLEIDING EN HET KRIJGEN VAN RUIMTE

Flexibel onderwijs is 
voor studenten …

Ruimte voor andere (neven)activiteiten 
(bijvoorbeeld relevante werkervaring, het 

opzetten van een eigen bedrijf etc.) 

Op meerdere manieren colleges kunnen 
volgen (bijvoorbeeld online of bij andere 

klassen) 

Het krijgen van eigen verantwoordelijkheid
(bijvoorbeeld door minder aanwezigheidsplicht of 

vastgelegde studie-uren)

Inhoudelijke flexibiliteit (bijvoorbeeld eigen 
inbreng in lessen en projecten)

Flexibiliteit vanuit docenten (rooster, 
deadlines, eigen inbreng)

Het meetellen van persoonlijke situaties 
(bijvoorbeeld vooropleidingen, ambities, 
andere persoonlijke omstandigheden)

Eigen interesses kunnen volgen 
(bijvoorbeeld met behulp van keuzevakken, 

invulling van projecten)

Vanuit de resultaten van het onderzoek hebben we een duidelijk beeld kunnen schetsen van wat studenten precies verstaan onder ‘een 
flexibel onderwijs’. Een flexibel onderwijs zou studenten ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, eigen inbreng en eigen invulling 
moeten bieden: 

Ruigrok | NetPanel - maart 2016
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DEELCONCLUSIE 1

Niet alle studenten van de HvA ervaren hun opleiding als flexibel. 

Vooral als we kijken naar het verschil in jaren zien we dat de 

opleiding naar mate men verder in hun studie is steeds vaker als 

(zeer) inflexibel wordt gezien. Zo vindt twee vijfde van de 

vierdejaarsstudenten (42%) hun opleiding (helemaal) niet flexibel.

Ook tussen de faculteiten zien we verschil in hoe studenten de 

flexibiliteit ervaren. FDMCI (42%) en FMR (38%) worden relatief 

vaak als flexibel ervaren, terwijl FOO (28%), FT (26%) en FBE (26%) 

vaak als (zeer) inflexibel wordt gezien.

Voltijd en deeltijd studenten beoordelen de opleiding hetzelfde. 

HOE VERDER DE STUDENT IN DE OPLEIDING IS, HOE MINDER FLEXIBEL ZIJ HUN OPLEIDING ERVAREN

1%

2%

1%

4%

18%

25%

34%

34%

38%

44%

44%

44%

30%

17%

15%

13%

12%

11%

3%

2%

1%

2%

3%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

In hoeverre vind jij je opleiding aan de HvA flexibel?

Basis: allen

Zeer flexibel Flexibel Neutraal

Inflexibel Zeer inflexibel Weet ik niet

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

(zeer) 
flexibel 30%* 25% 32% 38% 42% 31% 32%

(zeer) 
inflexibel 30%* 26% 19% 19% 20% 28% 26%

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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DEELCONCLUSIE 1

De flexibiliteit van de HvA wordt door studenten ongeveer 

hetzelfde ervaren als hun opleiding. Ook hier is te zien dat 

eerste- en tweedejaarsstudenten de HvA flexibeler ervaren dan 

de vierdejaarsstudenten. 

Studenten die de HvA als (zeer) inflexibel ervaren leggen in de 

open toelichtingen in het onderzoek uit dat soms de wil van de 

opleiding er wel is om flexibel te zijn, maar dat dit vooral vanuit 

de HvA niet wordt gehonoreerd:

• Op sommige gebieden is de opleiding redelijk flexibel, maar 

zodra het bestuur van de HvA erbij komt kijken is de 

flexibiliteit weg.

• De HvA werkt niet persoonlijk. In dat opzicht is het niet flexibel 

en wordt er minder sympathie geuit dan vanuit de opleiding 

zelf. Je bent immers maar een "nummer". 

• Ik studeer in deeltijd en naast een baan is de opleiding soms 

moeilijk te combineren met werken. Individueel merk ik dat 

leraren en decaan er alles aan doen om het ook voor mij 

mogelijk te maken om te studeren, maar sommige strenge 

regelgeving vanuit de HvA maakt het voor mij moeilijk. 

STUDENTEN DIE IN HUN LAATSTE FASE VAN HUN OPLEIDING ZITTEN, VINDEN DE HVA ALS INSTELLING VAKER (ZEER) 
INFLEXIBEL

0%

0%

2%

3%

11%

22%

28%

34%

46%

44%

38%

30%

20%

19%

13%

11%

11%

2%

2%

3%

12%

13%

17%

19%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

In hoeverre vind jij je de HvA als instelling flexibel?

Basis: allen

Zeer flexibel Flexibel Neutraal

Inflexibel Zeer inflexibel Weet ik niet
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DEELCONCLUSIE 1

Het aantal studenten dat (zeer) tevreden is over de flexibiliteit die 

zij krijgen in hun opleiding verschilt niet (significant) per 

studiejaar. Ouderejaarsstudenten, en dan met name vierdejaars, 

zijn daarentegen wel vaker ontevreden over de flexibiliteit die zij 

krijgen. 

Studenten die hun opleiding als (zeer) flexibel ervaren zijn vrijwel 

nooit (1%) ontevreden over deze flexibiliteit. Van de studenten die 

hun opleiding als (zeer) inflexibel ervaren is 64% (zeer) 

ontevreden. 

Tussen de faculteiten is er verschil in hoe studenten de 

flexibiliteit die zij krijgen beoordelen. Ook in de open 

toelichtingen zijn er verschillen te zien in de mogelijkheden die 

opleidingen of faculteiten wel of juist niet bieden. Er zijn vooral 

verschillen tussen opleidingen/faculteiten te zien als het gaat 

om:

• Aanwezigheidsplicht;

• Schuiven in roosters;

• Hanteren van deadlines;

• Inhoudelijke inbreng van studenten;

• Bieden van online mogelijkheden om colleges te volgen;

• Ruimte voor nevenactiviteiten of het volgen van extra vakken. 

OUDEREJAARSSTUDENTEN ZIJN VAKER ONTEVREDEN OVER DE FLEXIBILITEIT DIE ZIJ KRIJGEN IN HUN OPLEIDING DAN 
JONGERAARSSTUDENTEN

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen

3%

6%

2%

3%

30%

22%

35%

38%

26%

43%

41%

43%

30%

22%

15%

13%

11%

6%

1%

7%

3%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe tevreden of ontevreden ben jij over de flexibiliteit die jij 

krijgt in je opleiding?

Basis: allen

Zeer tevreden Tevreden Neutraal

Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

(zeer) 
tevreden 20%* 28% 38% 40% 52% 45% 32%

(zeer) 
ontevreden 40%* 25% 23% 26% 10% 20% 14%
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1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

• Wanneer je aantoont het niveau aan te 
kunnen wordt je vrij gelaten om je 
eigen planning grotendeels aan te 
houden.

• Op mijn opleiding zijn er weinig 
verplichte vakken, ze geven studenten 
eigen verantwoordelijkheid.

• Er zijn vaste projecten, maar binnen 
het project kan je vaak uit verschillende 
onderwerpen kiezen.

• Leraren vaak bereid daar waar het  
toelaat met het rooster te schuiven.

• Naast het kernonderwijs is er ook 
ruimte voor keuzevakken, zo kun je je 
eigen interesses volgen.

• Ik kan hoorcolleges thuis terug kijken. 

• Veel keuze in thema semesters.
• Ik krijg vaak ruimte om bijvoorbeeld 

opdrachten iets later in te leveren.
• Ik kan projecten zelf net even een 

andere kant opsturen, mits ik dit 
onderbouwd.

• Sommige docenten geven ruimte 
voor eigen input in de les of in 
projecten.

• De opleiding vraagt feedback aan 
studenten en past het 
onderwijsprogramma hierop aan.

• Docenten proberen altijd samen 
met studenten de beste oplossing 
te zoeken.

• Wij krijgen ruimte om de volgorde 
van je stage en minor zelf te bepalen.

• Fijn dat je zelf richting kunt geven 
aan de opleiding door middel van 
stages, specialisaties en een minor.

• Mijn opleiding heeft weinig verplichte 
lessen. 

• Vind het fijn dat er binnenin de 
opleiding ruimte is voor discussie en 
eigen inbreng.

• De eerste twee jaren bestond uit de 
basis, dit is nodig is voor de opties en 
vrijheid die we nu krijgen. 

• Bij projecten moeten wij als 
studenten een doel behalen, maar de 
weg naar het doel toe mogen wij zelf 
formuleren.

• Soms heb ik meer tijd nodig voor een 
onderdeel, dan wordt altijd gekeken 
wat de mogelijkheden zijn.

• Het standaard lesschema staat vast 
maar veel projecten kun je wel een 
eigen invulling geven. 

• Je hebt wel bepaalde deadlines, maar 
afspraken zijn flexibel met leraren in 
te plannen en lessen kunnen in 
overleg verschoven worden.

• Mogelijkheid om eigen vakken te 
kiezen.

• Ik heb als doorstromer van mbo geen 
mogelijkheid tot aanpassing van mijn 
eigen lesprogramma.

• Ik heb twee studies afgerond maar er is 
weinig mogelijkheid voor mij om te 
versnellen in mijn opleiding.

• De inhoud van de lessen bestaat uit 
een strak van te voren samengesteld 
schema. Er is geen ruimte voor eigen 
inbreng in de lessen.

• Te veel verplichte aanwezigheid, 
zonder enige flexibiliteit.

• Alles moet strak volgens de regeltjes.

• Er zijn strenge regels qua actieve 
participatie. 

• Er is een vast programma waar niet 
van wordt afgeweken.

• Ook wordt geen rekeningen 
gehouden met persoonlijke 
omstandigheden.

• Er is weinig mogelijkheid om ergens 
zelf invulling aan te geven. Bijv. bij 
project is de opdracht van tevoren 
al uitgedacht.

• Het hele onderzoeksprogramma is 
een blauwdruk. Er bestaat geen 
ruimte voor vernieuwing.

• Over het volgen van extra vakken 
wordt erg moeilijk gedaan.

• Ondernemendheid wordt naar mijn 
inziens op geen enkele wijze 
gestimuleerd. 

• Aanwezigheidsplicht is niet flexibel,
ik heb totaal geen eigen 
verantwoordelijkheid.

• Weinig mogelijkheden voor 
buitenlandervaring.

• Geen mogelijkheid voor een eigen 
invulling van het curriculum.

• Als je iets extra's wilt doen kost dat 
meer moeite dan dat je gestimuleerd 
wordt. 

• Geen mogelijkheid tot het volgen van 
webcolleges. 

• Alles staat vast en eigen inbreng 
wordt totaal niet gewaardeerd.

• Zelfs in het vierde jaar nog erg 
schools als het gaat om aanwezigheid 
of huiswerk moeten inleveren.

• Een vak wordt slechts 1x per jaar 
aangeboden. Je loopt meteen 
behoorlijke studievertraging op als 
een vak niet gehaald wordt. 

• Het is lastig om activiteiten te doen 
buiten je opleiding.

• Ik wil mijn interesses kunnen volgen 
in het kiezen van vakken. 

HET GEVOEL DAT ALLES VOLGENS EEN VAST PROGRAMMA GAAT EN ER WEINIG RUIMTE IS VOOR PERSOONLIJKE SITUATIES, 
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OF EIGEN INBRENG ZORGT VOOR ONTEVREDENHEID

Kun jij je antwoord toelichten? Basis: Studenten die (zeer) tevreden tot (zeer) ontevreden zijn over de flexibiliteit van hun opleiding

DEELCONCLUSIE 1
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De behoefte van studenten aan meer flexibiliteit binnen hun 

opleiding verschilt per studiejaar. Hoe verder studenten zijn, hoe 

meer deze behoefte er is. 

Van de studenten die de opleiding op dit moment al als (zeer) 

flexibel zien, heeft 16% nog (zeer) veel behoefte aan meer 

flexibiliteit. Bijna de helft (46%) heeft (zeer) weinig behoefte aan 

nog meer flexibiliteit. Andersom heeft 77% van de studenten die 

de opleiding op dit moment ziet als (zeer) inflexibel, wel behoefte 

aan (zeer) veel meer flexibiliteit, 5% heeft hier geen behoefte aan. 

Tussen de faculteiten lijken wel verschillen te bestaan als het 

gaat om de behoefte aan meer flexibiliteit. Deze resultaten zijn 

niet significant bevonden. 

Voltijd en deeltijd studenten geen andere behoeften als het gaat 

om meer flexibiliteit binnen de opleiding. 

HOE VERDER STUDENTEN IN HUN OPLEIDING ZIJN, HOE GROTER DE BEHOEFTE IS AAN MEER FLEXIBILITEIT BINNEN HUN 
OPLEIDING

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen

5%

8%

6%

3%

54%

40%

33%

28%

26%

29%

28%

35%

8%

17%

23%

21%

3%

6%

5%

8%

4%

6%

5%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

In hoeverre heb jij binnen je opleiding behoefte aan meer

flexibiliteit?

Basis: allen

Zeer veel Veel Neutraal Weinig Zeer weinig Weet ik niet

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMC
I
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

(zeer) veel
40%* 44% 30% 44% 37% 45% 32%

(zeer) weinig
20%* 16% 26% 22% 30% 36% 25%
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1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

• Minder aanwezigheidsplicht
• Meer eigen. 

verantwoordelijkheid en 
zelfstudie.

• Meer eigen inhoudelijke 
inbreng in lessen en projecten.

• Flexibeler rooster (verzetten 
van lessen, minder tussenuren). 

• Lessen gemakkelijker kunnen 
inhalen of volgen bij andere 
klassen.

• Regeling voor studenten met 
vooropleidingen/ werkervaring.

• De mogelijkheid om de 
opleiding te versnellen (vooral 
bij eerstejaarsstudenten met 
een vooropleiding). 

• Minder aanwezigheidsplicht.
• Meer eigen inhoudelijke 

inbreng in lessen en projecten.
• Meer eigen 

verantwoordelijkheid en 
zelfstudie. 

• Meer behoefte aan het zelf 
indelen en plannen van vakken. 

• Meer individueel maatwerk. 
• Webcolleges. 
• Flexibiliteit in het volgen van 

vakken (bijvoorbeeld in een 
andere klas). 

• Flexibeler rooster (verzetten 
van lessen, minder tussenuren). 

• Herkansingen zelf inplannen. 

• Minder aanwezigheidsplicht.
• Meer ruimte voor ontwikkeling 

buiten de studie (bv starten 
eigen onderneming).

• Webcolleges/ digitaal leren.
• De mogelijkheid om de 

opleiding te versnellen. 
• Meer vrijheid in het plannen van 

vakken. 
• Mogelijkheid tot het volgen van 

extra vakken. 

• Meer keuzevrijheid in vakken. 
• Alternatieven kunnen kiezen 

voor vakken waar de interesse 
niet ligt.

• Minder aanwezigheidsplicht.
• Meer eigen 

verantwoordelijkheid .
• Meer flexibiliteit in de rooster.
• Webcolleges/ thuis kunnen 

werken.
• Het ondersteunen van 

ambitieuze studenten.
• Mogelijkheden om vakken te 

kunnen combineren met werk 
(bijvoorbeeld als men al een 
baan heeft en nog maar enkele 
vakken hoeft af te ronden).

• Mogelijkheid tot het volgen van 
extra vakken. 

STUDENTEN UIT ALLE STUDIEJAREN HEBBEN MEER BEHOEFTE AAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, VIERDEJAARSSTUDENTEN 
HEBBEN VOORAL BEHOEFTE AAN RUIMTE VOOR EIGEN ONTWIKKELING EN INVULLING

Kun je omschrijven aan wat voor soort flexibiliteit je behoefte hebt? Basis: indien neutraal tot zeer veel behoefte aan meer flexibiliteit 

DEELCONCLUSIE 1



STUDENTEN HEBBEN BEHOEFTE AAN DE 
MOGELIJKHEID OM HUN STUDIE TE VERSNELLEN 
EN ZELF HUN VAKKENPAKKET SAMEN TE KUNNEN 
STELLEN



Een meerderheid van de studenten wordt aangesproken door de 

mogelijkheden om hun opleiding te kunnen versnellen (71%) en 

zelf een vakkenpakket te kunnen samenstellen (66%). 

Vierdejaarsstudenten geven deze mogelijkheden vaker aan als 

favoriet dan eerste- en derdejaarsstudenten.  

Studenten die aangeven (zeer) veel meer behoefte te hebben aan 

flexibiliteit binnen hun opleiding geven vaak aan het kunnen 

versnellen van de opleiding (74%) en een eigen vakkenpakket 

kunnen samenstellen (76%) hen het meeste aanspreekt. 

Studenten van verschillende faculteiten worden niet aangetrokken 

door andere mogelijkheden. De volgorde van meest aansprekende 

mogelijkheden is voor alle faculteiten vrijwel gelijk. Wel is het 

versnellen van de opleiding aansprekend voor vooral studenten van 

FMR en FDMCI (beide 75%), het zelf kunnen samenstellen van een 

vakkenpakket is vooral voor studenten van FDMCI (80%) en FBE 

(74%) interessant.

Overzichten van de overige resultaten van deze twee 

mogelijkheden staan op de volgende twee pagina’s.     

DEELCONCLUSIE 2

Ruigrok | NetPanel - maart 201621

DE OPLEIDING KUNNEN VERSNELLEN EN ZELF EEN VAKKENPAKKET KUNNEN SAMENSTELLEN ZIJN VOOR ALLE JAREN DE TWEE 
MEEST AANSPREKENDE MOGELIJKHEDEN OM HET ONDERWIJS FLEXIBELER TE MAKEN

16%

30%

30%

34%

50%

80%

78%

3%

22%

24%

35%

33%

49%

58%

64%

1%

16%

32%

41%

55%

56%

67%

69%

2%

19%

27%

36%

47%

47%

58%

64%

Geen van bovenstaande mogelijkheden

Zelf kunnen bepalen op welke wijze

getoetst wordt

Zelf tentamenmomenten kunnen kiezen

Studiepunten ontvangen voor relevant

bestuurswerk/werkervaring

Je opleiding kunnen vertragen wanneer

het jou uitkomt

Je opleiding minder plaatsgebonden

kunnen volgen

Zelf een vakkenpakket kunnen

samenstellen

Je opleiding kunnen versnellen als het

jou uitkomt

Welke van de mogelijkheden spreken jou het meeste 

aan?  

1e jaar (n=176)

2e jaar (n=88)

3e jaar (n=63)

4e jaar (n=74)
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DE MOGELIJKHEID OM DE STUDIE (TIJDELIJK) TE KUNNEN VERSNELLEN SPREEKT HET GROOTSTE DEEL VAN DE STUDENTEN 
AAN

43%

49%

32%

40%

46%

40%

53%

41%

5%

6%

9%

13%

4%

2%

1%

4%

2%

1%

1%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Als je studie net 

te makkelijk is, 

is dit een goede 

oplossing voor 

meer uitdaging 

en motivatie.

Zo kan ik in 

andere 

periodes meer 

tijd nemen 

voor andere 

activiteiten, 

werk of een 

stage.

Met deze 

mogelijkheid 

had ik eerder 

klaar kunnen 

zijn met mijn 

studie en dus 

eerder naar 

de universiteit 

gekund. 

1e jaar,
FBSV

2e jaar,
FG

3e jaar,
FMR

4e jaar,
FBE

Zo kan ik in 

mijn eigen 

(snellere) 

tempo 

studeren, 

bovendien is 

mijn studie dan 

uiteindelijk 

goedkoper

64%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

69%

64%

78%

Studie (tijdelijk) kunnen versnellen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

65%* 73% 72% 75% 75% 73% 61%

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen

Spreekt jou het meeste aan

72%

66%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

Spreekt minder aan

• Kan ten koste gaan 
van de kwaliteit

• Sommige ervaren nu 
al een (te) hoge 
studiedruk

• Draagt niet bij aan 
een klassikaal gevoel 
en samenwerken
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ZELF EEN VAKKENPAKKET KUNNEN SAMENSTELLEN IS VOOR HET MERENDEEL VAN DE STUDENTEN EEN AANSPREKENDE 
MOGELIJKHEID

20%

27%

17%

14%

49%

32%

44%

38%

19%

22%

26%

28%

9%

13%

10%

16%

6%

2%

3%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer veel behoefte Veel behoefte

Neutraal Weinig behoefte

Zeer weinig behoefte Weet ik niet

Het lijkt mij erg 

fijn om zelf te 

mogen kiezen 

wat ik leer. Zo’n 

vrijheid zorgt 

ervoor dat de 

motivatie uit 

mijzelf komt, 

want ik heb zelf 

de vakken 

samengesteld

Ieders 

interesses 

verschillen, 

dus naast 

een aantal 

basisvakken 

zou dit 

vanzelfspre-

kend moeten 

zijn

Er zijn vakken 

waar ik in de 

toekomst niks 

mee ga doen, 

dit is erg 

demotiverend. 

Terwijl er ook 

vakken zijn die 

ik graag wel 

had willen 

hebben

1e jaar,
FMR

2e jaar,
FDMCI

3e jaar,
FDMCI

4e jaar,
FDMCI

Ik heb een 

bepaalde 

droom en het 

lijkt me 

geweldig als ik 

daar 

specifieke 

vakken voor 

zou kunnen 

kiezen

58%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

67%

58%

80%

Zelf een vakkenpakket kunnen samenstellen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

65%* 74% 60% 65% 80% 59% 56%

Spreekt jou het meeste aan

67%

51%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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Van alle HvA-studenten heeft drie vijfde (58%) (zeer) veel 

behoefte om zelf een vakkenpakket te kunnen samenstellen. De 

meerderheid van de studenten uit alle studiejaren heeft behoefte 

aan deze mogelijkheid, vierdejaarsstudenten hebben hier wel 

vaker (zeer) veel behoefte aan dan eerstejaarsstudenten (69% 

versus 52%). De mate van behoefte aan het zelf kunnen 

samenstellen van een vakkenpakket is niet bij alle faculteiten 

even groot.  

Studenten die (zeer) veel behoefte hebben, denken dat dit hen 

(intrinsiek) zal motiveren in hun studie en dat zij met meer 

plezier zullen studeren. Ook hebben zij het gevoel dat ze hiermee 

eigen verantwoordelijkheid krijgen, kunnen hiermee de studie 

gemakkelijker laten aansluiten op hun vooropleiding en hebben 

zij het gevoel dat zij zich op deze manier kunnen specialiseren en 

zich kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

Studenten die (zeer) weinig behoefte hebben aan deze 

mogelijkheid geven aan dat zij bang zijn dat de samenhang of 

kwaliteit wegvalt, vinden dat de opleiding basiskennis zou 

moeten aanbieden of zijn bang dat ze zelf niet goed kunnen 

inschatten welke vakken belangrijk zijn en welke niet. Sommige 

studenten zijn bang dat medestudenten van de mogelijkheid 

zullen profiteren en hierdoor met een veel lichter pakket 

hetzelfde diploma zullen behalen.  

DRIE VIJFDE VAN DE HVA-STUDENTEN HEEFT (ZEER) VEEL BEHOEFTE OM ZELF EEN VAKKENPAKKET TE KUNNEN 
SAMENSTELLEN

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen

20%

27%

17%

14%

49%

32%

44%

38%

19%

22%

26%

28%

9%

13%

10%

16%

3%

6%

2%

3%2%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

In hoeverre heb jij behoefte om zelf een vakkenpakket te kunnen 

samenstellen?

Basis: allen

Zeer veel behoefte Veel behoefte Neutraal

Weinig behoefte Zeer weinig behoefte Weet ik niet

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

(zeer) 
veel 
behoefte

60%* 71% 42% 60% 66% 55% 49%

(zeer) 
weinig
behoefte

10%* 16% 21% 11% 7% 22% 23%
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HvA-studenten zijn over het algemeen van mening dat het eerste 
jaar van de studie het beste kan bestaan uit alleen of een  
meerderheid vaste vakken (85%). Ook het tweede jaar moet 
volgens studenten vooral bestaan uit een bepaalde basis aan 
vakken.

Ook in de open antwoorden zien we regelmatig terug dat 
studenten aangeven in de eerste jaren behoefte te hebben aan 
een bepaalde basis, en dat men zich daarna meer wil gaan 
specialiseren in hun interessegebied:

• Je hebt altijd een basis nodig, vooral in de eerste jaren. Maar 
als ouderejaars kun je je eigen behoeften en interesses beter 
invullen en is het heel goed als er meer vrijheid zou zijn. 

Studenten zijn van mening dat in de jaren daarna de verdeling 
tussen vaste en keuzevakken steeds meer vrijheid moet bieden. 
Het tweede jaar moet volgens de helft van de studenten (47%) 
bestaan uit alleen of een meerderheid vaste vakken. In het derde 
en vierde jaar zien studenten deze verdeling het liefste 
omgedraaid en gaat de voorkeur uit naar alleen of een 
meerderheid keuzevakken.   

Eerstejaarsstudenten vinden zelf minder vaak dan 
ouderejaarsstudenten dat het eerste jaar moet bestaan uit (een 
meerderheid) vaste vakken (79% versus 91%). 

AAN HET BEGIN VAN DE STUDIE IS ER BEHOEFTE AAN BASISKENNIS, IN DE LAATSTE JAREN IS ER MEER BEHOEFTE AAN 
KEUZEVRIJHEID

2%

4%

10%

54%

6%

8%

37%

31%

13%

30%

36%

9%

36%

40%

8%

3%

31%

8%

2%

1%

11%

7%

1%

Vierde studiejaar

Derde studiejaar

Tweede studiejaar

Eerste studiejaar

Kun je per studiejaar aangeven wat volgens jou de beste 

verdeling is tussen het vaste vakkenpakket en keuzevakken?

Basis: allen

Alleen vaste vakken

Meerderheid vaste vakken

Gelijk aantal vaste en keuzevakken

Meerderheid keuzevakken

Alleen keuzevakken

Weet ik niet
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De helft van de HvA-studenten is van mening dat het grootste 

deel van de opleiding moet bestaan uit een basispakket en dat de 

rest van de opleiding bestaat uit keuzevakken (49%). 38% denkt 

hier anders over en vindt dat het grootste deel van de opleiding 

moet bestaan uit keuzevakken. 

Toch is vrijwel iedereen van mening dat er in elk geval een 

basispakket moet blijven bestaan binnen de opleidingen aan de 

HvA. Slechts 10% is van mening dat studenten zijn gehele 

leerweg zelf moet kunnen bepalen en dat er een vast 

vakkenpakket moet blijven bestaan voor wie dat wil. 

Het uitsluiten van vrijheid om vakken te kiezen spreekt slechts 

enkele (2%) studenten aan. 

VRIJWEL ALLE STUDENTEN ZIJN VAN MENING DAT ER BINNEN EEN OPLEIDING EEN BEPAALD BASISPAKKET MOET WORDEN 
AANGEBODEN

3%

14%

35%

48%

0%

6%

41%

53%

3%

10%

35%

52%

1%

5%

50%

43%

Ik vind dat alle vakken verplicht moeten

zijn en er geen keuzevrijheid moet zijn

Ik vind dat de student zijn gehele

leerweg zelf moet kunnen bepalen en

dat er een vast vakkenpakket moet

blijven bestaan voor wie dat wil

Ik vind dat er een basispakket aan

vakken moet blijven dat behaald moet

worden en dat het grootste deel van de

opleiding bestaat uit vakken die je zelf

kunt kiezen

Ik vind dat het grootste deel van de

opleiding moet bestaan uit een

basispakket aan vakken en dat de rest

van de opleiding bestaat uit vakken die

je zelf kunt kiezen

Welke van de mogelijkheden spreken jou het meeste 

aan?  

1e jaar (n=176)

2e jaar (n=88)

3e jaar (n=63)

4e jaar (n=74)
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Over het algemeen zijn HvA-studenten van mening dat er bij zelf 

samen te stellen vakkenpakketten gekozen moet kunnen worden 

uit vakken binnen de HvA (78%). Ruim een derde (36%) is van 

mening dat dit faculteit beperkend moet zijn, 24% vind dat er 

zelfs alleen gekozen moet kunnen worden uit vakken binnen de 

opleiding. 18% vindt dat vakken HvA-breed gekozen moeten 

kunnen worden. 

Tussen studiejaren of faculteiten zijn er weinig verschillen in 

mening als het gaat om de vakken die bij het samenstellen van 

een vakkenpakket gekozen moeten kunnen worden. 

HET MERENDEEL VAN DE STUDENTEN VINDT DAT HET VAKKENPAKKET MOET KUNNEN WORDEN SAMENGESTELD MET VAKKEN 
DIE BINNEN DE HVA WORDEN AANGEBODEN

18%

14%

27%

29%

39%

38%

38%

32%

18%

16%

20%

18%

12%

6%

7%

7%

9%

11%

5%

7%

3%

10%

4%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Binnen het vakkenpakket dat je zelf kunt samenstellen kun je 

kiezen uit vakken….

Basis: allen

Binnen je opleiding

Binnen je faculteit

Binnen alle faculteiten van de HvA

Binnen alle HBO-onderwijsinstellingen van Nederland

Binnen alle onderwijsinstellingen op alle niveaus

Anders

Niet

Weet ik niet



ANDERE MANIEREN VAN FLEXIBILISERING VAN 
HET ONDERWIJS
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DE OPLEIDING MINDER PLAATSGEBONDEN KUNNEN VOLGEN EN DE OPLEIDING (TIJDELIJK) KUNNEN VERTRAGEN ZIJN ANDERE 
MOGELIJKHEDEN DIE STUDENTEN AANSPREKEN 

16%

30%

30%

34%

50%

80%

78%

3%

22%

24%

35%

33%

49%

58%

64%

1%

16%

32%

41%

55%

56%

67%

69%

2%

19%

27%

36%

47%

47%

58%

64%

Geen van bovenstaande mogelijkheden

Zelf kunnen bepalen op welke wijze

getoetst wordt

Zelf tentamenmomenten kunnen kiezen

Studiepunten ontvangen voor relevant

bestuurswerk/werkervaring

Je opleiding kunnen vertragen wanneer

het jou uitkomt

Je opleiding minder plaatsgebonden

kunnen volgen

Zelf een vakkenpakket kunnen

samenstellen

Je opleiding kunnen versnellen als het

jou uitkomt

Welke van de mogelijkheden spreken jou het meeste 

aan?  

1e jaar (n=176)

2e jaar (n=88)

3e jaar (n=63)

4e jaar (n=74)

Studenten die de mogelijkheden om het onderwijs te flexibiliseren 

bekijken, geven ook met enige regelmaat aan dat het minder 

plaatsgebonden studeren (49%) en het (tijdelijk) kunnen vertragen 

van de opleiding (43%) hen het meeste aanspreekt. 

Het kunnen vertragen van de opleiding is aansprekender voor 

eerste- en tweedejaarsstudenten dan voor ouderejaarsstudenten.  

Op enige afstand volgen ook het ontvangen van studiepunten voor 

relevante werkervaring of bestuurservaring (36%) en het zelf 

kunnen bepalen van tentamenmomenten (28%) als meest gekozen 

opties. Zelf kunnen bepalen op welke wijze getoetst wordt spreekt 

studenten het minste aan (19%).

Op de volgende pagina’s worden alle resultaten omtrent deze 

mogelijkheden verder uitgewerkt. Eerst worden alle aansprekende 

en minder aansprekende onderdelen van de mogelijkheden op een 

rij gezet, vervolgens worden de details per mogelijkheid verder 

uitgewerkt op een samenvattende pagina.  



Wat spreekt aan? Wat spreekt minder aan? 

Opleiding minder 
plaatsgebonden
kunnen volgen

• Bespaart veel (reis)tijd.
• Beter voor het milieu.
• Ideaal voor deeltijdstudenten.
• Bij ziekte geen vakken missen.
• Meerdere vakken naast elkaar kunnen volgen.
• Colleges nog een keer na kunnen kijken.

• Het missen van de sociale interactie met docenten en 
medestudenten.

• Studenten hebben soms juist een voorkeur voor 
klassikaal onderwijs.

• Structuur is erg belangrijk voor de motivatie en het 
bezig zijn met hun opleiding. 

Opleiding kunnen 
vertragen

• Nuttig wanneer studenten in een lastige periode in hun 
leven zitten, door bijvoorbeeld ziekte, depressie of verlies 
van dierbaren. 

• Meer tijd om bestuurservaring op te doen, te werken of 
stage te lopen. 

• Meer tijd voor moeilijke vakken. 

• Grotere kans op studievertraging en uitstelgedrag
• Dingen binnen een bepaalde tijd leren hoort er volgens 

een aantal studenten ook bij. 

Studiepunten kunnen 
ontvangen voor 
relevant 
bestuurswerk/werker
varing

• Goed voor CV: ervaring is waar recruiters naar kijken.
• Fijn als school het stimuleert en beloont.
• Meer betrokkenheid bij school en de maatschappij.
• Kennis in de praktijk brengen wordt ervaren als zeer 

leerzaam.

• Is niet eerlijk voor mensen die geen tijd/mogelijkheid 
hebben voor/op een relevante bestuursfunctie of baan. 

• Zorgt voor foute motivatie om bestuurslid te worden.
• Is niet voor elke opleiding relevant. 

Zelf 
tentamenmomenten
kunnen kiezen

• Betere prestaties door tentamens wanneer het hen uitkomt.
• Beter in te delen met (bij)baan. 
• Ze kunnen meer aandacht geven aan moeilijke vakken. 
• Spreiding studielast. 
• Sneller afstuderen. 
• Geen problemen bij familieomstandigheden of ziekte. 

• Er ontstaat dan uitstelgedrag, deadline is stok achter de 
deur.

• Structuur ontbreekt. 
• Het hoort erbij dat je binnen een bepaalde tijd iets kunt 

leren. 

Zelf bepalen op welke 
wijze getoetst wordt 
of je bepaalde kennis 
of vaardigheden 
beheerst

• Iedere student heeft een eigen voorkeur (bijvoorbeeld 
denker of doener), door zelf de toetsvorm te bepalen komt 
het beste uit de student naar boven.

• Sommigen hebben een voorkeur voor multiple-choice 
vragen, anderen voor open vragen.

• Iedereen moet gelijk getoetst worden en aan het eind 
op hetzelfde niveau zitten.

• Docenten en experts van de HvA kunnen dit beter 
bepalen dan studenten zelf.
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AANSPREKEND VINDEN STUDENTEN VAAK DE EIGEN KEUZES DIE BINNEN DE MOGELIJKHEDEN GEMAAKT KUNNEN WORDEN, 
WEL MAKEN SOMMIGE STUDENTEN ZICH BIJ EEN AANTAL MOGELIJKHEDEN ZORGEN OVER DE (MISSENDE) STRUCTUUR 
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OVER HET ALGEMEEN VINDT DRIE VIJFDE (58%) VAN DE HVA-STUDENTEN DE MOGELIJKHEID OM DE OPLEIDING MINDER 
PLAATSGEBONDEN TE KUNNEN VOLGEN AANSPREKEND

23%

30%

25%

21%

31%

37%

36%

35%

18%

13%

15%

22%

23%

11%

18%

13%

5%

6%

5%

7%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Ik reis 2 uur, en  

dat soms voor 

1,5 uur les. 

Online de les 

kunnen volgen 

zou voor mij 

echt een 

uitkomst zijn. 

Mocht je ziek 

zijn kun je thuis 

de les volgen. 

Ook is het 

handig wanneer 

het OV niet 

meewerkt of als 

thuis werken 

meer oplevert 

dan op school.

Ik heb niet per 

se behoefte aan 

minder 

"ouderwetse" 

les. Ik heb 

echter wel 

behoeft aan 

meer kwalitatief 

online 

studiemateriaal.

1e jaar,
FBE

2e jaar,
FOO

3e jaar,
FBE

4e jaar,
FDMCI

Beter te 

combineren 

met een 

(bij)baan.

47%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

56%

49%

50%

Opleiding minder plaatsgebonden kunnen volgen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

60%* 54% 51% 33% 58% 45% 51%

Spreekt jou het meeste aan

49%

49%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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IN HET GEHEEL GENOMEN VINDT TWEE DERDE (65%) VAN DE STUDENTEN DE MOGELIJKHEID OM DE OPLEIDING TE KUNNEN 
VERTRAGEN AANSPREKEND

24%

29%

23%

22%

35%

41%

49%

40%

20%

13%

16%

16%

14%

8%

8%

10%

7%

5%

0%

8%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Zodat je, als je 

een moeilijk 

vak hebt, je je 

daar meer op 

kan focussen 

dan dat je 

allerlei vakken 

tegelijkertijd 

hebt.

Mocht je een 

moeilijke 

periode 

hebben, hoeft 

je schoolwerk 

hier niet 

onder te 

lijden.

Ik ben zelf 

depressief 

geweest, en heb 

hierdoor veel 

vertraging 

opgelopen. Het 

was fijn geweest 

als ik dat met de 

opleiding af had 

kunnen stemmen.

1e jaar,
FG

2e jaar,
FOO

3e jaar,
FMR

4e jaar,
FDMCI

Dit zou ideaal 

zijn met 

betrekking tot 

verenigingen 

of om 

werkervaring 

op te doen 

tijdens het 

studeren.

47%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

55%

33%

34%

Opleiding (tijdelijk) kunnen vertragen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

30%* 42% 53% 43% 44% 39% 53%

Spreekt jou het meeste aan

45%

39%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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DE MOGELIJKHEID OM STUDIEPUNTEN TE KUNNEN ONTVANGEN VOOR RELEVANTE ERVARINGEN SPREEKT IN HET ALGEMEEN 
RUIM DE HELFT (54%) VAN DE HVA-STUDENTEN AAN

12%

22%

19%

20%

42%

29%

38%

32%

18%

13%

16%

15%

16%

17%

9%

16%

11%

13%

13%

10%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Veel bedrijven 

vinden het goed als 

iemand die ze 

aannemen al 

bestuurservaring 

heeft. Het moedigt 

studenten aan om 

meer om de wereld 

om zich te kijken

Hier doe je 

immers 

bepaalde 

vaardigheden 

op die je in je 

latere carrière 

heel goed van 

pas kunnen 

komen

Hierdoor kan 

je je opleiding 

beter aan 

laten sluiten 

op wat je na 

je opleiding 

wil gaan doen

1e jaar,
FT

2e jaar,
FOO

3e jaar,
FDMCI

4e jaar,
FDMCI

Dat motiveert 

studenten om 

zich in te 

gaan zetten 

in de 

maatschappij36%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

41%

35%

30%

Studiepunten kunnen ontvangen voor relevant 
bestuurswerk/werkervaring

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

40%* 46% 42% 32% 41% 25% 27%

Spreekt jou het meeste aan

36%

32%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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HET IDEE OM ZELF TENTAMENMOMENTEN TE KUNNEN KIEZEN SPREEKT OVER HET ALGEMEEN TWEE VIJFDE (39%) VAN DE 
STUDENTEN AAN

11%

16%

13%

11%

23%

22%

34%

27%

20%

17%

18%

24%

38%

30%

24%

23%

11%

9%

11%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Dit zou geweldig 

zijn. Ik zou er 

bijvoorbeeld 

meerdere op 

één dag willen 

doen zodat ik 

niet zo vaak op 

en neer hoef 

naar Amsterdam

Zelf studielast 

verdelen. Op 

deze manier 

kan je indelen 

in welke 

vakken jij 

moeilijk en 

makkelijk vindt 

zodat je niet 

een periode 

met alleen 

moeilijk 

vakken hebt

De vaste 

tentamen 

periodes 

zorgen nu vaak 

voor vertraging, 

omdat 

studenten 

maanden 

moeten 

wachten tot ze 

een tentamen 

kunnen maken

1e jaar,
FMR

2e jaar,
FG

3e jaar,
FMR

4e jaar,
FDMCI

Sommige 

tentamens zijn 

nogal 

ongelegen 

gepland. Daar 

zou ik dus wel 

wat meer 

inspraak op 

willen hebben.

27%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

32%

24%

30%

Zelf tentamenmomenten kunnen kiezen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

20%* 30% 25% 30% 22% 33% 29%

Spreekt jou het meeste aan

27%

34%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen
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IN HET GEHEEL GENOMEN VINDT RUIM EEN KWART (29%) VAN DE STUDENTEN DE MOGELIJKHEID OM ZELF HUN TOETSWIJZE 
TE KUNNEN KIEZEN AANSPREKEND

7%

10%

13%

9%

20%

25%

16%

19%

26%

22%

27%

23%

28%

24%

25%

26%

18%

14%

14%

15%

4e jaars (n=74)

3e jaars (n=63)

2e jaars (n=88)

1e jaars (n=176)

Hoe aansprekend vind jij deze mogelijkheid?

Zeer aansprekend Aansprekend

Neutraal Niet aansprekend

Helemaal niet aansprekend Weet ik niet

Zo kun je altijd 

het beste uit de 

verf komen, op 

jouw beste 

manier je 

vaardigheid en 

kennis laten 

zien: een heel 

goed idee!

De ene 

student kan 

goed leren, 

de andere 

student kan 

goed in de 

praktijk 

bewijzen.

Ieder persoon 

is anders, 

bovendien 

test je kennis 

niet alleen 

door een 

tentamen

1e jaar,
FG

2e jaar,
FT

3e jaar,
FOO

4e jaar,
FDMCI

Sommige 

studenten zijn 

praktisch beter dan 

theoretisch. Per 

vak zelf bepalen of 

je theoretisch of 

praktisch getoetst 

wil worden zou een 

uitkomst zijn.

19%

Spreekt jou 
het meeste 

aan

16%

22%

16%

Zelf toetswijze kunnen kiezen

FBSV
(n=20)

FBE
(n=81)

FG
(n=53)

FMR
(n=79)

FDMCI
(n=59)

FOO
(n=51)

FT
(n=70)

Spreekt
jou het 
meeste 
aan

10%* 16% 17% 20% 22% 22% 19%

Spreekt jou het meeste aan

18%

22%

Voltijd
(n=372)

Deeltijd
(n=41)

*indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen



In de antwoorden zien we dat studenten, wanneer zij als HvA-bestuur het onderwijs flexibeler mogen maken, 

vooral de voorgelegde mogelijkheden noemen. Zo hebben ze graag alle hoorcolleges online beschikbaar, zodat 

ze niet op een bepaalde plaats en tijd het college hoeven volgen. Zelf inschrijven voor (verplichte) hoor- en 

werkcolleges op tijden die hen uitkomt of interactieve online modules zien zij ook als goede opties. 

Ook zouden ze een basis vakkenpakket ontwikkelen, waarbij eenvoudig minors, keuzevakken en (universitaire) 

andere extra vakken gekozen kunnen worden én gestimuleerd vanuit de HvA. Zo kunnen zij zich verdiepen in 

onderwerpen en zich beter voorbereiden op de universiteit of de arbeidsmarkt. 

Verder zouden studenten het mogelijk maken de opleiding te versnellen of te vertragen, zodat elke student het 

op zijn of haar tempo kan doen en de beste resultaten behaalt. Daarnaast willen studenten graag studiepunten 

krijgen voor relevante activiteiten en cursussen naast de opleiding.

Een aantal studenten geeft aan meer betrokken te willen worden bij het bestuur van de HvA. Daarnaast geeft een 

enkeling aan dat de HvA de huidige mogelijkheden beter kan communiceren naar studenten.
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ALS STUDENTEN ZELF IN HET BESTUUR VAN DE HVA ZOUDEN ZITTEN ZOUDEN ZIJ (EEN AANTAL) VAN DE 
VOORGESTELDE MOGELIJKHEDEN DOORVOEREN



BIJLAGEN

37



Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen

Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag:

Welke behoeften hebben HvA-studenten op het gebied van flexibilisering van het onderwijs?

Methode 

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd onder leden van het HvA-studentenpanel. De doelgroep voor dit 

onderzoek bestaat uit alle HvA-studenten. In totaal hebben 413 HvA-studenten de vragenlijst helemaal ingevuld. 

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan van 5 februari 2015 tot en met 22 februari 2015. De vragenlijst is in nauw 

overleg met Jos van Hijfte (HvA) tot stand gekomen. Gemiddeld hebben studenten 13 minuten nodig gehad om 

de vragenlijst in te vullen.

BIJLAGEN
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING



Respons

In totaal hebben 413 HvA-studenten de vragenlijst helemaal ingevuld. Er zijn 1950 uitnodigingen voor het 

onderzoek verstuurd. De respons bedraagt 36%.

BIJLAGEN
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Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 1141

Bouncers (niet bereikt) 2

Gestart met vragenlijst 507

Afgehaakt 94

Gekwalificeerde respondenten (netto steekproef) 413



Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=413 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 4,8%. 

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het HvA-studentenpanel. Alle leden van het panel zijn 

uitgenodigd voor het onderzoek. 
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Profiel respondenten

Geslacht

Man 34%

Vrouw 66%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Studietype 

Voltijd 90%

Deeltijd 1%

Duaal 9%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Domein 

FBSV 5%

FBE 20%

FG 13%

FMR 19%

FDMCI 14%

FOO 12%

FT 17%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Studiejaar

1e jaar 43%

2e jaar 21%

3e jaar 15%

4e jaar 18%

Anders 3%

Vooropleiding

MBO niveau 4 21%

HAVO 54%

VWO 16%

HBO 7%

Anders 2%



COLOFON

COLOFON
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