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Vraag Categorie Instructie 

1 Opleiding   

V1. Sta je in het studiejaar 2018-2019 ingeschreven voor een opleiding aan 
een Nederlandse universiteit of hogeschool? 

1 Ja, ik sta momenteel ingeschreven voor een 
opleiding in het hoger onderwijs 

2 Ja, ik studeer op dit moment in het buitenland 
3 Ik stond wel ingeschreven maar ik ben ná 1 

februari gestopt met studeren 
4 Ik stond wel ingeschreven maar ik ben vóór 1 

februari gestopt met studeren 
5 Nee, ik stond in studiejaar 2018-2019 niet 

ingeschreven 

Single respons 
Bij 1, 2 en 3: naar 
V2 
Bij 4 en 5: naar 
V1a. 
Informatieknop 
toevoegen voor 
V1=3: ‘Vul a.j.b. 
de vragenlijst in 
voor de opleiding 
waar je dit jaar 
(2018-2019) voor 
ingeschreven  
stond.’ 

V1a Heb je een betaalde baan? 1 Ja 
2 Nee 

Bij 2: naar einde 

V1b Sluit deze baan aan bij de opleiding die je hebt gevolgd? 1 Ja 
2 Gedeeltelijk 
3 Nee 

Naar einde 

V2. Volg je een opleiding aan een universiteit of een hogeschool? Indien je 
meer dan één opleiding volgt, vul dan de vragen in voor je belangrijkste 
opleiding: 

1 Aan een universiteit 
2 Aan een hogeschool 

Single respons 

V3. Hoe kun je je opleiding typeren? 1 Bacheloropleiding 
2 Masteropleiding 
3 Universitaire lerarenopleiding 
4 Associate degree 
5 Premaster / schakelstudie 

Single respons 

V4. In welke stad studeer je?  Drop down met 
steden met HO-
instelling 
voorgesorteerd op 
V2, incl. ‘Andere 
stad, namelijk…’ 
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Vraag Categorie Instructie 

V5. Aan welke instelling volg je deze opleiding?  Drop down 
voorgesorteerd op 
V2 en V4, incl. 
‘andere instelling, 
namelijk…’; als 
V4=anders dan 
V5=open 

V6. In welke sector studeer je?  Drop down 
sectoren 
voorgesorteerd op 
V2+ V4+V5; indien 
V5=Anders, 
namelijk of open 
antwoordcategori
eën V6 filteren op 
basis van V2 

V7. Welke opleiding volg je? 1 Lijst met opleidingen 
2 Anders, namelijk 

Bij 1: drop down 
voorgesorteerd op 
V2+ V4+ V5+V6. 
Bij 2: open 

V8. In welk jaar en in welke maand stond je voor het eerst in het hoger 
onderwijs (hogeschool of universiteit) ingeschreven en wanneer voor je 
huidige opleiding? 

 Single respons 

V8a. Voor het eerst in het hoger onderwijs  Maand [dropdown] 
jaar [dropdown 
vanaf 1980 en 
vóór 1980] 

V8b. Voor het eerst aan je huidige opleiding  Maand [dropdown] 
jaar [dropdown 
vanaf 1980 en 
vóór 1980] 

V9. Volgde je vorig studiejaar dezelfde opleiding? 1 Ja 
2 Nee 

Alleen studenten 
niet voor het eerst 
in ho: als V8a voor 
1-8-2018 

V10. Volgde je vorig jaar een opleiding aan dezelfde universiteit of hogeschool 
waar je nu studeert? 

1 Ja 
2 Nee 

Alleen studenten 
niet voor het eerst 
in ho: als V8a voor 
1-8-2018 
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Vraag Categorie Instructie 

V11. Ben je met je vorige opleiding gestopt vanwege een negatief BSA 
(bindend studieadvies)? 

1 Ja 
2 Nee 

Alleen stellen als 
V9 = 2 of V9 =1 én 
V10 = 2 

V12. Heb je ooit je studie in het hoger onderwijs langer dan een jaar 
onderbroken? 

1 Ja, voordat ik een diploma had behaald 
2 Ja, na afstuderen van een eerdere opleiding in 

het hoger onderwijs 
3 Nee 

Alleen studenten 
niet voor het eerst 
in ho: als V8a voor 
1-8-2018 

V13. Hoe sta je ingeschreven? 1 Voltijd 
2 Deeltijd 
3 Duaal 
4 Contractstudent 

Single respons 

V14. In welk jaar van je [vul in antwoord V3] zit je? Indien je vertraging hebt 
opgelopen, geef dan het jaar aan waarvan je dit jaar de meeste vakken 
volgt. 

1 Eerste jaar 
2 Tweede jaar 
3 Derde jaar 
4 Vierde jaar 

Als V3=1 of V3=2; 
single respons. 

V15. In welke taal wordt op jouw opleiding voornamelijk lesgegeven? 1 Nederlands 
2 Engels 
3 Duits 
4 Een andere taal, namelijk 

Single respons 
Bij 4: open 

V16. In hoeverre heeft de taal van de opleiding een rol gespeeld bij je keuze 
voor deze studie? 

1 Geen rol 
2 Een kleine rol 
3 Een grote rol 

 

V17. Volg je een honoursprogramma? 1 Ja 
2 Nee 

 

V18. Volg je afstandsonderwijs? 1 Ja 
2 Nee 

Single respons 

V19. Volg je wel eens online colleges (bijv. MOOCs)? 
Meer antwoorden mogelijk. 

V19_01 Nee  
V19_02 Ja, die maken deel uit van mijn opleiding 
V19_03 Ja, die volg ik uit eigen beweging als extra 

studiemateriaal bij mijn opleiding 
V19_04 Ja, die volg ik uit eigen interesse, los van mijn 

opleiding 

Mult respons; 
V19_01=exclusief 

V20. Onder welk studiefinancieringsstelsel val je? 1 Oude stelsel (met basisbeurs en / of lening; 
oude leenvoorwaarden) 

2 Studievoorschot / sociaal leenstelsel 
(ingevoerd in 2015/2016, geen basisbeurs, 
nieuwe leenvoorwaarden) 

3 Weet ik niet / niet van toepassing 
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Vraag Categorie Instructie 

V21. Maak jij gebruik van onderstaande onderdelen van studiefinanciering? 
V21a Basisbeurs 
V21b Aanvullende beurs 
V21c Studielening 
V21d Collegegeldkrediet 
V21e OV-studentenreisproduct 

Drie kolommen: 
1 Ja 
2 Nee, maar wel recht op 
3 Nee, ook geen recht op 

V21a alleen 
stellen als V20 = 1 
of 3 

2 Studievoortgang  
 

V22. Hoeveel studiepunten (EC) omvat jouw opleiding? [numeriek veld]  

V23. Hoeveel studiepunten heb je behaald voor je huidige [vul in antwoord 
V3] – inclusief vrijstellingen? 
V23a In totaal heb ik voor mijn huidige [vul in antwoord V3] behaald – 

inclusief vrijstellingen: [num.] 
V23b Dit studiejaar (2018-2019) heb ik voor mijn huidige [vul in 

antwoord V3] behaald – inclusief vrijstellingen: [num.] 
V23c Als ik tot dusver dit studiejaar (2018-2019) al mijn vakken zou 

hebben gehaald dan had ik voor mijn huidige [vul in antwoord V3] 
behaald: [num.] 

 
 
 
……………in EC (60 studiepunten per jaar) 
 
……………in EC (60 studiepunten per jaar) 
 
 
……………in EC (60 studiepunten per jaar) 

 

V24. Heb je vrijstellingen gekregen bij je huidige [vul in antwoord V3]? 1 Ja 
2 Nee 

Single respons 
Bij 2: naar V27 

V25. Voor hoeveel studiepunten heb je in totaal vrijstellingen gekregen? …………studiepunten (EC) 
 

V26. Op basis waarvan heb je deze vrijstellingen gekregen? V26_01 Voor een hbo-opleiding die ik NU volg 
V26_02 Voor een hbo-opleiding die ik in het verleden 

heb gevolgd 
V26_03 Voor een universitaire opleiding die ik NU volg 
V26_04 Voor een universitaire opleiding die ik in het 

verleden heb gevolgd 
V26_05 Op andere gronden, namelijk [open] 

Multi respons. Bij 
5: open 

V27. Hoeveel studiepunten verwacht je dit studiejaar (vóór 1 september 2019) 
nog te halen? 

…………  studiepunten (EC) 
 

V28. Wat is het gemiddeld cijfer van alle tentamens/studieonderdelen die je 
tot nu toe hebt behaald bij je huidige [vul in antwoord V3]? 

1 ……………,…………… 
2 Niet van toepassing, bij mijn opleiding krijgen 

we geen cijfers 

Bij 1: 2 decimalen 
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Vraag Categorie Instructie 

V29. Hoeveel procent kans geef je jezelf het einddiploma van je [vul in 
antwoord V3] te behalen? 

1 0% 
2 10% 
3 20% 
4 30% 
5 40% 
6 50% 
7 60% 
8 70% 
9 80% 
10 90% 
11 100% 

Single respons 

V30. Hoe kun je je studievoortgang typeren? 
V30a Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je 

volgt? 
 
 
 
 
 
 

V30b Hoe is je studievoortgang ten opzichte van je eigen ambities? 

1 Ik loop veel achter op het programma 
2 Ik loop enigszins achter op het programma 
3 Ik loop op schema 
4 Ik loop enigszins voor op het programma 
5 Ik loop veel voor op het programma 
 
1 Ik loop veel achter op het schema dat ik zelf 

zou willen/bedacht had 
2 Ik loop enigszins achter op het schema dat ik 

zelf zou willen/bedacht had 
3 Ik loop op schema 
4 Ik loop enigszins voor op het schema dat ik zelf 

zou willen/bedacht had 
5 Ik loop veel voor op het schema dat ik zelf zou 

willen/bedacht had 

 

3 Voorafgaand aan je opleiding   

V31. Welke van de onderstaande diploma’s heb je behaald? V31_01 Mavo-/vmbo-diploma 
V31_02 Havo-diploma 
V31_03 Vwo-diploma 
V31_04 Mbo-diploma 
V31_05 Propedeusediploma hbo 
V31_06 Hbo-bachelordiploma 
V31_07 Hbo-masterdiploma 
V31_08 Propedeusediploma wo 
V31_09 Wo-bachelordiploma 
V31_10 Wo-masterdiploma 
V31_11 Doctoraaldiploma universiteit 
V31_12 Buitenlands diploma 

Multi respons 
Bij 12: als 
exclusief vinkje 
hier, naar V33 
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Vraag Categorie Instructie 

V32. Wanneer en waar heb jij dit diploma/deze diploma’s behaald?  Alleen categorieën 
herhalen uit V31 
tonen; drie 
kolommen 
‘maand’, ‘jaar’, 
‘plaats’ (plaats: 
dropdown met NL 
/hele landenlijst) 

V33. Je hebt aangegeven (ook) een diploma in het buitenland te hebben 
behaald. Kun je aangeven op welk(e) niveau(s), wanneer en in welk land 
je een diploma hebt behaald? 

1 Voortgezet onderwijs 
2 Middelbaar beroepsonderwijs 
3 Hoger onderwijs 

Als V31=V31_12; 
drie kolommen 
‘maand’, ‘jaar’, 
‘land’ ‘n.v.t.’ 
(vierde kolom 
exclusief) 

V34. Wat was je gemiddelde eindexamencijfer bij het behalen van je [V31 OF 
[als V31 excl.=V31_12 and V33=1 ‘buitenlands diploma voortgezet 
onderwijs’]]? Het betreft het gemiddelde cijfer op je diploma. 

 Als 
V31=V31_01,V31_0
2,V31_03 en/of 
V31_12, zachte 
verplichting 

V35. Heb je bij je studiekeuze rekening gehouden met je kansen op de 
arbeidsmarkt? 

1 Ik heb hier helemaal geen rekening mee 
gehouden 

2 Ik heb hier geen rekening mee gehouden 
3 Ik heb hier enigszins rekening mee gehouden 
4 Ik heb hier rekening mee gehouden 
5 Ik heb hier veel rekening mee gehouden 

Alleen eerstejaars 
bachelorstudenten 
als V3=1 en V14=1; 
single respons 

V36. Wat kan er wat jou betreft verbeterd worden aan de 
studiekeuzeactiviteiten? 

[open] Alleen eerstejaars 
bachelorstudenten 
als V3=1 en V14=1; 
open 

4 Na je opleiding   

V37. Ben je van plan om verder te studeren na afronding van je huidige [vul in 
antwoord V3? 

1 Ja, binnen een jaar na afstuderen 
2 Ja, maar niet binnen een jaar na afstuderen 
3 Nee, ik ben niet van plan om verder te 

studeren 
4 Ik weet het nog niet 

Single respons 
Bij 1: naar V38 
Bij 2: naar V38 
Bij 3: naar V40 
Bij 4: naar V41 
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Vraag Categorie Instructie 

V38. Aan welk type opleiding ben je van plan om verder te studeren? 1 Hbo-bachelor 
2 Wo-bachelor 
3 Hbo-master 
4 Wo-master 
5 Promotietraject (PhD) 
6 Anders namelijk 

Bij 6: open 

V39. Waar ben je van plan om deze opleiding te gaan volgen? 1 In Nederland 
2 In [drop-down landen] 
3 Weet ik nog niet 

Als V37=1 of 
V37=2, single 
respons 

V40. Wat is de belangrijkste reden dat je (nog) niet verder gaat studeren na je 
huidige opleiding? 

1 Geen zin om verder te studeren 
2 Voldoende gekwalificeerd voor de 

arbeidsmarkt na mijn huidige opleiding 
3 Ik vind verder studeren te duur worden 
4 Ik vind m’n studieschuld te ver oplopen 
5 Ik kan geen studielening bij DUO meer krijgen 
6 Persoonlijke omstandigheden 
7 Iets anders, namelijk 

Als V37 ge 3. Bij 
7: open 

V41. Wat ben je van plan om te gaan doen in het eerste jaar na afstuderen? 1 Te blijven werken bij mijn huidige (bij)baan 
2 Een (andere) baan te zoeken 
3 Een eigen bedrijf op te zetten 
4 Iets anders, namelijk 
5 Ik weet het nog niet 

Als V37 ge 3. Bij 
4: open 

V42. Zijn onderstaande motieven voor jou belangrijk bij je keuze te gaan 
werken? 
V42a Eigen inkomsten 
V42b Ik heb een baan aangeboden gekregen 
V42c Niet (meer) willen lenen 
V42d Ik kan mijn opleiding anders niet betalen 
V42e Wil graag werkervaring opdoen 

1 Zeer onbelangrijk keuzemotief  
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer belangrijk keuzemotief 

Als V41=1 of 2 of 3 

V43. Ben je van plan om na je studie eventueel te gaan werken: 
Meer antwoorden mogelijk. 
V43a …als promovendus of PhD 
V43b …als leraar in het basis- of speciaal onderwijs 
V43c …als docent middelbaar beroepsonderwijs 
V43d …als docent in het voortgezet onderwijs 
V43e …als docent hoger onderwijs (hbo, universiteit) 
V43f …als zelfstandig ondernemer 
V43g …in de zorg 
V43h Geen van deze 

1 Ja 
2 Nee 
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Vraag Categorie Instructie 

5 Master   

V44. Waar ben je een master gaan volgen? 1 Aan dezelfde instelling waar ik ook de bachelor 
(of andere toelatende opleiding) heb gevolgd 

2 Aan een andere instelling dan de instelling 
waar ik ook de bachelor (of andere toelatende 
opleiding) heb gevolgd 

Als V3=2; single 
respons 

V45. Waarom heb je ervoor gekozen je master aan een andere instelling te 
volgen? 

 Als V44=2 open 
vraag 

V46. Hoe kun je de masteropleiding die je nu volgt het beste typeren? 1 Een master die inhoudelijk aansluit op mijn 
bachelor (of andere toelatende opleiding) 

2 Een master die niet inhoudelijk aansluit op 
mijn bachelor (of andere toelatende opleiding) 

3 Een researchmaster 

Als V3=2; single 
respons 

V47. Gaat het om een eenjarige of een meerjarige master? 1 Eenjarig (60 ECTS) 
2 Meerjarig (meer dan 60 ECTS) 

Als V3=2; single 
respons 

V48. Waarom heb je niet gekozen voor een meerjarige master of 
researchmaster? 
V48a Omdat ik daar niet in geïnteresseerd ben 
V48b Omdat ik hiervoor niet gekwalificeerd ben 
V48c Omdat ik niet toegelaten zou worden 
V48d Omdat ik zo snel mogelijk wil gaan werken 
V48e Omdat ik een tweejarige master niet kan betalen 
V48f Omdat er geen meerjarige master wordt aangeboden 

1 Dit speelt geen enkele rol 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Dit speelt een belangrijke rol 

Als V47=1 

V49. Was er sprake van een selectieve toelating bij deze master? 1 Nee, er was geen selectieve toelating 
2 Ja, er werden specifieke eisen gesteld 

(bijvoorbeeld ten aanzien van vakken of 
cijfers) 

3 Ja, er was een competitieve toelatingsselectie 

Als V3=2; single 
respons 
Bij 1: naar V52 

V50. Wat is je oordeel over deze toelatingsselectie of -eisen? 1 Zeer amateuristisch 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer professioneel 
 
1 Een zeer ondoorzichtige procedure  
2 … 
3 … 
4 … 
5 Een zeer transparante procedure 

Als V3=2 
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V51. Op welke van de hieronder genoemde aspecten hadden deze eisen (bij 
de selectieve toelating tot de master) betrekking? 

V51_01 Studieresultaten (cijfers) 
V51_02 Afgesloten studieonderdelen (vakken) 
V51_03 Motivatie 
V51_04 Relevante stage-ervaring 
V51_05 Relevante werkervaring 
V51_06 Buitenlandervaring 
V51_07 Andere aantoonbare competenties 
V51_08 Persoonskenmerken (bijv. geslacht, leeftijd, 

nationaliteit, etniciteit) 
V51_09 Anders 

Multi respons: Als 
V3=2 

V52. Wat zijn voor jou de belangrijkste motieven om deze masteropleiding te 
volgen? 
V52a Deze master geeft mij goede kansen op de arbeidsmarkt 
V52b Ik vind deze master inhoudelijk interessant 
V52c Deze master wordt aangeboden in de stad waar ik woon 
V52d Deze master sluit direct aan op mijn bachelor 
V52e Deze master biedt mij kansen om een periode in het buitenland 

door te brengen 
V52f Deze master biedt mij mogelijkheden voor een carrière in de 

wetenschap 
V52g Deze master geeft mij zeker toegang tot een PhD- of 

promotietraject 

1 Zeer onbelangrijk keuzemotief 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer belangrijk keuzemotief 

Als V3=2 

V53. Ben je tevreden over de informatie die je kreeg of vond over 
masteropleidingen? 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 

Als V3=2 

6 Achtergrondkenmerken   

V54. Wanneer ben je geboren? MMYYYY [maand en jaar] 

V55. Met welk geslacht stond je oorspronkelijk geregistreerd in het 
geboorteregister? 

1 Vrouw 
2 Man 

Op dezelfde 
pagina samen met 
volgende vraag 
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Vraag Categorie Instructie 

V56. Hoe identificeer je jezelf (het sterkst)? 
 
 

1 Vrouw 
2 Man 
3 Non-binair 
4 Anders 

Op dezelfde 
pagina samen met 
voorgaande vraag 

V57. Met wie woon je doordeweeks gedurende het studiejaar samen? Meer 
antwoorden mogelijk. 

V57_01 Ouders (grootouders, oom, tante, etc.) 
V57_02 Partner 
V57_03 Kind(eren) 
V57_04 Andere personen (studenten / vrienden, etc.) 
V57_05 Ik woon alleen 

Multi respons 
Bij 5: uitsluitend 
Bij V57_01=1 naar 
V59 

V58. Wat is je woonsituatie doordeweeks? 1 Ik woon in een studentenflat of 
studentenwoning van een 
studentenhuisvestingsorganisatie 

2 Ik woon in een particulier studentenhuis 
3 Ik woon in een eigen woning of appartement 

(koop of huur) 
4 Anders 

Als 
V57_01=0,single 
respons 

V59. Wat is de belangrijkste reden dat je bij je ouders woont? 1 Omdat ik het leuk vind 
2 Ik woon niet ver van de hogeschool of 

universiteit waar ik studeer 
3 Het is te duur om op mezelf te wonen 
4 Vanwege persoonlijke omstandigheden 
5 Geen andere geschikte woonruimte 

beschikbaar 
6 Anders 

Als V57_01=1 

V60. Hoe tevreden ben je over de volgende aspecten met betrekking tot je 
woonsituatie? 
V60a Kosten 
V60b Locatie 
V60c Staat/conditie 
V60d Reistijd naar de [universiteit/hogeschool] 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 

Single respons; 
grid 5 ‘zeer 
ontevreden’- ‘zeer 
tevreden’ 

V61. Hoe ga je gedurende dit semester van je woonadres naar je hogeschool 
of universiteit? Geef aan hoe je naar je instelling gaat (meerdere 
antwoorden mogelijk) en welk transportmiddel je het meest gebruikt 
(één antwoord mogelijk) 

V61_01 Te voet 
V61_02 Fiets 
V61_03 Openbaar vervoer 
V61_04 Auto / motor 
V61_05 Anders nl. 

Twee kolommen; 
vaak gebruikt 
multi respons, 
meest gebruikt 
single respons 
Bij 5: open 

V62. Wat is gedurende dit semester doorgaans de reistijd van je woonadres 
naar je instelling (enkele reis in minuten)? 

…………… minuten Maximeren op 350 
min. 
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Vraag Categorie Instructie 

V63. Ben je in het bezit van een OV-studentenreisproduct? 1 Ja, een weekkaart 
2 Ja, een weekendkaart 
3 Ik heb wel recht op een OV-

studentenreisproduct, maar ik maak hiervan 
geen gebruik 

4 Nee, ik heb geen recht op een OV-
studentenreisproduct 

 

V64. Ben je ervan op de hoogte dat je zelf je OV-studentenreisproduct stop 
moet zetten als je er geen recht meer op hebt? 

1 Ja 
2 Nee 

[alleen indien V63 
= 1 of 2] 

V65. Hoeveel kinderen heb je? 1 Geen 
2 [aantal] 

 

V66. Hoe oud is je jongste kind? 1 [leeftijd in jaren] Alleen als V65=2 

V67. In hoeverre beperkt de zorg voor je kind(eren) jou in de tijd die je aan je 
studie kunt besteden? 

1 Zeer sterk 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Helemaal niet 

Alleen als V65=2 

V68. Heb je (mantel)zorgtaken voor ouders, familie en/of vrienden, anders 
dan voor eventuele kinderen? 

1 Ja 
2 Nee 

Single respons 

V69. In hoeverre beperken deze zorgtaken jou in de tijd die je aan je studie 
kunt besteden? 

1 Zeer sterk 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Helemaal niet 

Alleen als V68.1 
Single respons 

V70. Beoefen je topsport op (inter)nationaal niveau? 1 Ja 
2 Nee 
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Vraag Categorie Instructie 

V71. Heb je een officiële status als topsporter? 1 A-status 
2 B-status 
3 HP-status 
4 Internationaal talent 
5 Nationaal talent 
6 Belofte 
7 Regionale topsporter 
8 Status toegekend door de bond, namelijk de 

[invullen bond] 
9 Anders, nl….. 
10 Geen topsportstatus 

Alleen als V70.1 

7 Ouders 

In het volgende blok stellen we je een aantal vragen over je ouders. Dit doen 
we om straks na te gaan in hoeverre de studentenpopulatie overeenkomt met 
landelijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld bij het CBS beschikbaar zijn. 
Aspecten die hierbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: In hoeverre lijken 
studenten wat betreft hun sociale herkomst, gemeten naar het opleidingsniveau 
van hun ouders, op de totale Nederlandse bevolking in deze leeftijdsklasse? De 
vragen over je ouders zijn volstrekt anoniem en worden alleen maar gebruikt 
om de totale studentenpopulatie te typeren. 

 Deze tekst als 
informatieknop bij 
elke vraag over 
ouders terug laten 
komen 

V72. Wat is de hoogste opleiding die je ouders of verzorgers hebben? Indien in 
het buitenland gevolgd, kies je de meest vergelijkbare opleiding. Kruis in 
beide kolommen één hokje aan. 

1 Alleen lager onderwijs / basisonderwijs  
2 Vmbo/Mavo – met diploma  
3 Voortgezet onderwijs – zonder diploma  
4 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  
5 Havo of mms– met diploma  
6 Hbs, gymnasium of atheneum – met diploma  
7 Hbo of universiteit - zonder diploma  
8 Hoger beroepsonderwijs (hbo) – met diploma  
9 Universiteit doctoraaldiploma  
10 Gepromoveerd  
11 Weet niet  
12 Niet van toepassing  

Twee kolommen 
voor moeder/ 
verzorger en 
vader/verzorger; 
single respons 

V73. Hoe goed hebben je ouders of verzorgers het financieel gezien, als je dit 
vergelijkt met andere families? 

1 Heel goed 
2 Goed 
3 Gemiddeld 
4 Niet zo goed 
5 Helemaal niet goed 

Single respons 
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Vraag Categorie Instructie 

V74. Sommige mensen staan hoog op de sociale ladder, anderen wat lager. Als 
je je eigen achtergrond bekijkt, waar plaats je je ouders/verzorgers dan 
op de sociale ladder? 

1 Lage sociale klasse 
2 … 
3 … 
4 … 
5 … 
6 … 
7 … 
8 … 
9 … 
10 Hoge sociale klasse 

Single respons, 
omgekeerd 
verticaal 
programmeren 
(hoogste bovenaan 
tonen) 

V75. Waar zijn jij en jouw ouders geboren? [Dropdown-lijst landen] Drie kolommen 
ikzelf – moeder – 
vader; single 
respons  

V76. Spreek je met je ouders of familie voornamelijk Nederlands of een 
andere taal? 

1 Meestal/altijd Nederlands 
2 Nederlands en een andere taal 
3 Meestal/altijd een andere taal 

Single respons 

8 Functiebeperking 

Een groep studenten heeft moeite met de opleiding omdat ze last 
hebben van een ziekte, aandoening of handicap. Dat kan van alles zijn: 
van rolstoelgebondenheid of een ernstige ziekte tot dyslexie of RSI. We 
hebben een groot aantal handicaps of beperkingen waarmee studenten 
kunnen kampen, op een rij gezet. Deze vragen worden gesteld om meer 
zicht te krijgen op studenten met een beperking, zodat de overheid en 
de scholen samen de studieomstandigheden van studenten met een 
functiebeperking kunnen verbeteren. We vragen je om de vragen goed te 
lezen en aan te geven of je last hebt van één of meer van deze 
beperkingen. 
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Vraag Categorie Instructie 

V77. Heb je één of meer van onderstaande beperkingen? Je kunt meer 
antwoorden aankruisen. 

V77_01 ADHD, ADD of concentratieproblemen 
V77_02 Autisme (Autisme Spectrum Stoornis (ASS), 

klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS 
(waaronder subgroep McDD)) 

V77_03 Dyslexie of dyscalculie 
V77_04 Chronische aandoening/ziekte (migraine,  

longziekte, huidaandoening, diabetes, 
chronisch vermoeidheidssyndroom, reuma, 
artrose, MS, spierziekte, kanker, epilepsie, 
hart- en vaatziekte, darmstoornis) 

V77_05 Psychische aandoening (depressie, psychose, 
manisch-depressieve stoornis, schizofrenie, 
bipolaire stoornis, angststoornis,  borderline, 
eetstoornis) 

V77_06 Bewegingsbeperking (beperking in  beweging) 
V77_07 Sensorische beperking (zien, horen spreken) 
V77_08 Andere aandoening/ziekte 
V77_09 Dit wil ik niet zeggen [exclusief]  
V77_10 Geen van deze aandoeningen of ziektes 

[exclusief] 

Multirespons 
Bij 09 & 10 
exclusief 
Bij 08 open 
 
Alleen als 8=1 

V78. Is/zijn jouw functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) 
merkbaar voor anderen? 

1 Ja, dit is onmiddellijk merkbaar voor anderen 
2 Ja, anderen zullen dit na een tijdje merken 
3 Nee, dit is voor anderen niet merkbaar 

Alleen als V77_10 
ne 1 

V79. Heb je voor jouw dyslexie en/of dyscalculie een medische verklaring of 
een officiële diagnose? 

1 Ja 
2 Nee 
3 Weet ik niet 

Alleen als V77_03 
= 1 

V80. In welke mate belemmert/belemmeren jouw functiebeperking(en) en/of 
ziekte(n)/aandoening(en) je bij… 

V80_01 de studie? 
V80_02 de dingen die men dagelijks zoal doet? 

Alleen als V77_10 
ne 1; 1. Helemaal 
niet belemmerd – 
5 Ernstig 
belemmerd 

V81. Maak je bij de instelling waar je studeert gebruik van voorzieningen om 
het studeren met jouw functiebeperking(en) en/of 
ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? Ik maak hiervan: 

1 Helemaal geen gebruik 
2 Nauwelijks gebruik 
3 Enigszins gebruik 
4 Gebruik 
5 Heel veel gebruik 
 

6 Ik heb geen voorzieningen nodig 
7 Er zijn geen voorzieningen 
8 Ik weet niet welke voorzieningen er voor mij 

zijn 

Alleen als V77_10 
= 1 
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Vraag Categorie Instructie 

V82. In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling 
aanbiedt om het studeren met jouw functiebeperking(en) en/of 
ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken? 

1 Zeer ontevreden 
2 Ontevreden 
3 Neutraal 
4 Tevreden 
5 Zeer tevreden 
6 Ik heb geen voorzieningen nodig 

Alleen als V81=3, 
4 of 5 

V83. Waarom ben je niet (helemaal) tevreden over de voorzieningen die de 
instelling jou aanbiedt? 

[open] Alleen als V82=1 
of 2 

V84. Heb je op dit moment of in de afgelopen 12 maanden te maken (gehad) 
met de volgende omstandigheden? 

V84_01 Echtscheiding ouders 
V84_02 Problemen met aanpassing aan de Nederlandse 

cultuur en gewoontes 
V84_03 Relatieproblemen 
V84_04 Woon/leefproblemen 
V84_05 Verslaving 
V84_06 Ziekte/overlijden van partner, ouders, 

kinderen, broer of zus 
V84_07 Zwangerschap (en bevalling) 
V84_08 Transitie naar gewenst geslacht of 

genderexpressie 
V84_09 Andere bijzondere omstandigheden, namelijk: 

[...] 

V84_08 alleen 
aanbieden indien 
V55 ≠ V56 

V85. Je hebt in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met deze 
omstandigheden: [aanhalen uit V84]  
In welke mate heeft dit jou belemmerd bij… 

V85_01 de studie? 
V85_02 de dingen die men dagelijks zoal doet? 

Indien ten minste 
een ‘ja’ bij V84 
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Vraag Categorie Instructie 

V86. [Alleen voor studenten met FB/ziekte/aandoening wordt hier eerst een 
korte toelichting gegeven: 
Je hebt zojuist al je oordeel gegeven over voorzieningen voor studenten 
met een functiebeperking, aandoening of ziekte. We stellen je nu 
opnieuw vragen over deze voorzieningen. Vanwege de overgang naar 
deze nieuwe vraagstelling, moeten we deze vragen dit jaar namelijk 
dubbel stellen.] 
 
Maak je bij de instelling waar je studeert gebruik van de volgende 
voorzieningen om het studeren in jouw situatie te vergemakkelijken? 
1 Ja 
2 Nee, ik heb dit niet nodig 
3 Nee, voorziening is er niet 
4 Nee, voorziening krijg ik niet 
5 Nee, ik weet niet of dit kan 

V86_01 Extra begeleiding of advies (decaan, 
studieloopbaanbegeleider, 
studentenpsycholoog, etc.) 

V86_02 Studie tijdelijk onderbreken of later in het 
studiejaar inschrijven 

V86_03 Aanpassingen in het studieprogramma (bv. 
kiezen en plannen van vakken, versoepeling 
studievoortgangsregels, vervangende 
opdrachten voor colleges/practica, etc.) 

V86_04 Aanpassingen in de toetsing (bv. extra 
tentamentijd, aangepast toetsmateriaal, 
afwijkende criteria, tijdstip of plaats) 

V86_05 Financiële ondersteuning 
V86_06 Administratieve aanpassing gewenste naam 

en/of geslacht 
V86_07 Verbetering bereikbaarheid en 

toegankelijkheid 
V86_08 Praktische voorzieningen zoals auditieve 

voorziening, ringleiding, TV-loep, etc. 
V86_09 Andere voorziening, namelijk: ... 

Indien: 
- FB  
- topsport 
- kinderen 
- zorgtaken 
- omstandigheden 
uit vorige vraag 
- transgender (V55 
≠ V56) 
 
V86_06 alleen 
aanbieden voor 
transgenders (V55 
≠ V56) 
 
V86_07 en V86_08 
alleen aanbieden 
voor FB-
studenten. 

V87. In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling 
aanbiedt om het studeren in jouw situatie te vergemakkelijken? 

1 Zeer ontevreden 
2 Ontevreden 
3 Neutraal 
4 Tevreden 
5 Zeer tevreden 

Zelfde doelgroep 
als V86 (dus niet 
afhankelijk van 
antwoorden bij 
V86) 

V88. In hoeverre ben je tevreden over de informatie van je instelling over de 
beschikbare voorzieningen om het studeren in jouw situatie te 
vergemakkelijken? 

1 Zeer ontevreden 
2 Ontevreden 
3 Neutraal 
4 Tevreden 
5 Zeer tevreden 

Zelfde doelgroep 
als V86 (dus niet 
afhankelijk van 
antwoorden bij 
V86) 

V89. In hoeverre ben je tevreden over de wijze waarop jouw instelling omgaat 
met jouw situatie en jou bejegent? 

1 Zeer ontevreden 
2 Ontevreden 
3 Neutraal 
4 Tevreden 
5 Zeer tevreden 

Zelfde doelgroep 
als V86 (dus niet 
afhankelijk van 
antwoorden bij 
V86) 

9 Kwaliteit en studeerbaarheid 

Nu volgen vragen over jouw motivatie en de kwaliteit van je opleiding. Wanneer 
je voor meer dan één opleiding ingeschreven staat, vul dit dan in voor de 
(hoofd)opleiding, die je aan het begin van de vragenlijst hebt opgegeven. 
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Vraag Categorie Instructie 

V90. We leggen je een reeks uitspraken voor over jouw manier van studeren. 
We vragen je om bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre die voor jou 
van toepassing is. 
V90a Ik gebruik alle beschikbare tijd zoveel mogelijk om snel af te 

studeren 
V90b Ik probeer steeds een zo hoog mogelijk cijfer te halen 
V90c Ik vind het moeilijk om zelfstandig mijn studie te plannen 
V90d Mijn bezigheden buiten mijn studie verhinderen mij volledig op te 

gaan in mijn studie 
V90e Waarom zou ik de studie sneller afronden dan nodig is, het is de 

mooiste tijd van mijn leven 
V90f Ik kan alleen bij vlagen goed studeren 
V90g Ik ben tevreden over de studieprestaties die ik tot nu toe heb 

geleverd 
V90h Ik vind het moeilijk me in te spannen voor oninteressante 

studieonderdelen 
V90i Ik heb de neiging verplichtingen uit te stellen 
V90j Mijn zelfdiscipline is goed 
V90k Ik zou eigenlijk meer tijd moeten besteden aan mijn studie 

1 Geldt totaal niet  
2 … 
3 … 
4 … 
5 Geldt precies 

 

V91. Hoe gemotiveerd was je bij aanvang van je opleiding en hoe gemotiveerd 
ben je op dit moment? 
V91a Mijn motivatie toen ik met deze studie begon was 
V91b Mijn motivatie op dit moment is 
V91c Mijn motivatie aan het begin van dit studiejaar was 

1 Zeer slecht 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer goed 

Grid-5; zeer slecht 
- zeer goed 
V91c NIET voor 
eerstejaars: als 
V14 ge 1 

V92. We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. 
Geef alsjeblieft hieronder aan hoe tevreden je bent over je studie in het 
algemeen 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 
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V93. Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding? 
V93a De inhoud van de opleiding 
V93b De algemene vaardigheden die je in je opleiding leert 
V93c De wetenschappelijke vaardigheden die je in je opleiding leert 

[als V2=1]/ De vaardigheden die je leert in het doen van 
praktijkgericht onderzoek [als V2=2] 

V93d De voorbereiding op de beroepsloopbaan 
V93e De docenten van de opleiding 
V93f De informatie vanuit je opleiding  
V93g De studiefaciliteiten van je opleiding (bijv. bibliotheek, 

computers, gebouwen, klaslokalen)  
V93h Toetsing en beoordeling (bijv. criteria van beoordeling en vorm 

van toetsing) 
V93i De studieroosters  
V93j De studielast 
V93k De studiebegeleiding 
V93l De overige faciliteiten en de studieomgeving 
V93m De algemene sfeer op je opleiding 
V93n De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je 

opleiding 
V93o De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt 
V93p De kwaliteit van lesgeven  
V93q De mogelijkheid om zelf vakken te kiezen  
V93r De houding van de studentadministratie jegens studenten  
V93s De houding van de docenten jegens studenten  
V93t De houding van je medestudenten 
V93u De studiehouding van de medestudenten 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 
6 N.v.t. 

 
 

V94. Heb je een studieachterstand of heb je studievertraging opgelopen? 1 Ja 
2 Nee  

Bij 2: naar V99 

V95. Wat is de belangrijkste reden voor deze studievertraging? 1 Te weinig tijd aan de studie besteed 
2 Studie is te zwaar/moeilijk 
3 Organisatie van de opleiding is slecht 
4 Ben voor studie naar buitenland geweest 
5 Ik heb daarvoor gekozen vanwege bestuurs- of 

vrijwilligerswerk’ 
6 Persoonlijke omstandigheden 
7 Door een extra vak/minor 
8 Andere reden, namelijk 

Als V94=1; single 
respons 

V96. Ben je dit jaar door je opleiding aangesproken op studieachterstand of 
studievertraging? 

1 Ja 
2 Nee 

Als V94=1 
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V97. Op welke wijze is er contact geweest over je studievoortgang? Meer 
antwoorden mogelijk 

1 Brief/e-mail 
2 Persoonlijk (bijv. in een (telefoon)gesprek) 
3 Anders, namelijk [open] 

Als V96=1; 
Mult. respons 

V98. In hoeverre heeft dit jou geholpen om jouw situatie te verbeteren? 1 Helemaal niet geholpen 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer goed geholpen 

Antwoorden uit 
V97 terug laten 
komen; 
Single respons 

V99. Heb je tijdens je studie een mentor, tutor of studieloopbaanbegeleider 
gehad? 

1 Ja, alleen eerste jaar bachelor 
2 Ja, meerdere jaren in de bachelor 
3 Ja, alleen in de master 
4 Ja, gedurende de hele studie (bachelor en 

master)  
5 Nee, ik heb geen mentor of tutor gehad 

Single respons  
Optie 1 en 5 → 
stellen aan alle 
groepen 
Optie 2 → niet 
stellen aan 
eerstejaars ba 
[alleen als V14 ne 
1 en als v3 ne 1] 
Optie 3 en 4 → 
niet stellen aan 
bachelors [alleen 
als v3 ne 1] 

V100. Hoe vaak had je gemiddeld contact met jouw mentor, tutor of 
studieloopbaanbegeleider? 

[numeriek veld] keer per jaar Als V99 ne 5; 
Single respons ; 
range 0-365 

V101. In hoeverre ben je tevreden over de hulp van jouw mentor, tutor of 
studieloopbaanbegeleider mentor, tutor of studieloopbaanbegeleider bij: 
V101a Het aanleren van studievaardigheden 
V101b Hulp bij studieproblemen 
V101c Hulp bij persoonlijke problemen/omstandigheden 
V101d Wegwijs maken binnen de organisatie/opleiding 
V101e Advies op maat (bijv. bij keuzes binnen de studieloopbaan) 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 
6 Geen hulp bij nodig gehad/niet van toepassing 

Als V99 ne 5 
Single respons grid 

V102. Hoe vaak wordt een vak of opleidingsonderdeel bij jouw opleiding 
geëvalueerd of beoordeeld door studenten? 

1 Nooit 
2 Bij minder dan de helft van de vakken 
3 Bij ongeveer de helft van de vakken 
4 Bij meer dan de helft van de vakken 
5 Altijd 
6 Ik weet het niet 

Single respons 
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V103. Indien je de keuze voor de opleiding en instelling opnieuw zou kunnen 
maken, waarvoor zou je dan kiezen? Eén antwoord mogelijk, kies het 
antwoord dat het beste bij je past 

1 Dezelfde opleiding aan dezelfde 
<universiteit/hogeschool> 

2 Dezelfde opleiding aan een andere 
<universiteit/hogeschool> 

3 Een andere opleiding aan dezelfde 
<universiteit/hogeschool> 

4 Een andere opleiding aan een andere 
<universiteit/hogeschool> 

5 Overstappen van universiteit naar hbo of 
andersom 

6 Een opleiding in het mbo 
7 Ik zou niet meer gaan studeren 

Single respons 
Bij 1: vul in 
antwoord V2 
Bij 2: vul in 
antwoord V2 
Bij 3: vul in 
antwoord V2 
Bij 4: vul in 
antwoord V2 

V104. Als je kijkt naar wat je gedurende de opleiding geleerd hebt, hoe goed 
denk je dan toegerust te zijn voor de arbeidsmarkt?  
V104a Op de Nederlandse arbeidsmarkt  
V104b Op de internationale arbeidsmarkt 

1 Zeer slecht 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer goed 
6 Weet ik niet 

 

V105. In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken? 
V105a Mijn docenten inspireren me 
V105b Het was altijd duidelijk dat ik op een dag zou studeren 
V105c Ik zou mijn huidige studie aanbevelen aan anderen 
V105d Vanaf het begin was duidelijk wat er in mijn studie van mij wordt 

verwacht  
V105e Ik heb vaak het gevoel dat ik niet echt in het hoger onderwijs pas 
V105f Docenten tonen zich betrokken bij mijn studievoortgang 
V105g Ik vraag me wel eens af of studeren de juiste keuze was voor mij 

1 Zeer mee oneens 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer mee eens 

Single respons  
 

10 Internationalisering   

V106. Heb je weleens hoger onderwijs gevolgd buiten Nederland? N.B. Het gaat 
hier om een officiële inschrijving bij een instelling buiten Nederland voor 
hooguit een deel van je studie, dit kan ook onderdeel van een joint 
degree zijn. 

1 Ja, dat heb ik  
2 Nee, maar ik ben van plan om dit te doen  
3 Nee, ik ben dit ook niet van plan  

Single respons 
Bij 1: naar V107 
Bij 2: naar V108 
Bij 3: naar V114 
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V107. Heb je voorafgaand aan je studie in Nederland in een ander land 
gestudeerd of (ook) tijdens je studie in Nederland? 

1 Alleen voorafgaand aan mijn studie in 
Nederland 

2 Zowel voorafgaand aan als tijdens mijn studie 
in Nederland 

3 Alleen tijdens mijn studie in Nederland 

Alleen 
internationale 
studenten (V33=3 
of V31_05 t/m 
V31_11 is in het 
buitenland 
behaald) en 
V106=1 
Hierna: naar V109 

V108. Welke omschrijving past het best bij jouw plannen om in het buitenland 
te gaan studeren? 

1 Ik heb al concreet afspraken gemaakt om naar 
het buitenland te gaan 

2 Ik heb nog geen concrete afspraken gemaakt, 
maar ben wel van plan om te gaan 

Alleen als V106=2 
Hierna: V114 

V109. Gedurende welke fase van je opleiding stond je ingeschreven bij een 
buitenlandse hogeronderwijsinstelling? 

1 Bacheloropleiding 
2 Masteropleiding 
3 Universitaire lerarenopleiding 
4 Associate degree 
5 Premaster / schakelstudie 

Multi respons 

V110. In welk land (buiten Nederland) ben je geweest en voor hoe lang? Vul, 
indien je meer dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in 
voor je meest recente buitenlandse studieperiode 

Land [drop down] Duur in maanden [num. max 48] Single respons 

V111. Zijn de studiepunten (EC, certificaten) die je in het buitenland hebt 
verdiend erkend door je eigen instelling / opleiding? Vul, indien je meer 
dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest 
recente buitenlandse studieperiode 

1 Ja, alle studiepunten 
2 Ja, maar slechts een deel van de studiepunten 
3 Nee, geen enkel studiepunt 
4 Ik heb in het buitenland geen studiepunten 

verdiend  
5 Ik weet het (nog) niet 
6 Ik heb niet geprobeerd om studiepunten te 

laten erkennen 

Single respons 

V112. Maakte het deel van je studie dat je in het buitenland hebt gedaan 
onderdeel uit van een bepaald beurzenprogramma? Vul, indien je meer 
dan eens in het buitenland hebt gestudeerd, deze vraag in voor je meest 
recente buitenlandse studieperiode 

1 Ja, een programma van de EU (ERASMUS+ etc.)  
2 Ja, een Nederlands programma (FullBright, HSP 

etc.)  
3 Ja, een privaat programma (VSB fonds)  
4 Ja, een instellingsprogramma  
5 Nee, ik heb het zelf georganiseerd zonder 

beursprogramma 
6 Anders, namelijk 

Single respons 
Bij 6: open 
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V113. Welke van de onderstaande bronnen heb je gebruikt om het deel van je 
studie dat je in het buitenland hebt gedaan te financieren (reis, verblijf 
en studiekosten) en welke daarvan was het belangrijkst? 

V113_01 Bijdrage van ouders of partner  
V113_02 Eigen inkomen uit een eerder baantje of 

spaargeld  
V113_03 Werken tijdens het verblijf in het buitenland  
V113_04 Buitenlandse studiefinanciering (evt. vanuit de 

buitenlandse instelling) 
V113_05 Behoud studiefinanciering  
V113_06 Verruiming studiefinanciering (bijv. door te 

lenen)  
V113_07 Andere nationale of instellingsgebonden beurs  
V113_08 Beurs van een EU programma (ERASMUS+ etc.)  
V113_09 Beurs vanuit het bedrijfsleven  
V113_10 Beurs afkomstig van een NGO  
V113_11 Overige inkomsten  

Twee kolommen, 
multi respons 
‘financieringsbron
nen’. + single 
respons‘ 
belangrijkste’ 

V114. In hoeverre vormen de volgende aspecten een belemmering om een deel 
van je studie in het buitenland te volgen? N.B. Indien je reeds in het 
buitenland bent geweest, geef dan aan in hoeverre deze aspecten 
voorafgaand aan je buitenlandbezoek een belemmering waren 
V114a Onvoldoende talenkennis  
V114b Onvoldoende informatie vanuit mijn eigen instelling  
V114c Te ver van familie, partner, vrienden, enz.  
V114d Te duur  
V114e Verlies van (bij)baan in Nederland  
V114f Te weinig motivatie  
V114g Geen toegevoegde waarde voor mijn opleiding  
V114h Het past niet in mijn studieprogramma  
V114i Problemen met de erkenning van buitenlandse resultaten  
V114j Problemen met visa, paspoorten, verblijfsvergunningen  
V114k Vanwege onvoldoende studieresultaten kom ik niet in aanmerking  
V114l Beperkte toegang tot internationale programma’s  
V114m Vanwege gezondheid of handicap niet mogelijk 
V114n Verwachte studievertraging 
V114o Geen behoefte om naar het buitenland te gaan 

1 Speelt geen rol 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Speelt een belangrijke rol 

 

V115. Ben je tijdens je studie in het hoger onderwijs ooit in het buitenland 
geweest voor andere studiegerelateerde activiteiten? 

V115_01 Voor onderzoek / studiereis 
V115_02 Voor stage/co-schappen 
V115_03 Voor een summerschool 
V115_04 Voor het volgen van een talencursus 
V115_05 Anders 
V115_06 Ik ben niet naar het buitenland geweest 

Multi respons 
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V116. Bij de vorige vraag heb je aangegeven in het buitenland te zijn geweest 
voor de volgende activiteit(en). Kun je per activiteit extra informatie 
geven? N.B. Als je voor een van de activiteiten meermaals in het 
buitenland bent geweest vul de gegevens dan in voor de meest recente 
keer. 
V116a Duur in maanden 
V116b Land 
V116c Onderdeel van opleiding  
V116d EC verdiend 

 
 
 
 
 
………… 
………… 
1 Ja 
2 Nee 

Vier kolommen 
[duur in maanden; 
numeriek max 48], 
[land; drop down], 
[Onderdeel van 
opleiding; 
ja/nee], [EC 
verdiend; 
ja/nee/nog niet 
zeker] alleen 
activiteiten tonen 
die bij V115 zijn 
aangevinkt 

V117. Waarom ben je naar het buitenland geweest of wil je naar het 
buitenland? 
V117a Talenkennis verbeteren 
V117b Zelfstandiger worden 
V117c Inzicht krijgen in mijn in eigen mogelijkheden en beperkingen 
V117d Omgaan met onzekerheid  
V117e Functioneren in onbekende situaties 
V117f Kennis en begrip van andere culturen 
V117g Omgaan met mensen uit andere culturen 
V117h Academische vaardigheden opdoen 
V117i Inzicht in andere leermethodes en academische aanpak 
V117j Professionele vaardigheden opdoen 
V117k Brede kijk op het vak dat ik later wil uitoefenen 
V117l Inzicht in mijn (internationale) carrièremogelijkheden  

1 Dit speelt geen rol 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Dit speelt een belangrijke rol 

Als V106=1 of 2 

V118. Hoeveel talen beheers jij (zeer) goed, zowel mondeling als schriftelijk? 1 Eén taal 
2 Twee talen 
3 Drie talen 
4 Vier talen 
5 Meer dan vier talen 
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V119. Hoe goed beheers je de volgende talen? 
V119a Nederlands 
V119b Engels 
V119c Frans 
V119d Duits 
V119e Spaans 
V119f Portugees 
V119g Russisch 
V119h Chinees 
V119i Italiaans 
V119j Arabisch 
V119k Turks 
V119l Fries 
V119m Anders, namelijk 

1 Helemaal niet 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer goed 
6 Moedertaal 

Bij V119m: open 

11 Betaalde arbeid   

V120. Heb je gewerkt voordat je bent gaan studeren in het hoger onderwijs? 1 Ja, minimaal een jaar voor minstens 20 uur per 
week 

2 Ja, minimaal een jaar voor minder dan 20 uur 
per week 

3 Ja, maar minder dan 1 jaar  
4 Nee 

Single respons 

V121. Heb je in het afgelopen jaar betaald werk verricht? 1 Ja, een vast aantal uren per maand 
2 Ja, incidenteel 
3 Nee 

Bij 3: naar V127 

V122. Hoeveel verdien je gemiddeld netto per maand? Als je incidenteel 
werkt(e), kun je dan aangeven hoeveel je verdiend hebt in een 
doorsneemaand? 

€…  

Heb je meer dan één baan? Vul je dan de volgende vragen in voor de baan met 
de meeste uren per week! 

  

V123. Wanneer werk je? 1 Vakantie 
2 Collegeperiode 
3 Beide 

single respons 

V124. Is het werk gerelateerd aan je opleiding? 1 Helemaal niet  
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer sterk 

Single respons 
 



Vragenlijst Studentenmonitor 2019.docx Pagina 26 van 32 

 

Vraag Categorie Instructie 

V125. Kun je aangeven in hoeverre de volgende stellingen op jou van 
toepassing zijn 
V125a Ik werk om te voorzien in mijn levensonderhoud  
V125b Ik werk om me meer luxe te kunnen veroorloven 
V125c Ik werk om werkervaring op te doen 
V125d Ik werk omdat het werk inhoudelijk interessant is 
V125e Zonder mijn werk zou ik het me niet kunnen veroorloven om te 

studeren  
V125f Ik werk omdat ik anderen financieel moet ondersteunen (kinderen 

/ ouders / partner etc). 

1 Helemaal niet van toepassing 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Volledig van toepassing 

 

V126. Is jouw baan van invloed op de tijd die je aan je studie besteedt en de 
resultaten die je in je studie behaalt? 

1 Ja, ik besteed minder tijd aan mijn studie en 
behaal lagere studieresultaten 

2 Ja, ik besteed minder tijd aan mijn studie, 
maar mijn studieresultaten zijn niet veranderd 

3 Nee, ik besteed nog evenveel tijd aan mijn 
studie 

Single respons 
 

V127. Wat is de belangrijkste reden dat je geen betaalde baan hebt? 1 Ik kan geen werk vinden 
2 Ik heb naast mijn studie geen tijd om te 

werken 
3 Ik heb geen extra geld nodig 
4 Ik heb geen zin om te werken 
5 Ik kan niet werken (vanwege zorgtaken, 

beperking e.d.) 

Single respons 
Als V126.3 

12 Tijdbesteding 

Hoeveel tijd besteed jij aan je studie en aan overige activiteiten? Geef bij 
onderstaande vragen een zo goed mogelijk beeld van jouw tijdbesteding. 

  

V128. Hoeveel tijd heb je dit studiejaar (2018-2019) gemiddeld tijdens 
collegeweken (exclusief vakantieweken en tentamenweken) per dag 
besteed aan de hieronder genoemde activiteiten? 
V128a Contacturen op instelling  
V128b Zelfstudie  
V128c Betaald werk 
V128d Bestuurswerk gerelateerd aan je studie 
V128e Overig bestuurs- of vrijwilligerswerk 

1 Maandag 
2 Dinsdag 
3 Woensdag 
4 Donderdag 
5 Vrijdag 
6 Zaterdag 
7 Zondag 

Grid met 
numerieke velden 
(dagen in 
kolommen, 
activiteiten in 
rijen, met 
automatisch 
optellend totaal 
eronder. Per dag 
maximaal 20 uur). 
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V129. Als je je totale tijdbesteding aan opleiding en betaald werk in 
ogenschouw neemt, hoe tevreden ben je daar dan over? 
V129a Tijd voor contacturen op instelling 
V129b Tijd voor zelfstudie 
V129c Tijd voor betaald werk 
V129d Totale werkdruk 

2 Ik wil minder 
3 Het is goed zo 
4 Ik wil meer 

 

V130. Wat vind je van het aantal contacturen op de instelling? 1 Veel te weinig 
2 … 
3 Precies goed 
4 … 
5 Veel te veel 

Alleen als V129a 
>=0 

V131. In hoeverre vind je de contacturen op de instelling belangrijk om beter 
contact/meer binding te houden met je opleiding en je medestudenten? 

1 Zeer onbelangrijk 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer belangrijk 

Alleen als V129a 
>=0 

V132. Eén studiepunt staat gelijk aan 28 uur studeren (contacttijd en zelfstudie 
samen). Dus voor een vak van zes EC moet je 168 uur studeren. Hoe 
ervaar jij deze studielast? 

1 Ik heb altijd minder tijd nodig per EC 
2 Ik heb meestal minder tijd nodig per EC 
3 Dit is ook ongeveer de hoeveelheid tijd die ik 

eraan besteed per EC 
4 Ik heb meestal meer tijd nodig per EC 
5 Ik heb altijd meer tijd nodig per EC 

 

V133. Loop je momenteel stage/co-schappen of heb je dit studiejaar (2018-
2019) stage/co-schappen gelopen? 

1 Nee 
2 Ja, dit studiejaar in heb ik totaal……weken van 

(gemiddeld)……uur per week stage/co-
schappen per week gelopen 

 

V134. Ben je momenteel bezig met je scriptie/afstudeerwerkstuk of heb je dit 
studiejaar (2018-2019) gewerkt aan je scriptie/afstudeerwerkstuk? 

1 Nee 
2 Ja, dit studiejaar heb ik in totaal gedurende 

……… weken (gemiddeld) ……… uur per week 
aan mijn scriptie/afstudeerwerkstuk gewerkt 
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13 Inkomsten en uitgaven 

Dit onderdeel van de vragenlijst gaat over de financiële positie van studenten in 
Nederland. We begrijpen dat dit lastige vragen zijn om in te vullen. Toch is 
jouw antwoord belangrijk om inzage te krijgen in de financiële situatie van 
studenten. Probeer daarom toch zo goed mogelijk antwoord te geven op de 
vragen in dit blok. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet meer 
tot jou als persoon te herleiden. 

  

V135. Kun je aangeven hoeveel inkomsten je in dit studiejaar (2018-2019) 
gemiddeld per maand hebt ontvangen uit onderstaande bronnen? We 
vragen je de netto bedragen in te vullen. Vul een nul (0) in als je deze 
inkomsten niet hebt gehad 
V135a Basisbeurs 
V135b Aanvullende beurs 
V135c Lening (incl. Collegegeldkrediet) (1) <alleen indien 1V21c of 

1V21d = 1> . 
V135d Studiebeurzen (ERASMUS, VSB, etc.) 
V135e Bijdrage ouders/verzorgers/partner(2) 
V135f Profileringsfonds of andere financiële ondersteuning van je 

instelling (3) 
V135g Uitkering of toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.) 
V135h Inkomsten uit huidige baan 
V135i Inkomsten uit eerdere baan 
V135j Inkomsten uit spaargelden (bijv. een bedrag dat je maandelijks 

van een spaarrekening afhaalt) 
V135k Overige inkomsten (geen studiefinanciering, maar bijv. 

incidentele inkomsten, belastingteruggave, vakantiegeld, 13de 
maand, gratificaties, bonussen e.d.) 

Open numeriek 
Automatisch laten optellen 
Informatieknop toevoegen: 
(1) Indien je incidenteel leent, vul dan het gemiddelde bedrag van het 
afgelopen semester in  
(2) Het gaat om een geldbedrag dat je krijgt. Betalen je ouders bepaalde 
kosten voor jou, bijvoorbeeld jouw collegegeld, zorgverzekering, of de huur 
dan valt dat onder uitgaven die ouders voor je doen.  
(3) Ook wel genoemd afstudeerfonds/afstudeerregeling/Fonds 
Ondersteuning Student (FOS)/universiteitsfonds, etc. 

V136. Je hebt eerder aangegeven gebruik te maken van een studielening bij 
DUO. Heb je het afgelopen jaar hiervan op vaste of incidentele basis 
gebruik gemaakt? N.B. exclusief Collegegeldkrediet. 

1 Een vast bedrag per maand [i] 
2 Op incidentele basis [i] 

Alleen als V21c=1. 
Informatieknop 
toevoegen: 
hiermee bedoelen 
we de 
rentedragende 
lening van DUO. 
Bij 1: naar V140 
Bij 2: naar V137 
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V137. In welke maand(en) van het studiejaar 2018-2019 heb je geleend? V137_01 September 
V137_02 Oktober 
V137_03 November 
V137_04 December 
V137_05 Januari 
V137_06 Februari 
V137_07 Maart 
V137_08 April 
V137_09 Mei 
V137_10 Juni 
V137_11 Juli 
V137_12 Augustus 

Alleen als V136=2; 
multi respons 

V138. Hoeveel heb je in deze maand(en) geleend? (exclusief 
Collegegeldkrediet) 

€… Antwoorden op 
V137 terug laten 
komen 

V139. Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van 
een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen 
daarbij een rol gespeeld hebben? 
V139a Mijn ouders dragen voldoende bij 
V139b Ik werk om niet te hoeven lenen 
V139c Mijn ouders raden het me af om te lenen 
V139d Ik heb principiële bezwaren tegen lenen 
V139e Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO 
V139f Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te 

betalen 

1 Speelt geen rol 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Speelt een belangrijke rol 

Alleen als V21c=2. 
Naar V142 

V140. Geef hieronder aan waarom je een studielening hebt bij DUO. 
V140a Mijn ouders dragen niet of onvoldoende bij 
V140b Ik leen om niet of minder naast mijn studie te hoeven werken 
V140c Mijn ouders raden het me aan 
V140d Ik vind een lening een goed middel om mijn studie te financieren 
V140e De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig 
V140f Ik verwacht later genoeg geld te verdienen om de lening terug te 

kunnen betalen 

1 Speelt geen rol 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Speelt een belangrijke rol 

Grid-5; speelt 
geen rol - speelt 
een belangrijke 
rol 

V141. In welk jaar (gerekend vanaf het eerste moment dat je voltijd stond 
ingeschreven voor een opleiding in het hoger onderwijs) ben je voor het 
eerst geld bij DUO gaan lenen? 

1 Direct in het eerste jaar 
2 In het tweede jaar 
3 In het derde jaar 
4 In het vierde jaar 
5 Na het vierde jaar 
6 Niet van toepassing 
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V142. Je hebt eerder aangegeven gebruik te maken van het Collegegeldkrediet. 
In welke mate maak je hier gebruik van? 

1 Volledig 
2 Gedeeltelijk 

Alleen als V21d=1; 
Single respons 

V143. Hoe hoog is het Collegegeldkrediet waar jij gebruik van maakt? €… Als V142=2 

V144. Ben je bekend met het Profileringsfonds (ook wel genoemd 
afstudeerfonds/afstudeerregeling/Fonds Ondersteuning Student 
(FOS)/universiteitsfonds)?  

1 Ja 
2 Nee 

Single respons 

V145. Maak je gebruik van het fonds zoals genoemd in de vorige vraag? 1 Nee 
2 Ja, voor overmachtsituaties (chronisch ziek, 

handicap, zwangerschap, 
familieomstandigheden, onstudeerbaarheid, 
etc.) 

3 Ja, voor bestuurswerk/medezeggenschap 
4 Ja, voor bijzondere prestaties op het gebied 

van sport of cultuur 
5 Ja, vergoeding instellingscollegegeld omdat ik 

niet-EER student ben 

Als V144=1; single 
respons 
Bij V145=1, door 
naar V149 

V146. Ben je tevreden met de vergoeding die je krijgt uit dit fonds zoals 
genoemd? 

1 Ja 
2 Nee 

Als V144=1; single 
respons 

V147. Hoe tevreden ben je met de informatievoorziening vanuit dit fonds zoals 
genoemd? 

1 Zeer ontevreden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Zeer tevreden 

Als V144=1 

V148. Hoe zou de informatievoorziening vanuit het profileringsfonds beter 
kunnen? 

 Alleen als V147 =1 
of 2; open 
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V149. Kun je aangeven hoe hoog dit studiejaar (2018-2019) je kosten/uitgaven 
zijn voor de volgende posten? Geef de bedragen per maand of per jaar 
weer. Vul een ‘0’ in als je deze uitgaven niet hebt gehad. 
V149a Huisvesting (incl. huur/hypotheek, water en elektra)  
V149b Eten en drinken  
V149c Ontspanning/uitgaan/sport  
V149d Reiskosten 
V149e Ziektekosten (verzekering, dokterskosten, niet-vergoede 

medicijnen)  
V149f Communicatie (mobiele telefoon/internet)  
V149g Kosten zorg voor kinderen (Kinderopvang, etc.) 
V149h Afbetaling schulden (exclusief hypotheek)  
V149i Overige kosten/uitgaven (kleding, toiletartikelen, sigaretten, 

verzekeringen, kleine gadgets, huisdieren etc.)  
V149j Collegegeld/bijdrage(n) aan instelling (€1.984 is het wettelijk 

vastgesteld collegegeld)  
V149k Studiekosten: studieboeken/andere leermiddelen of 

benodigdheden voor studie 
V149l Contributies (bijv. studievereniging/studentenvakbond,  
V149m Overige studiegerelateerde uitgaven (bijles etc.) 
V149n Overige grote uitgaven (bijv. auto/vakantie/computer/laptop) 

  Vier kolommen: 
zelf betaald – 
betaald door 
ouders/partner/a
nderen. Genest 
binnen financier 
per maand / per 
jaar) binnen 
financier slechts 1 
antwoord 
mogelijk.  
 
V149g alleen 
vragen als 6V65=2) 

V150. Weet je hoe hoog je studieschuld (excl. prestatiebeurs) nu is? 1 Ja, bedrag €….. 
2 Nee 

 

V151. Heb je een idee hoe hoog je studieschuld zal zijn als je klaar bent met je 
studie? 

1 Ja, bedrag €….. 
2 Nee 

 

V152. Ervaar je op dit moment financiële moeilijkheden? 1 Geen moeilijkheden 
2 … 
3 … 
4 … 
5 Ernstige moeilijkheden 
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14 Afsluiting   

V153. Wil je kans maken op één van de prijzen die na afloop van het onderzoek 
verloot worden? Vul dan hier je e-mailadres in: 

E-mailadres  

V154. Ruimte voor opmerkingen   

Dit waren de vragen. We danken je hartelijk voor je medewerking. Door het 
invullen van deze enquête heb je bijgedragen aan de informatie die de overheid 
nodig heeft bij de verbetering en optimalisering van het Nederlandse hoger 
onderwijs. De resultaten van de Studentenmonitor 2019 kun je vanaf april 2019 
vinden op www.studentenmonitor.nl. Daarnaast wordt een deel van de 
resultaten verwerkt in een grootschalig Europees studentenonderzoek: 
www.eurostudent.eu. 

  

 
 

http://www.studentenmonitor.nl/
http://www.eurostudent.eu/

