Grijp je kans en doe mee! Breng nog dit studiejaar de betrokkenheid van
jouw studenten in kaart samen met het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen
Vragenlijst studentbetrokkenheid
Om succesvol te kunnen studeren in het hbo is het van belang dat studenten zich betrokken voelen bij hun
onderwijsomgeving (identificatie) en zich ook betrokken gedragen (participatie). Betrokkenheid is een belangrijke
voorspeller van studiesucces of uitval. Veel interventies in het hbo hebben direct of indirect tot doel de binding tussen
student en onderwijsomgeving te versterken. Met het meetinstrument van het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen
(voorheen Lectoraat Beroepsonderwijs, Louise Elffers) kunnen opleidingen de betrokkenheid van hun studenten in beeld
brengen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Studenten klikken op een link en krijgen 50 stellingen te zien
met daarbij steeds vijf antwoordopties: van helemaal eens tot helemaal oneens. De stellingen gaan over de volgende
onderwerpen:
-

Identificatie (sense of belonging & valuing: 2*5 vragen)
Participatie (11 vragen)
Binding met onderwijsprogramma (5 vragen)
Binding met studenten (4 vragen)
Binding met docenten (10 vragen)
Binding met de beroepspraktijk (5 vragen)
Binding met Amsterdam (5 vragen)

Tot slot worden er zeven vragen gesteld over de achtergrond van de studenten: opleiding -nodig voor de terugkoppeling-,
studiejaar, geboortejaar, geslacht, eerste-generatie, vooropleiding, en migratie-achtergrond.
Wat is ons aanbod?
Als je deelneemt aan de dataverzameling in de periode januari-juli 2019 maken we in overleg een link aan naar een
aangepaste versie van de vragenlijst. We gaan met je in gesprek over je eigen wensen en kijken op maat naar wat jouw
opleiding nodig heeft. Deze link kun je dan delen met een groep studenten.
Je kunt met behulp van zelf toegevoegde items vragen beantwoorden die in jouw opleiding leven. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een vergelijking tussen eerstejaars en ouderejaars; groepen met verschillende slagingspercentages; of groepen die
verschillende programma’s hebben gevolgd.
Je ontvangt toegankelijke output die je zelf kunt aanpassen en op verzoek denken we met je mee
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Wat houdt deelname in?
In de periode januari – juli 2019 laat je de vragenlijst invullen door zoveel mogelijk studenten. Je ontvangt een link naar de
vragenlijst die je deelt met studenten. Je reserveert tijdens de les vijftien minuten om de vragen te laten beantwoorden.
Het is namelijk belangrijk dat alle studenten deelnemen en niet alleen de meest betrokken studenten. We streven naar een
spreiding over de leerjaren 1 t/m 4. We valideren het instrument aan de hand van gegevens van voltijdstudenten, maar als
het voor jou interessant is ook deeltijdstudenten te bevragen mag dat. Er worden geen gegevens gedeeld met derden. Wil
je deelnemen? Neem dan contact met ons op via lectoraatks@hva.nl .
Meer informatie over het lectoraat vind je op www.hva.nl/lectoraatkansrijkeschoolloopbanen .

