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Respons constant (64%) – tevredenheid goed(7,4) rendement verbeterd(60%).  

 

Werkwijze rapportage studenttevredenheid. 
 

In semester 1 van studiejaar 2019-2020 zijn in totaal 30 voltijd en 7 deeltijd minoren gevolgd door 1624 

studenten.  

Bij de evaluatie worden de studenten gevraagd naar hun tevredenheid over 5 thema’s rubrieken:  

• Programma 

• Docenten 

• Toetsing 

• Niveau 

• Urenbelasting 

• Studenten geven ook een rapportcijfer.  

De evaluatie wordt digitaal of hard-copy afgenomen aan het einde van de minor. De uitkomsten van de evaluatie 

worden per e-mail teruggekoppeld aan de opleidingsmanager en de minorcoördinator. Van de minor Building 

partnerships in China is geen respons binnen gekomen i.v.m. het Corona virus. De verantwoordelijkheid voor 

respons, communicatie en publicatie van de afzonderlijke minorevaluaties ligt bij de opleiding.  

Minoren buiten scope van deze rapportage 
In totaal hebben 1847 studenten in semester 1 2019-2020 een minor gevolgd bij FBE. Dat zijn de bovenstaande 

1624 studenten + studenten die buiten de scope vallen. Dit betreft: 

• 176 studenten die een minor van 15 EC hebben gevolgd 

• 28 studenten die een deeltijd semester als minor hebben gevolgd 

• 19 studenten die een doorstroom minor gevolgd hebben1 

Een overzicht van de minoren die buiten de scope vallen is te vinden in bijlage 7. 

Nieuwe minoren  
Het portfolio 2019-2020 semester 1 bevatte twee nieuwe minoren.  

• Waarde creatie in de sport van morgen (gebasseerd op Marketing en management van de georganiseerde 

sport, resultaten worden hiermee vergeleken) 

• Fintech (nieuw) 

  

 
1 Doorstroomminoren hebben een afwijkende vragenlijst en altijd groepen onder de 15 studenten per klas. Is dus slecht te vergelijken.  
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Deelnemersaantallen  
 
In het semester 1 van studiejaar 2019-2020 hebben 1624 studenten aan een FBE minor deelgenomen, tegen 1574 

studenten vorig jaar semester 1:  

 

▪ 80 Exchange studenten (4,9%). Het gaat hierbij om exchange studenten die een volledige minor 

hebben gevolgd. 

▪ 198 Externe studenten (KOM) (12,2%) 

▪ 455  HvA (niet FBE) studenten (28,0%) 

▪ 891  FBE studenten (54,9%) 

▪ 155  FBE studenten hebben in semester 1 studiejaar 2019-2020 een minor bij een andere faculteit 

van de HvA gevolgd. 
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Rapportcijfer voor semester 1 goed, maar lager dan semester 2 

Het gemiddelde rapportcijfer in semester 1 2019-2020 is 7,4. De afgelopen 3 jaar is het gemiddelde rapportcijfer 

voor minoren in semester 1 stabiel rond 7,3 en 7,4. 

 

Respons 
 

De respons was afgelopen semester 64%, in lijn met semester 1 van 1718 en 1819.  
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Rapportcijfers per minor, gegroepeerd naar opleiding   
Elke rechthoek geeft een beeld van een afzonderlijke minor, de kleur van het vlak geeft de tevredenheid van de 

studenten weer, het formaat geeft aan hoeveel studenten ingeschreven staan voor de minor.
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In dit overzicht zijn – vanwege de betrouwbaarheid – alleen minoren opgenomen met een respons van 60% of 

hoger.  

Opvallend in dit overzicht is dat de minoren waarvan dus de respons voldoende was, ook erg tevreden zijn.  

Van Building partnerships in China geen respons binnen gekomen i.v.m. het Corona virus. Daarnaast zijn er tien 

minoren waarbij de respons lager is dan 60%. Deze tien minoren zijn wel opgenomen in het overzicht dat te 

vinden is in bijlage 6.  
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Minoren met een positieve evaluatie  
Minoren hebben een ‘positieve evaluatie’ wanneer het rapportcijfer 6,5 of hoger én de respons 60% of hoger is, 

te zien in het groene vlak. 

 
De volledige titels van bovenstaande codes is op te zoeken in bijlage 8.   

Hier is te zien dat: 

• 23 minoren een positieve evaluatie hebben behaald (rapportcijfer >6,5; respons>60%)  

• 3 minoren een voldoende respons hebben, maar een onvoldoende rapportcijfer 

• 4 minoren een onvoldoende respons hebben, dus onbetrouwbaar rapportcijfer >6,5 

• 6 minoren een onvoldoende respons en rapportcijfer hebben 

• 1 minoren heeft geen respons (niet te zien in plaatje hierboven) 
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Minoren worden opgenomen in Kies op Maat (KOM) als zij tweemaal achtereen een positieve evaluatie hebben 

gehaald (HvA beleid).  

Rendement minor, gegroepeerd naar opleiding  
Elke rechthoek geeft een beeld van het rendement van een afzonderlijke minor. De kleur van het vlak geeft het 

rendement van de minor weer, het formaat geeft aan hoeveel studenten ingeschreven staan. 

 

Er bestaat nog steeds veel verschil in het rendement. Bij 6 minoren is het rendement onder de 30%. Dit zijn: 

• INFC (International Finance and Control) (29,2%) 

• MFNT (Fintech) (27,7%) 

• MRB (Bedrijfsrecht) (13,8%) 

• MBDP (Beleggen Diep) (0%) 

• MBLB (Beleggen Breed) (0%) 

• ACCF (Accountancy Landelijke Toets) (0%)  
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Gemiddeld rendement FBE minoren   

 

Voor semester 1 is de peildatum voor het aantal ingeschreven studenten 1 oktober en voor het aantal studenten 

dat alle studiepunten behaald heeft 1 maart. Het gemiddelde rendement van semester 1 2019-2020 is 59,5%. Dit 

is het hoogste rendement voor semester 1 ooit. 

Een historisch overzicht van de rendementen per minor staat in bijlage 5. 
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Rapportcijfer en Studierendement 

 

De toppers staan rechtsboven. Dat zijn minoren met een hoog studierendement en rapportcijfer. Minoren met 

een laag rendement en rapportcijfer staan linksonderin, dit zijn de hekkensluiters.
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Historie Toppers: 
Links staan de minoren die een rendement van 80% of hoger en een rapportcijfer van 8 of hoger hebben behaald in semester 2. Ter vergelijking staat het 

gemiddelde historisch gemiddelde van deze minoren rechts. 

 

• MCBD (Cross Cultural Business Skills), MMCI (Management van Creativiteit & Innovatie), MPMD(Projectmanagement) scoren altijd hoog wat 

betreft studierendement en rapportcijfer.  

• MWSM (Waardecreat id Sport v Morgen) is een nieuwe minor met een hoge score wat betreft studierendement en rapportcijfer. 

• MTTT (Train the Trainer) scoren altijd redelijk hoog voor rapportcijfer, maar scoorde afgelopen semester een bijzonder hoog rapportcijfer.  
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• MRID (The Real International Deal) en MBSE (Business of Sport and Entertainment) hebben altijd een goed rapportcijfer, maar had afgelopen 

semester een relatief hoog rendement. 

Historie Hekkensluiters: 
Links staan de minoren die een rendement van 50% of lager en een rapportcijfer van 6,5 of lager hebben behaald in semester 2. Ter vergelijking staat het 

gemiddelde historisch gemiddelde van deze minoren rechts. 

 

• GTR (Global Trade and Supply Chain Management) is het rendement historisch laag, maar historisch is het rapportcijfer hoger. 
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• MFNT (Fintech) is een nieuwe minor met een laag rendement en een laag rapportcijfer. 

• INTM (International Marketing) scoort historisch laag wat betreft rendement en rapportcijfer, dit was afgelopen semester ook het geval. 
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Bijlage 1 – Resultaten Studenttevredenheid 2019-2020 semester 1: gesorteerd op naam (blauw betekent 

niet gegeven in semester 1. Streep door rapportcijfer betekent dat de minor onvoldoende respons heeft) 
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Bijlage 2 – Resultaten Studenttevredenheid 2019-2020 semester 1: gesorteerd op rapportcijfer 
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Bijlage 3 – Historisch overzicht rapportcijfers: gesorteerd op naam  
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Bijlage 4 – Rendementen (slagingspercentages) minoren – semester 1 2019-2020: gesorteerd op naam 
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Bijlage 5 – Historisch overzicht rendementen (slagingspercentages) minoren 

gesorteerd op naam 
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Bijlage 6 – Rapportcijfer alle minoren (ook met een onvoldoende respons) 
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Bijlage 7 – Minoren buiten scope 
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Bijlage 8 – Minoren afkortingen en volledige namen 

 


