Helft studenten tevreden met zesje
AMSTERDAM - Maar liefst 48% van de studenten in Nederland is tevreden met een
krappe voldoende voor hun tentamen. Slechts 18% geeft aan te studeren voor een 8
of hoger. Dit blijkt uit onderzoek onder 4.140 studenten in het hoger onderwijs door
studentenwebsite Stuvia.
De motivatie van Nederlandse studenten om te excelleren tijdens hun studie is laag, zo blijkt
uit het onderzoek. “Met alleen maar 6'jes krijg je je papiertje ook” en “Cijfers maken niet
meer uit, als je je punten maar haalt”, zijn veelgehoorde motieven waarom er voor laagst
vereiste cijfer gestudeerd wordt.
Trend is al gesignaleerd
De cijfers uit het onderzoek sluiten aan bij de bevindingen van Inspecteur-generaal
Vogelzang. In het Onderwijsverslag schrijft zij dat “veel Nederlandse leerlingen lijken geen
plezier in het leren te hebben en ervaren het recht op onderwijs als een plicht”. Ook de
OESO typeert Nederlandse studenten als o
 ngemotiveerd. Eén van de oorzaken van het
tikkeltje luie gedrag wordt toegeschreven aan de opzet van het Nederlandse
onderwijssysteem, dat niet is gericht op excellentie.
De resultaten staan haaks op het beleid van de overheid om excellentie te bevorderen.
Middels University Colleges, topmasters en honourstrajecten wordt geprobeerd studenten
zich te laten onderscheiden. Studenten zelf lijken echter meer beïnvloed te worden door het
beleid waarin studievertraging ontmoedigd wordt.
2% tevreden met een 10
In het onderzoek van Stuvia kregen studenten de vraag met welk cijfer zij tevreden zijn voor
hun tentamen. Een schrikbarende 34% van de studenten gaf aan met een 5,5 (het laagste
cijfer om een voldoende te behalen, afgerond een 6) tevreden te zijn. Nog eens 14%
noemde een 6 als tevredenheidsgrens. Slechts 2% van de studenten gaf aan pas echt
tevreden te zijn met een 10. In het onderzoek is geen verschil gevonden tussen de motivatie
van studenten op het HBO (2.818 respondenten) en op de universiteit (1.322).
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Het is mogelijk om in contact te komen met studenten voor inhoudelijke reacties. Hiervoor
kunt u contact opnemen met onderstaande persoon.
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