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MANAGEMENTSAMENVATTING
Dit onderzoek is uitgevoerd na een succesvolle
aanvraag voor een facultaire Science4all beurs
door Diversity Talks, het Student Impact Centre
en de Women in the Faculty of Science (WiF) Student Chapter. Het doel was het in kaart
brengen van bestaande en nieuwe ongelijkheden
in het onderwijs, en specifiek op de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
(FNWI) ten tijde van COVID-19. Hierbij werd
gefocust op kwetsbare studenten, maar ook op de
studentenpopulatie van de FNWI in het algemeen.
Het onderzoek bestond uit het ontwikkelen en
uitzetten van een vragenlijst en het organiseren
van focusgroepen.
De vragenlijst werd verstuurd naar de ruim 6500
bachelor- en masterstudenten van de FNWI en
ingevuld door 936 studenten (14,4%). Aan het
eind van de vragenlijst konden geïnteresseerde
studenten zich opgeven voor een focusgroep, hier
hebben
87
studenten
hun
e-mailadres
opgegeven. In totaal hebben we 22 bachelor
studenten
gesproken,
verdeeld
over
5
focusgroepen.
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De COVID-19 pandemie en het daaruit volgende
online onderwijs heeft een grote impact gehad
op zowel studenten als medewerkers van de
faculteit. Alhoewel studenten de extra inzet van
hun docenten waarderen heeft vooral de afname
in het contact tussen studenten onderling en met
docenten ervoor gezorgd dat studeren moeilijker
is geworden en met name bestaande
ongelijkheden zijn versterkt.
In dit rapport bespreken wij de drie thema’s die
zowel in de vragenlijst als in de focusgroepen
het meest aan bod zijn gekomen. Dit zijn
onderwijs, welzijn, en wonen & werken. Per
thema zullen hier de belangrijkste punten en
conclusies genoemd worden.
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ONDERWIJS
De motivatie en concentratie van studenten is verslechterd tijdens online
onderwijs ten opzichte van fysiek onderwijs. In de focusgroepen werd als
belangrijkste reden de thuissituatie genoemd. Thuis kunnen studenten zich
minder goed concentreren dan op de universiteit.
De kwaliteit van het onderwijs is verslechterd volgens studenten. Dit geldt
het meest voor online practica en tentamens. Eén van de veelgenoemde
factoren die verschil kan maken is het stimuleren van interactie, zowel met
de docent als met medestudenten.
Studenten voelen zich minder verbonden met hun medestudenten. Met
name masterstudenten voelen zich veel minder op hun plek op hun studie
dan voorheen.
Ook voelen studenten zich minder verbonden met de universiteit en hun
opleiding. Dit komt onder andere door de moeilijke bereikbaarheid van
studieadviseurs, waar ze dagen – en soms weken – wachtten op een
antwoord. Desondanks geven ook veel studenten aan steun te vinden bij hun
studieadviseur
Het grootste gedeelte van de studenten is niet positief over het (deels)
behouden van online onderwijs na COVID-19.
46% van de studenten geeft aan dat ze minder studiepunten behaald
hebben dan ze zouden willen.
Voor sommige studenten was de huidige situatie een reden om minder
vakken te volgen.
Studenten met een lichamelijke functiebeperking geven aan zich voor
minder vakken in te schrijven door de gevolgen van COVID-19.
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WELZIJN
Uit de focusgroepen bleek dat studenten veel structuur missen door het
ontbreken van fysiek onderwijs. Dit zorgt bij sommige studenten ook voor het
verslechteren van hun mentale welzijn.
De meeste studenten vinden het belangrijk en fijn om live (dus niet van
tevoren opgenomen) werkgroepen en hoorcolleges te volgen. Dit voorziet in
twee behoeftes. Ten eerste zorgt het voor wat structuur in de dag van
studenten, ten tweede faciliteert het ook interactie tussen studenten, hun
medestudenten en docenten. Dit kan ook bijdragen aan een groter gevoel
van verbondenheid en een hogere motivatie.
Studenten voelen zich vaker eenzaam sinds de COVID-19 pandemie.
Studenten hebben door de corona maatregelen minder contacten. Vaak is
het zo dat studenten niet alleen diepgaande contacten missen, maar juist
ook het oppervlakkige contact met medestudenten.
De resultaten van het mentaal welzijn van de studenten blijken vanuit zowel
de vragenlijst als de focusgroep alarmerend. Het ervaren van begrip vanuit
de opleiding voor mentale gezondheid verschilt erg tussen studenten.
Sommige studenten vonden wel hulp bij bijvoorbeeld hun studieadviseur,
anderen ervaarden niet altijd begrip voor hun mentale gezondheid en misten
juist de ondersteuning vanuit de opleiding, of lange wachtlijsten voor
studentenpsychologen.
Studenten met een mentale functiebeperking ervaren een toename van
hun klachten tijdens COVID-19.
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WONEN & WERKEN
De meeste studenten hebben een internetverbinding die goed genoeg is
om online onderwijs te volgen. Toch heeft nog 22% van de studenten een
internetverbinding die niet geschikt is om online les te volgen of tentamens
te maken. Dit komt vaak door het moeten delen van een internetverbinding
met een groot aantal huisgenoten.
9% van de studenten vindt hun studieplek ongeschikt voor online
hoorcolleges.
35% van de studenten geeft aan dat hun studieplek ongeschikt is voor
tentamens.
Studenten die studeren combineren met het ouderschap hadden significant
meer moeite om ongestoord te werken dan gemiddeld.
Uit de focusgroepen blijkt dat veel studenten graag op de universiteit zouden
willen studeren, om niet de hele dag in hun kamer door te hoeven brengen.
De woonsituatie heeft invloed op de mentale gesteldheid van studenten.
Waar sommige studenten veel steun halen uit hun huisgenoten of familie,
voelen sommigen zich ook niet op hun plek thuis. Ze voelen zich dan
opgesloten, omdat ze ook niet naar de universiteit kunnen.
Veel studenten die werken naast hun studie zijn door de COVID-19 crisis
hun baan kwijtgeraakt. Het aantal studenten met baan is sinds de COVID-19
pandemie afgenomen met 28,2%. Studenten die hun baan zijn verloren
ervaren ook meer financiële stress dan gemiddeld.
Het verlies van een baan brengt behalve financiële stress ook een gemis
van sociaal contact en afleiding, blijkt uit de focusgroepen.
Gemiddeld genomen hebben studenten niet meer financiële stress dan voor
COVID-19, maar dit geld niet voor studenten die zich een minderheid
voelen op basis van etniciteit, klasse, lichamelijke functiebeperking en
ouderschap ervaren significant meer financiële stress sinds de COVID-19
pandemie.
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INTRODUCTIE
“Student eenzaam en ongemotiveerd door online onderwijs”, “Met de studie gaat het
goed, met de studenten minder”, “Weinig contacten, gebrek aan structuur: corona drukt
zwaar op gemoed studenten”. Deze alarmerende koppen zijn slechts een greep van de
berichtgeving van grote kranten over het onderwijs ten tijde van COVID-19 (Plat, 2020;
Schoenmacker, 2020; Veldhuis, 2021). Sinds maart 2020 wordt het onderwijs door
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus grotendeels online aangeboden.
Door de verscheidene maatregelen lijkt het met alle studenten slechter te gaan, maar
over individuele verschillen tussen (groepen) studenten wordt niet veel geschreven.
Naar aanleiding van deze verontrustende nieuwsberichten, gecombineerd met
rapportages van studieadviseurs, geluiden vanuit de diversiteitsklankbordgroep, enkele
monitoren en vak evaluaties, doet vermoeden dat online onderwijs gevolgen heeft voor
bestaande en nieuwe ongelijkheden. Docenten bieden door COVID noodgedwongen hun
onderwijs online aan. Over deze situatie is tot nu nog weinig onderzoek gedaan. Dit heeft
aanleiding gegeven tot de succesvolle aanvraag voor een Grassroots Science4all beurs
door Diversity Talks, het Student Impact Centre en het student chapter van Women in the
Faculty of Science (WiF). Science4all is een grassroots programma dat financiële
ondersteuning biedt aan initiatieven die diversiteit en inclusie bevordert binnen de FNWI.
Specifiek biedt dit rapport inzicht in het effect van COVID-19 op de studentenpopulatie
van de FNWI van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op de studievoortgang en prestatie en het welzijn van studenten. Hierbij wordt gekeken naar ongelijkheden die
voorheen aanwezig waren, maar ook naar de mate waarin nieuwe ongelijkheden naar
voren komen. Het is daarnaast cruciaal om kwetsbare groepen te identificeren voor
richtlijnen en beleid om onbedoelde effecten met betrekking tot deze ongelijkheden te
voorkomen en/of verhelpen.
Daarnaast bieden de resultaten van dit onderzoek inzicht in de mogelijke toekomst van
online onderwijs, ook wanneer dit niet meer een noodzaak is. Specifiek richt dit rapport
op ongelijkheden tussen verschillende groepen studenten, studenten die zich
identificeren als een minderheid op basis van hun etniciteit, gender, seksuele voorkeur,
religie, leeftijd, ouderschap en lichamelijke of mentale functiebeperking. De doelstelling is
het beantwoorden van de volgende vraag: hoe en in welke mate continueren en creëren
de maatregelen en in het hoger onderwijs tegen, en overige gevolgen van, de COVID-19
pandemie ongelijkheid in het hoger onderwijs?
Om de effecten van COVID op nieuwe en bestaande ongelijkheden te onderzoeken,
heeft deze studie gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. We
beginnen met een theoretisch kader, waarna we de situatie van studenten aan de FNWI
onderverdelen in drie thema’s: onderwijs, welzijn en wonen & werken.
COVID-19 ONDERZOEK
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Ongelijkheden
COVID-19 wordt ook de wel ‘de grote gelijkmaker’ genoemd, omdat we er allemaal door
worden geraakt (Witteman & Dekker, 2020). Alhoewel verschillende overheidsmaatregelen
om de verspreiding van het virus te beperken van toepassing zijn op de hele bevolking,
kunnen zij een buitenproportioneel effect hebben op minderheden (Ali, Bowleg, Patel, 2020).
Niet alleen zijn de effecten van maatregelen ongelijk verdeeld, ook worden gemarginaliseerde
groepen zoals etnische minderheden en mensen met een lagere sociaaleconomische status
(SES) eerder getroffen door infectie. Mensen met een lage SES wonen vaker dicht op elkaar
en hebben vaker een contactberoep, wat betekent dat ze meer in contact met andere
mensen komen dan mensen met een hogere SES (Patel et al., 2020). Verder heeft deze
groep vaker multimorbiditeit, wat betekent dat ze meerdere (vaak chronische) aandoeningen
heeft. Hierdoor heeft deze groep een verergerde kans op een zwaardere infectie (Patel et al.,
2020; Ali et al., 2020). Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd in contactberoepen,
zoals de gezondheidszorg en het onderwijs, die gedurende de pandemie open bleven en
daardoor hard zijn getroffen door de COVID-19 pandemie. In Nederland is respectievelijk
76,9% en 63,7% van de medewerkers van deze sectoren vrouw (Van Engelshoven, 2020).
Kortom, er zijn kwetsbare groepen op wie COVID een grotere impact heeft dan op andere
groepen.
In de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2019-2020, uitgevoerd door
ResearchNed in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden
ongelijkheden voor verschillende kwetsbare groepen uiteengezet. Dit zijn onder andere
eerstegeneratiestudenten, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten
met een functiebeperking en studenten met een of meerdere zogenoemde problematische
omstandigheden. Tussen deze groepen en anderen bestonden al ongelijkheden voor de
COVID-pandemie (van den Broek et al., 2020). Zo is er bijvoorbeeld een hogere uitval onder
eerstegeneratiestudenten en studenten met een migratieachtergrond, terwijl studenten met
een functiebeperking vaker een studieachterstand oplopen.
Een voorbeeld van hoe een kwetsbare groep het zwaarder heeft dan andere wordt genoemd
in het rapport Eerste Doordenking Maatschappelijke Gevolgen Coronamaatregelen van het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Hierin staat dat studenten met een migratieachtergrond
in het hoger onderwijs meer kans hebben dat COVID-19 een impact heeft op hun studie.
Vooral deze studenten hebben belang bij het persoonlijk contact met leerkrachten om ze
achtergrondkennis en handvatten te bieden om hun plek te vinden binnen de studie en
academische gemeenschap. Wolff (2013) schrijft dat sociale hulpbronnen zoals docenten,
klasgenoten, ouders, decaan of studieadviseur het verschil kunnen maken tussen uitval of
doorstuderen. Het is denkbaar dat een netwerk en sociale hulpbronnen lastiger te vinden zijn
door online onderwijs. Daarom zou de groep studenten met een migratie-achtergrond een
disproportionele impact kunnen voelen van het gebrek aan fysiek onderwijs.
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METHODE
Dit onderzoek focust op de effecten van COVID-19 op het onderwijs aan de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Dit doet het aan de hand van kwantitatieve (vragenlijst) als
kwalitatieve (focusgroepen) onderzoeksmethoden. Het onderzoek is gestart met
belangrijke thema’s te identificeren met verkennende interviews met bachelor studenten,
studieadviseurs en de Faculty Diversity Officer van de FNWI. Hieruit is een vragenlijst
(Engels en Nederlands; zie bijlage) ontwikkeld die via een mail-to-all naar alle bacheloren masterstudenten van de FNWI (N= 6500) is gestuurd. De studenten werden niet
verplicht de vragenlijst in te vullen, kregen geen compensatie en tekenden een
geïnformeerde toestemming om de data van de vragenlijst (anoniem) te gebruiken. We
hebben 1 oproep gedaan om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk hebben 936
studenten het ingevuld (gemiddelde leeftijd = 22; SD = 7,510), dit is 14,4% van het totaal
aantal studenten. De sample bevat 329 mannen, 524 vrouwen en 17 non-binaire
studenten. 330 studenten geven aan een studie te doen die deel uitmaakt van exacte
wetenschappen, 169 studenten doen een informatiewetenschappen studie, 210
studenten doen een levenswetenschappen studie en 166 studenten doen een
interdisciplinaire studie.
Om te onderzoeken wat de impact van COVID-19 op de studenten van de FNWI is, is de
data van de vragenlijst geanalyseerd in R. Van alle relevante vragen zullen het
gemiddelde (M) en de standaarddeviatie (SD) berekend worden als de data een
normaalverdeling volgt. Als de data niet normaal verdeeld is zullen de mediaan (Mdn) en
de interkwartielafstand (IQR) van de score berekend worden om de data te kunnen
beschrijven. Bij alle vragen is gekeken of er een verschil zit tussen de verschillende
groepen studenten. Er wordt hierbij naar de verschillende minderheden gekeken, naar de
studiedomeinen en in welk studiejaar de studenten zitten. In de vragenlijst zijn de
studenten die behoren tot minderheidsgroepen geïdentificeerd door middel van zelfrapportage. De vraag: ‘’Voel je je in minderheid op de faculteit?’’ had verschillende
antwoordopties. Wanneer studenten aangaven zich onderdeel van een minderheidsgroep
te voelen, konden de studenten aangeven of dit was op basis van etniciteit, leeftijd,
gender, klasse, seksualiteit, geloof, ouderschap, lichamelijke functiebeperking of een
mentale functiebeperking. Studenten konden meerdere antwoordopties aangeven, dus
tot meerdere minderheidsgroepen uitmaken. Als er een verschil wordt gevonden, zal er
gekeken worden of deze groep studenten ook bij een andere variabele afwijkt.
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De respondenten werden aan de hand van convenience sampling (Bryman, 2016)
geselecteerd om uitgenodigd te worden voor deelname aan een focusgroep. In totaal
hebben we 5 focusgroepen gehouden met 22 studenten. De focusgroepen werden aan
de hand van een lijst met onderwerpen gestructureerd, die was samengesteld op basis
van verschillende wetenschappelijke literatuur en de oriënterende interviews met zowel
studenten als studieadviseurs. Deze lijst is te vinden in de appendix. De focusgroepen
zijn uitgevoerd via Microsoft Teams en duurden ieder een uur. Bij de focusgroepen was
de voertaal Nederlands en zijn alleen bachelor studenten benaderd. De studenten
ontvingen een compensatie van 15 euro voor hun deelname. De focusgroepen zijn
middels een opname getranscribeerd en de transcripten werden thematisch gecodeerd
met het doel om overkoepelende thema’s omtrent de effecten van het COVID-19
onderwijs uiteen te zetten. De focusgroepen zijn per thema gecodeerd, waarbij bedoeld
wordt dat transcripten werden geclassificeerd en verdeeld aan de hand van de op
voorhand afgesproken drie thema’s; onderwijs, welzijn, en wonen en werken.
De privacy van de respondenten is gewaarborgd door de vragenlijst en het transcript van
de focusgroepen te anonimiseren. De transcripties zijn alleen ingezien door het
onderzoeksteam. De transcripten zijn samen met de data van de vragenlijst verwerkt
door het onderzoeksteam om de resultaten te interpreteren om een beeld van de impact
van COVID-19 op studenten van de FNWI te krijgen.

COVID-19 ONDERZOEK

8

HOOFDSTUK 1:
ONDERWIJS
Om te bepalen hoe COVID-19 de ongelijkheid in het onderwijs heeft beïnvloed, is het goed
om op de hoogte te zijn van al bestaande ongelijkheden in het onderwijs. Een belangrijke
verklaring voor het bestaan van onderwijsongelijkheid is de intergenerationele transmissie
van kapitaal. Onderwijsongelijkheid, bijvoorbeeld de toegankelijkheid of mate van mobiliteit
binnen het onderwijs, bestaat en blijft bestaan door de transmissie van het economisch,
sociaal en cultureel kapitaal van de ouders (Scheeren, Das en Liefbroer, 2017). Voor de
hand liggend is de manier waarop het economisch kapitaal van de ouders bijdraagt aan
ongelijkheid, doordat welvarende ouders meer kunnen bijdragen aan het financieren van
de studie, studieboeken of een eventuele bijdrage aan de huur (Friedman & Laurison,
2019; Bourdieu 1986). Het sociale kapitaal van de ouders draagt bij aan aanwezige of
potentiële hulpbronnen vanuit het eigen sociale netwerk, wat het studiesucces bevordert
(Bourdieu, 1986). Ook de transmissie van cultureel kapitaal, onder meer de normen,
waarden en gedragsregels die vanuit huis uit zijn gevormd, zijn van belang. Welke vorm
van cultureel kapitaal een student bezit heeft invloed op de mate waarin de student zich
herkent in de heersende cultureel bij de onderwijsinstelling. Zo toont Lehmann (2014) hoe
eerstegeneratiestudenten een transitie ondergaan wanneer zij vanuit een praktisch
opgeleide huisomgeving naar het universitaire onderwijs gaan. De invloed van verschillen
in het bezit van sociaal, economisch en cultureel kapitaal tussen studenten houdt dus
mogelijkerwijs de onderwijsongelijkheden in het onderwijs in stand.
Het gebrek aan, of juist het bezit van specifieke vormen van kapitaal heeft invloed op het
studentsucces. Karssen et al., (2020) illustreren het bestaan van ongelijke kansen voor
studenten in het hoger onderwijs. Dit onderzoekt toont aan hoe sommige groepen binnen
de Universiteit van Amsterdam minder kans hebben om hun studie succesvol te doorlopen
(UvA). Deze groepen zijn mannen, oudere studenten, studenten met ouders met een laag
of midden inkomen (Karssen et al., 2020).
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Onderzoek naar de impact van COVID-19 op het onderwijs in Nederland is vooral
gedaan binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Zo stellen De Witte en Maldondo
(2020) dat COVID-19 bijdraagt aan een toename in onderwijsongelijkheid en een
algehele afname van leerprestaties in het secondaire onderwijs. De cijfers (IDP-scores)
voor verschillende vakken als Nederlands en wiskunde zijn voor leerlingen in 2020 lager
in vergelijking met eerdere cohorten. Ook de mate van onderwijsongelijkheid is zowel
binnen als tussen scholen merkbaar gestegen. Bovendien is het effect van COVID-19 op
de schoolresultaten van leerlingen significant groter bij leerlingen met een lagere
sociaaleconomische achtergrond (De Witte & Maldondo, 2020). Het is interessant om te
kijken of dit ook het geval is in het hoger onderwijs.
In een onderzoek van ResearchNed (Brink et al, 2021), in opdracht van het Interstedelijk
Studenten Overleg (ISO), werden vragen gesteld over online onderwijs. Hier gaven
11.500 studenten hun mening via een vragenlijst. Uit dit onderzoek blijkt dat 78% van de
studenten meer onderwijs op de instelling zelf zou willen volgen. 32% van de studenten
zou na de COVID-19 pandemie nog (deels) online onderwijs willen volgen (Brink et al.,
2021). Verder bleek dat er van alle gebruikte methoden in het online onderwijs, het
meeste negatieve gevoelens zijn over tentamens die afgenomen worden met proctoring,
waar studenten hun camera aan moeten houden tijdens het maken van het tentamen.
Hier had 56% van de studenten onprettige gevoelens bij (Brink et al., 2021). Wat zijn
andere mogelijke gevolgen die van belang zijn voor de onderwijservaringen van
studenten? Dit hoofdstuk zal ingaan op de mogelijk negatieve en positieve effecten van
thuis en online onderwijs.
ONDERWIJSRESULTATEN
In de vragenlijst en focusgroepen is er gevraagd naar de ervaring van online onderwijs
tijdens de COVID-19 pandemie. Eerst is er een vergelijking gemaakt tussen het
motivatie- en concentratieniveau van studenten tussen fysiek en online onderwijs. Ook is
er een eventuele kwaliteitsverandering door de COVID-19 pandemie besproken omtrent
de verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges, practica, werkcolleges en tentamens.
De kwaliteitservaring van het online onderwijs wordt ook beïnvloed door de mate van
contact met medestudenten en de docent. Tenslotte zijn de resultaten van de mening
omtrent de toekomst van online onderwijs van de studenten in kaart gebracht; de mate
van verbondenheid met de studie en het aantal behaalde vakken tijdens de COVID-19
pandemie.
COVID-19 ONDERZOEK
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CONCENTRATIE EN MOTIVATIE
Alle studenten, met uitzondering van de eerstejaars, werden geacht hun concentratie- en
motivatieniveau tijdens online en fysieke les aan te geven met een score tussen de 0 en
100, de resultaten zijn te zien in Figuur 1. Bij motivatie en concentratie is te zien dat de
studenten tijdens fysiek onderwijs hoog scoren, met respectievelijk mediaanscores van
79 en 74. Tijdens online onderwijs is te zien dat de spreiding van scores veel groter is, en
de mediaanscore een stuk lager ligt, namelijk bij een motivatieniveau van 40 en een
concentratieniveau van 33. Deze resultaten geven duidelijk aan dat het motivatie- en
concentratieniveau van de studenten gemiddeld verslechterd is tijdens online onderwijs.

Figuur 1: De motivatie en concentratie van studenten is lager tijdens online onderwijs dan tijdens
fysiek onderwijs. (A) Op de y-as staat het aantal studenten (936 in totaal) en op de x-as de motivatie
score. De rode histogram laat de motivatie score zien van online onderwijs en de blauwe histogram laat
de motivatie score zien van het fysieke onderwijs. Dit figuur laat een duidelijk verschil zien in motivatie
tussen online (Mdn = 40; IQR = 38) en fysiek onderwijs (Mdn = 79; IQR = 15; p = < 0,001). (B) Op de yas staat het aantal studenten (936 in totaal) en op de x-as de concentratie score. De rode histogram laat
de concentratie score zien van online onderwijs en de blauwe histogram laat de concentratie score zien
van het fysieke onderwijs. Dit figuur laat een duidelijk verschil zien in concentratie tussen online (Mdn =
33; IQR = 36) en fysiek onderwijs (Mdn = 74; IQR = 17; p < 0,001).
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Omdat eerstejaars bachelor studenten geen goede vergelijking kunnen maken tussen
fysieke en online les, werd apart naar de motivatie voor de studie op dit moment
gevraagd. Hieruit bleek dat de motivatie voor de studie van eerstejaars bachelor
studenten gemiddeld hoger is dan de gemiddelde motivatie van de ouderejaars
studenten. De afname in motivatie en concentratie door onlineonderwijs werd door de
studenten in de focus groepen bevestigd. Een student beschreef hoe studeren vanuit
haar studentenkamer nu twee keer zolang duurt, omdat ze zich thuis minder goed kan
concentreren: ''Ik kom al met moeite mijn bed uit en dan moet ik meteen achter mijn
laptop gaan zitten om me te gaan concentreren.’’ Een andere student vult aan: ‘’Ik merk
gewoon dat ik, als ik naar een scherm zit te staren, ik een stuk sneller afgeleid ben of
minder gemotiveerd ben om op te letten dan als ik gewoon in een collegezaal zit’’. Ook
tentamens die vanuit huis worden gemaakt worden als lastig ervaren. Niet alle studenten
hebben een thuissituatie waar ze zich goed in kunnen concentreren. Een respondent
vertelt dat tentamens maken heel lastig is geworden doordat haar gezin thuis is, wat
overlast kan veroorzaken, bijvoorbeeld als haar vader belt en haar zusje tegelijkertijd
online les volgt.
KWALITEITSERVARING PER ONDERWIJSVORM
Naast een vermindering van concentratie- en motivatieniveau tijdens online les is
volgens de studenten de kwaliteit van het onderwijs ook verminderd ten opzichte van
voor de COVID-19 pandemie. Alle gemeten vormen van onderwijs (hoorcolleges,
werkcolleges, practica en tentamens) worden negatiever ervaren door de respondenten.
Echter verschilt de onderwijservaring van de studenten per onderwijsvorm. De impact is
het hoogst bij practica (Mdn = 20,00; IQR = 28), daarna bij werkcolleges (Mdn = 25,50;
IQR = 24) en daarna bij tentamens (Mdn = 35,00; IQR = 30) en hoorcolleges (Mdn =
35,00; IQR = 27), zoals te zien in Figuur 2a. Hierbij is bij een score van 0 de kwaliteit van
het onderwijs veel lager dan voor de COVID-19 pandemie en bij een score van 100 veel
hoger dan voor de COVID-19 pandemie.

Uit een Kruskall-Wallis test bleek dat de studiejaren significant verschillen van elkaar op motivatie (H(6) =
63,98; p < 0,001). Uit post-hoc analyse kwam dat eerstejaars bachelor studenten (Mdn = 65; IQR = 44) het
significant meer eens zijn met de stelling ‘Ik heb veel motivatie voor mijn studie’ dan alle ouderejaars
studenten (Mdn = 35; IQR =49 ; p < 0,001).
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Niet alle groepen studenten ervaren de kwaliteit van het onderwijs hetzelfde. Zo is er
significant verschil gevonden in de beleving van de kwaliteit van online tentamens tussen
verschillende groepen die zich identificeren als een minderheid. Figuur 2B illustreert dat
de onderwijs beleving van studenten die zich identificeren als minderheid op basis van
klasse significant lager scoort dan het gemiddelde.

Figuur 2 De beleving van de kwaliteit van onderwijs is lager sinds de COVID-19 pandemie. (A) op de
y-as staat de kwaliteitsverandering sinds COVID-19 en op de x-as staan verschillende onderwijssoorten.
Hier is te zien dat de beleving van kwaliteit lager is sinds COVID-19, waarbij practica het laagst scoren
(Mdn = 20; IQR = 28), daarna werkgroepen (Mdn = 25,50; IQR = 24). Tentamens (Mdn = 35; IQR = 24) en
hoorcolleges (Mdn = 35; IQR = 27) laten gemiddeld dezelfde beleving van kwaliteit zien. *: p < 0.05; **: p <
0.01; ***: p < 0.001.
(B) Studenten die zich identificeren als minderheid op basis van klasse beleven de kwaliteit van tentamens
significant lager. In dit figuur is op de y-as de verandering in de beleving van de kwaliteit van tentamens
sinds COVID-19 te zien, waarbij 0 lager is, 50 hetzelfde en 100 hoger dan voor COVID-19. Na een ANOVA
is gebleken dat studenten die zich identificeren als minderheid op basis van klasse (M = 17,00; SD = 15,67)
significant lager scoren dan het gemiddelde (p = 0,003). *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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De Studenten geven tijdens de focusgroepen aan dat de kwaliteit van hoorcolleges erg
verschilt. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan of de hoorcolleges ‘live’ maar wel online
gegeven worden, of ze zijn opgenomen, of dat er een live college van vorig jaar werd
opgenomen. Studenten geven aan dat het fijn is om deze laatste optie terug te kijken,
alhoewel ze de interactie met elkaar en docenten missen. Een student zegt: ‘’Ik vind het
ook best wel fijn dat je [een hoorcollege] op pauze kan zetten, even je aantekeningen
kan aftypen en weer verder kan gaan, iets doorspoelen, even terug... dat vind ik wel heel
prettig.” In tegenstelling tot de hoorcolleges, wordt het effect van COVID-19 onderwijs op
practica vooral als negatief ervaren; laboratoria hebben minder plek voor grote groepen
of stages en hierdoor zijn er minder mogelijkheden om fysiek les te kunnen volgen en
experimenten uit te voeren. geven tijdens de focusgroepen verschillende verklaringen
voor de door hen ervaren afname van de kwaliteit van het onderwijs. Uit focusgroepen
blijkt dat dit aan een aantal factoren zou kunnen liggen, zoals (te) weinig organisatie
binnen de opleiding, het (gebrek aan) contact met docenten en medestudenten, de
gesloten laboratoria – wat gevolgen heeft voor bachelor projecten, stages, en practica.
Ook wordt de afname van online tentamens als overwegend negatief ervaren. Een
student zegt: “je krijgt ineens een moeilijkere tentamens, omdat je dus bepaalde
reproductie dingen niet meer kan vragen... en aan de andere kant [heb je] het gevoel dat
je eigenlijk minder hebt geleerd, juist omdat je [toch weet] dat je tijdens een tentamen al
je aantekeningen erbij hebt. Dus je leert op een hele andere manier.” Hieruit blijkt dat
zowel de opgedane kennis als de manier van leren is veranderd als gevolg van online
onderwijs. Een andere ergernis van studenten die deelnamen aan de focusgroep was dat
je niet meer terug kan naar vorige vragen op tentamens, wat voor veel studenten stress
veroorzaakt. De vragenlijst en de focusgroepen illustreren dat de kwaliteitsbeleving van
de hoorcolleges, werkcolleges, practica en online tentamens is afgenomen sinds de
COVID-19 pandemie.

CONTACT MET DE DOCENT
De kwaliteitsbeleving van de studenten van het online onderwijs zou ook mogelijk te
maken kunnen hebben met het contact met de docent tijdens les. Uit de vragenlijst blijkt
dat studenten iets minder durven vragen te stellen tijdens online hoorcolleges dan tijdens
fysieke hoorcolleges. Studenten durven tijdens online werkcolleges, met een mediaan
van 65, minder vragen te stellen dan tijdens fysieke werkcolleges, waarbij de mediaan 80
is. Het minder durven vragen tijdens online hoor- en werkcolleges, is niet bevorderend
voor de onderlinge interactie tijdens het onderwijs.
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Tijdens de focusgroepen beschrijven de respondenten hoe de relatie tot de docent
tijdens onlineonderwijs veranderd is. Toch wordt op de vraag of onlineonderwijs het
stellen van vragen aan docenten bemoeilijkt, geen eenzijdig antwoord gegeven. Een
student beschrijft hoe het contact met de docent minder persoonlijk is geworden: ‘’Je kan
niet meer laagdrempelig iets vragen, wat je bijvoorbeeld tijdens een werkgroep had,
omdat je dan nu met 70 mensen in een zoom-meeting zit.’’ Een ander student benadrukt
juist hoe je nu tijdens hoorcolleges en werkgroepen makkelijker vragen kan stellen aan
de docent, door die te stellen in de chat van de zoom-meeting. Enkele studenten geven
aan dat docenten juist meer feedback vragen nu dat het contact was ‘indirecter’ is, en dat
er bij sommige docenten meer mogelijkheden om vragen te stellen (o.a. mails sturen en
vragen uren). Het contact met de docent wordt verschillend ervaren, wellicht vanwege
het brede scala aan docenten. De grote verschillen tussen de (bereikbaarheid) van
docenten, benadelen een groot deel van de studenten. Er zijn studenten die vooral de
negatieve gevolgen van ervaren: zij ervaren een hoge drempel om hun docent te
benaderen voor vragen en spreken hun docenten hierdoor nauwelijks.

VERBONDENHEID MET STUDIE EN MEDESTUDENTEN
De verbondenheid met medestudenten en met de studie is bij ouderejaars veranderd
sinds COVID-19. De studenten werd gevraagd of de mate van verbondenheid met hun
medestudenten is veranderd sinds COVID-19, waarbij een score van 0 veel lager is en
een score van 100 veel hoger dan voor COVID-19. Uit de resultaten blijkt dat met een
mediaanscore van 12 de studenten zich veel minder verbonden voelen met hun
medestudenten dan voor de COVID-19 pandemie. Ook is het gevoel dat de studenten op
hun plek zitten op hun studie lager dan voor COVID-19, met een mediaanscore van 30
(50 = geen verschil). Figuur 3 illustreert het gemeten verschil tussen bachelor- en
masterstudenten. Voor de masterstudenten is het gevoel van op hun plek zitten op hun
studie significant meer afgenomen dan voor de bachelor studenten. Een oorzaak
hiervoor zou kunnen zijn dat een master vaak erg individueel wordt afgelegd.
Masterstudenten zitten niet aan het begin in een klas waarmee je afspreekt en vaak zijn
ze meer onderdeel van een onderzoeksgroep waar ze stage lopen dan van de master
zelf.
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Zoals aangegeven voelen veel studenten zich minder verbonden met de studie en hun
medestudenten. Dit komt ook naar voren in de focusgroepen. “De eenzaamheid is groot
en je mist contacten” zegt een eerstejaarsstudent, die haar eigen vrienden buiten de
studie nog ziet maar totaal geen contact heeft met medestudenten. Ook het gevoel van
verbondenheid met de UvA is minder. Dit blijkt als studenten het hebben over contact
met studieadviseurs. Meerdere studenten probeerden contact te leggen met de studie,
waar ze dagen – en soms weken – wachtten op een antwoord; “daar kan nog aandacht
aan besteed worden” zegt een student.

Figuur 3: Bachelor studenten en masterstudenten voelen zich sinds COVID-19 minder op hun plek
op de studie. Op de y-as is de score te zien van hoe studenten zich op hun plek voelen op hun studie,
waarbij 0 totaal niet op hun plek is en 100 erg op hun plek is. Met een Mann Whitney test is gebleken dat
bachelor studenten (Mdn = 38,50; IQR = 25) zich significant meer op hun plek voelen op hun studie dan
master studenten (Mdn = 29; IQR = 21; p < 0.001). *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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Een verklaring voor die slechte verbondenheid met studie en medestudenten zou een
ontevredenheid over het contact met medestudenten en docenten kunnen zijn.
Gemiddeld zijn de studenten ontevreden over het contact met medestudenten (M = 27,
waarbij 0 helemaal ontevreden is en 100 helemaal tevreden) en docenten (M = 33). Bij
de tevredenheid over het contact met medestudenten is een effect te zien per studiejaar.
In Figuur 4 is te zien dat van alle jaren de eerstejaars bachelor studenten met een
mediaan van 31,5 het minst ontevreden zijn met het contact met hun medestudenten.
Een rede hiervoor zou kunnen zijn dat eerstejaars studenten niet hun contact met
medestudenten kunnen vergelijken met hoe dat contact gaat zonder COVID. Ook is het
mogelijk dat zij iets minder ontevreden zijn omdat de eerstejaars vaak wel een klas/groep
hebben waarbij ze voor een langere tijd mee samenwerken. Wel is het belangrijk om te
benadrukken dat zelfs zij nog steeds ontevreden zijn met hun contact met
medestudenten.

Figuur 4: Eerstejaars bachelor studenten ervaren het contact met medestudenten significant hoger
dan derdejaars -, vierdejaars bachelor studenten en alle master studenten. Dit figuur laat op de y-as
de tevredenheid over het contact met medestudenten zien waarbij 0 zeer ontevreden is en 100 zeer
tevreden. Op de x-as staan de verschillende jaarlagen van studenten. Bsc staat voor bachelor en Msc voor
master. Eerstejaars bachelor studenten (Mdn = 31,5) scoren significant hoger dan derdejaars (Mdn =
25,00) (p = 0.020), vierdejaars en meer (Mdn = 20,00; p = 0.0002) bachelor studenten en alle master
studenten (eerstejaars: Mdn = 20,00; tweedejaars: Mdn = 20,50; derdejaars en meer: Mdn = 20,00;
eerstejaars p < 0.001, tweedejaars p = 0.0011, derdejaars en meer p < 0.001). Ook de tweedejaars
bachelor studenten (Mdn = 30,00) scoren significant hoger dan de eerstejaars master studenten (Mdn =
20,00; p < 0.001). *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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DE TOEKOMST VAN ONLINE ONDERWIJS PER STUDIEDOMEIN
In de vragenlijst werd ook gemeten hoe positief studenten staan tegenover het deels
online blijven van bepaalde onderwijsvormen na de COVID-19 pandemie. Het grootste
gedeelte van de studenten is niet positief over het deels behouden van online
onderwijs. Studenten staan het negatiefst tegenover de practica online houden (Mdn =
13), maar zijn iets positiever over werkcolleges (Mdn = 30). Over of hoorcolleges online
moeten blijven reageren studenten het positiefst, maar alsnog gematigd (Mdn = 62). Wel
is de spreiding bij hoorcolleges erg groot, waardoor nog steeds 38% van de
respondenten er niet positief tegenover staat als hoorcolleges online blijven. Practica
deels online houden wordt niet door alle studiedomeinen hetzelfde ervaren. In Figuur 5 is
te zien dat studenten van informatiewetenschappen significant positiever tegenover het
deels

online

blijven

van

practica staan dan

de

studenten

van

de

andere

studiedomeinen. Dit zou kunnen komen doordat informatiewetenschappen studies vaak
practica hebben zoals programmeren, die goed te doen zijn online. Ook kan het zo zijn dat
de studenten van informatiewetenschappen al veel ervaring hebben met werken op de
computer en daardoor minder negatief zijn over het behouden van online practica. Dit
verschil biedt voor de overige studies mogelijkheden. De studies van de overige
studiedomeinen zouden met docenten en studenten van informatiewetenschappen
kunnen gaan praten om tips te verkrijgen voor het geschikter maken van het onderwijs
voor online les.
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Figuur 5: Studenten van informatiewetenschappen staan er significant het positiefst tegenover om
practica deels online te houden (p<0.001). Op de y-as is de score over het deels online houden van
practica te zien, waarbij 0 totaal niet deels online blijven is en 100 totaal wel deels online blijven. Op de x-as
staan de verschillende studiedomeinen. LW staat voor levenswetenschappen, EW voor exacte
wetenschappen, IW voor informatiewetenschappen en IS voor interdisciplinaire studies. IW (Mdn = 26,50;
IQR = 46,50) verschilt significant van LW (Mdn = 8,5; IQR = 28,25; p < 0,001), EW (Mdn = 10; IQR = 30; p
< 0,001) en IS (Mdn = 10,50; IQR = 30; p < 0,001) *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.

STUDENTENSUCCES
Gemiddeld waren studenten het noch eens noch oneens met de stelling ‘ik haal veel
plezier uit mijn studie’ (Mdn = 55). Eerstejaars waren het gemiddeld wel meer eens met
deze stelling (Mdn = 65,50) dan de ouderejaars.
VAKKEN EN EC
Nu we hebben gezien dat de meeste studenten niet erg positief zijn over het online
onderwijs ten gevolge van de COVID-19 pandemie, is het mogelijk te verwachten dat
studenten ook zich minder voor vakken hebben ingeschreven en minder EC hebben
behaald. Uit de vragenlijst blijkt dat de studenten aardig verdeeld zijn bij het aangeven of
ze minder EC hebben behaald dan ze eigenlijk wilden door de COVID-19 pandemie. 46%
van de studenten geeft aan minder EC behaald te hebben dan ze het liefst wilden. Hierbij
was geen verschil te zien tussen verschillende groepen studenten. Met de stelling over de
keuze om je voor minder vakken in te schrijven door de COVID-19 pandemie is de
meerderheid het niet eens (65%).
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In Figuur 6 is te zien dat 30% van de studenten wel aangeeft zich wel voor minder vakken
te hebben ingeschreven, waarbij studenten die zich identificeren als een minderheid door
hun lichamelijke functiebeperking significant hoger scoren dan het gemiddelde. Voor hen
zijn er juist ook verwachtingen dat online onderwijs toegankelijker kan zijn, dus is het
tegen de verwachtingen in dat ze ervoor gekozen hebben om zich voor minder vakken in
te schrijven door de COVID-19 pandemie.
Ook tijdens de focusgroepen geven verschillende studenten aan dat ze van plan zijn om
minder EC te halen. Een student gaf tijdens de focusgroepen aan dat hij ervoor gekozen
heeft om volgend jaar niet meteen een masteropleiding te volgen na zijn bachelor, omdat
het “zonde van de ervaring” is, en dat het “meer uitzitten dan echt studeren” is. En
andere student heeft er ook voor gekozen om geen keuzevak te doen, waar hij voordien
wel heel enthousiast over was, door gebrek aan energie, concentratie en zin.

Figuur 6: Studenten die zich identificeren als minderheid op basis van hun lichamelijke
functiebeperking hebben zich significant voor minder vakken ingeschreven door de COVID-19
pandemie. Op de y-as staat in hoeverre studenten het eens zijn met de stelling dat ze minder vakken
hebben opgenomen door de COVID-19 pandemie, waarbij 0 ‘helemaal niet mee eens’ is en 100 ‘helemaal
mee eens’ is. Op de x-as staan de scoren van alle respondenten, waarbij fb staat voor functiebeperking.
Met een ANOVA is gebleken dat alleen de groep studenten die zich als minderheid identificeren op basis
van hun lichamelijke functiebeperking (Mdn = 62,50; IQR = 51,25) zich significant voor minder vakken
hebben ingeschreven dan het gemiddelde (Mdn = 20; IQR = 60; F = 5,299; p = 0.022). *: p < 0.05; **: p <
0.01; ***: p < 0.001.
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HOOFDSTUK 2:
WELZIJN
Naast het meten van de mening van de studenten over het (online) onderwijs tijdens de
COVID-19 pandemie, is ook het welzijn van de studenten onderzocht. Het welzijn van de
studenten is in kaart gebracht aan de hand van verschillende thema’s rondom de dag
structuur, nachtrust, eenzaamheid en stress. Ook zal dit hoofdstuk specifiek ingaan op de
ervaring van COVID-19 van studenten met een mentale en fysieke functiebeperking.
ACHTERGROND
Volgens het onderzoek van ResearchNed heeft de COVID-19 pandemie qua cijfers en
voortgang weinig impact op studenten. Desalniettemin is de gemoedstoestand van een
groot deel van de studenten verslechterd, en spelen gevoelens van eenzaamheid en
gebrek aan motivatie bij 30% van de studenten (Brink et al., 2021).
Deze negatieve impact van de COVID-maatregelen komt terug in meerdere onderzoeken.
Lieve Mark en Studenten Onderzoeken Samen (SOS) werkten samen met ISO aan een
onderzoek waarbij ze een vragenlijst afnamen onder 7500 studenten in het hoger
onderwijs.

Hieruit

bleek

dat de maatregelen een

negatief

effect hebben op

de

gemoedstoestand van studenten en leiden tot een vermindering van leerprestaties. Een
derde

van

de

studenten

(respectievelijk

32%

en

33%

in

de

eerste

en

tweede lockdown) gaf hun leven een zware onvoldoende, wat een 4 of lager is op een
schaal van 1 tot 10. Tijdens de versoepelingen was dit percentage slechts 2% (Lieve Mark
& Studenten Onderzoeken Samen, 2021). Ook Caring Universities, een samenwerking van
4 grote universiteiten met als doel het psychisch welzijn van studenten te vergroten, heeft
onderzoek gedaan naar het studenten welzijn. Uit hun preliminaire onderzoek onder
8000 studenten bleek dat

56%

pandemie concentratieproblemen te

van

de

hebben,

studenten
53%

aangaven
waren

door

de

eenzamer

en

45% waren somberder. Ook was het percentage studenten met milde tot zware depressie
10.6% hoger dan in de periode voor COVID (Struijs, 2020).
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STRUCTUUR
Fysiek onderwijs betekende voor veel studenten structuur in hun dag. Het effect van het
ontbreken van deze structuur is niet bevraagd in de vragenlijst, maar kwam regelmatig
naar voren in de focusgroepen. Door de komst van het online onderwijs tijdens COVID-19
missen veel studenten deze structuur. Vooral het ontbreken van dagelijkse momenten
van interactie, beweging en een duidelijke dagindeling wordt als zwaar ervaren. Een
student ervaart hoe het reizen van en naar de campus bijdroeg aan het kunnen afsluiten
van een studiedag: ‘’Nu rol je bij wijze van spreken vanuit je bed zo een college achter je
laptop in, en na een college eigenlijk zo weer je bed in. Er zit niks meer tussen om die
overgang te verzachten, geen contact met medestudenten over het college, geen ovreis om je gedachten weer ergens anders op te focussen, waardoor ik vaak na colleges
met een leeg gevoel blijf zitten.’’
Dit gebrek aan structuur zorgt er bij sommige studenten ook voor dat hun mentale
welzijn verslechtert. Een student vertelt: ‘’Elke dag in en uit, is hetzelfde liedje.” Een
andere student omschrijft hoe online onderwijs ervoor zorgt dat er niemand meer echt op
je lijkt te letten: ‘’Bijvoorbeeld met een online college kijken, je kan gewoon je camera
uitgooien, en er is dan gewoon niemand van je studie die doorheeft dat het eigenlijk niet
zo lekker gaat.’’
Soms uit dit zich voor de student in een vicieuze cirkel, waarbij er door het verslechterde
mentale welzijn geen motivatie meer is om dingen te doen: “[het is] echt wel heel lastig als
je alleen maar online les hebt om op tijd op te staan af en toe, weet je wel, als je niet
lekker in je vel zit om gewoon die structuur vast te houden en dingen te doen die goed
voor je zijn zeg maar.” Dit wordt beaamd door andere studenten, die door het gebrek aan
structuur nu bijvoorbeeld ook minder bewegen.
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Echter benoemt een kleine groep studenten ook de voordelen van het ontbreken van een
duidelijke structuur vanuit de studie, omdat hierdoor de structuur zelf bepaalt kan
worden. Door het ontbreken van reistijd is er meer tijd om bijvoorbeeld te werken,
of om andere (leuke) activiteiten naast hun studie te doen. “[ik ervaar] minder stress
doordat ik minder of niet hoef te reizen en veel meer zelf kan inplannen wanneer ik
dingen fijn vind om te doen (…) ik kan met vriendinnen afspreken waar ik normaal best
wel vaak pas in de middag een werkgroep of werkcollege had. En dan had ik toch wel de
hele dag dat ik dacht: ja, wat ga ik nou doen? (..) nu doe ik het veel meer op mijn eigen
tempo, wat ik zelf fijn vind”.
Toch wordt het ontbreken van een duidelijke structuur tijdens de focusgroepen vooral als
negatief ervaren. Een student geeft in de vragenlijst aan dat sommige docenten opnames
van voorgaande gebruiken in plaats van online live les te geven: ‘’(..) ik vind dat erg
benadelend voor mensen met concentratieproblemen. Omdat deze mensen vaak ook
lastiger

zelf

kunnen

plannen

en

zich

daar

dan

ook

daadwerkelijk

aan

houden.’’ Een andere student licht toe: “Ik merk bij vakken waar je gewoon een paar uur
op een dag een werkcollege hebt inderdaad, dus gewoon een stukje interactie met de
docent en nou, gewoon samenwerken met iemand anders (…) als je dat elke dag een
paar

uur

hebt,

heb

je

gewoon

veel

meer

structuur

in

je dagen”.

De

resultaten illustreren dat de meeste studenten het belangrijk en fijn vinden om live
werkgroepen en hoorcolleges te volgen. Dit voorziet in twee behoeftes. Ten eerste zorgt
het voor wat structuur in de dag van studenten, ten tweede faciliteert het ook interactie
tussen studenten, hun medestudenten en docenten.
EENZAAMHEID
De resultaten van de vragenlijst illustreerde met een mediaan van 80, de score die het
meest voorkwam, dat studenten zich vaker eenzaam voelen sinds de COVID-19
pandemie. Dit wil zeggen dat op de stelling ‘Ik voel me vaker eenzaam sinds de COVID19 pandemie’ de meeste studenten met een score van 80 reageren waarbij 100 helemaal
mee eens is. Zo is te zien in Figuur 7 dat in weinig gevallen het gevoel van eenzaamheid
niet is toegenomen, en dat de meeste studenten zich eenzamer voelen sinds de COVID19 pandemie. De toename van eenzaamheid blijkt samen te hangen met het contact met
medestudenten. Figuur 8 laat zien dat de toename in eenzaamheid een zwak negatief
verband heeft met de tevredenheid over het contact met medestudenten.
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Figuur 7. Studenten voelen zich vaker eenzaam sinds de COVID-19 pandemie. Op de stelling ‘Ik voel
me vaker eenzaam sinds de COVID-19 pandemie’ (Mdn = 80, IQR = 22) geven 99 van de 891
respondenten (11%) geven aan het helemaal niet mee eens tot noch eens, noch oneens te zijn met deze
stelling (score ≤ 50). De overige 89% van de studenten zijn het noch eens noch oneens tot helemaal mee
eens met deze stelling over een toename van eenzaamheid.
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Figuur 8. Negatief verband eenzaamheid en contact medestudenten. In dit figuur is het verband tussen
de score op de stelling ‘Ik voel me eenzamer sinds de COVID-19 pandemie’ en ‘Hoe ervaar je het contact
(hoeveelheid/kwaliteit) met je medestudenten?’ te zien. Een Pearson correlatie test laat zien dat er een
negatief verband zit tussen deze twee variabelen, waarbij ontevredenheid over het contact met
medestudenten correleert met een hogere score voor eenzaamheid (r(816) = -0.357, p < 0.001).

Een belangrijk thema tijdens de focusgroep blijkt eenzaamheid onder studenten.
Studenten hebben door de coronamaatregelen minder contacten en kunnen soms
bijvoorbeeld langdurig hun ouders niet zien omdat die tot een kwetsbare groep
behoren. Een student die bij haar ouders woont vertelt dat ze haar familie nog wel ziet,
maar voor de rest niemand: ‘’Verder ben ik eigenlijk de hele tijd alleen. Je klapt je laptop
dicht en dan ben ik gewoon weer alleen.” Vaak is het zo dat studenten niet alleen
diepgaande

contacten

missen,

maar

juist

ook

het oppervlakkige

contact met

medestudenten. Dit zijn studenten die ze bijvoorbeeld alleen even spreken na de les. Een
student vertelt dat ze de mensen die al dicht bij haar stonden nog wel spreekt, maar dat
ze het lastig vindt dat het hierbij blijft: ''Maar juist alle mensen die je minder vaak spreekt,
waarmee je over koetjes en kalfjes zeg maar praat enzo, die je bij borrels tegenkomt,
juist dat, mis ik totaal. Het lijken soms onbelangrijke gesprekken ofzo, maar dat zijn toch
wel juist de dingen die ik mis zeg maar. Dus soort van eenzaam wel ja, klopt, ik heb een
minder brede kring.'' Waar de universiteit eerst een plek was voor informele gesprekken
en gezelligheid, raakt het (informele) contact tussen studenten onderling nu verloren.’’
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Echter is dit ook het geval bij studenten in andere woonsituaties, zoals studenten die op
zichzelf wonen. Een student die alleen woon in een appartement vertelt: “Ik heb dus
eigenlijk nooit echt vriendschappen op de studie zeg maar, dus voor mij was het ook echt
dat ik dacht van: oké, hoe ga ik nu mensen ontmoeten?”.
STRESS
Naast een toename in eenzaamheid bij de meeste studenten, is ook de hoeveelheid
stress gemiddeld toegenomen tijdens de COVID-19 pandemie. Op de stelling ‘Ik heb
meer stress sinds de COVID-19 pandemie’ was de mediaan 79 waarbij 0 helemaal niet
mee eens was en 100 helemaal eens. Bachelor studenten met een mediaan van
77 ervaren significant minder stress toename dan master studenten.

Figuur 9. Studenten ervaren meer stress sinds de COVID-19 pandemie met een mediaan van 79. Op
de y-as staan het aantal studenten (n=936) en op de x-as staat de score op de stelling “Ik heb meer stress
sinds de COVID-19 pandemie op een schaal van 0 tot 100.
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Ook de studenten uit de focusgroepen geven aan meer stress te ervaren. De studenten
geven hiervoor

meerdere

verklaringen. Het gebrek aan afleiding van bijvoorbeeld

een

baan zorgt ervoor dat de studie meer centraal komt te staan: ‘’Er is gewoon minder om je
van de stress af te leiden. Als ik nu iets niet afkrijg, vind ik dat bijvoorbeeld heel erg.
Omdat ik er zo weinig naast heb eigenlijk.’’ Een andere student vult aan: ‘’De enige
zekerheid die ik had was mijn studie. Dat gaf mij juist veel stress (…) omdat dat eigenlijk
het enige was wat ik nog kon doen.’’ Het online onderwijs levert voor sommige studenten
juist minder stress op. Omdat er minder afleiding is en meer tijd, hebben ze meer tijd voor
hun studie dan voorheen. Toch zijn er ook studenten die nu juist meer stress door hun
studie ervaren, door een stijgende studiedruk: ‘’Ik heb het idee dat ze aan het
overcompenseren zijn. We krijgen nu allemaal extra opdrachten, omdat zij [de
docenten] geen fysiek les kunnen geven.’’
In de vragenlijst is ook een ontevredenheid over de studielast te zien. De tevredenheid
over de studielast is sinds de COVID-19 gemiddeld afgenomen. De ouderejaars bachelor
en master studenten geven een mediaan score van 35 op de stelling “Mijn tevredenheid
over mijn studielast is sinds de COVID-19 pandemie ..” waarbij 0 veel lager was en 100
veel hoger. Hierbij is ook een effect te zien van groepen die zich een minderheid voelen.
Studenten die zich een minderheid voelen op basis van seksualiteit en klasse scoren
significant lager. Studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid op basis van
seksualiteit hebben een mediaan van 25 en studenten die zich een minderheid voelen op
basis van klasse een mediaan van 12.5. Dit verschil is significant lager dan de score van
alle studenten die de vragenlijst hebben ingevuld (zie bijlage voor figuur).
NACHTRUST
De ervaring van de nachtrust van studenten blijkt in de focusgroep erg te
verschillen. Sommige studenten geven aan dat hun nachtritme verslechterd is. Ze gaan
bijvoorbeeld later slapen, omdat er de volgende dag geen fysieke verplichtingen zijn.
Andere studenten vertellen dat het instellen van de avondklok juist bijgedragen heeft aan
een betere nachtrust, omdat ze nu verplicht eerder thuis moeten zijn.
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Ook in de vragenlijst is er gevraagd naar verandering in de nachtrust van studenten sinds
de COVID-19 pandemie. Over het algemeen ervaren studenten een kleine verslechtering
in hun nachtrust, de mediaan is 40 waarbij 50 geen verandering aangeeft. Bij deze vraag
is ook gekeken of groepen studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid
binnen de faculteit anders scoren dan het gemiddelde. Verschillende groepen die zich
identificeren als minderheid ervaren dat de kwaliteit van hun nachtrust significant meer is
verslechterd dan het gemiddelde. Studenten die zich identificeren als minderheid op
basis van seksualiteit en leeftijd ervaren hun nachtrust als significant slechter dan de
gemiddelde score. Gerapporteerde minderheden op basis van seksualiteit en klasse
scoren lager dan het gemiddelde. Seksualiteit laat een mediaan zien van 33 en klasse
mediaan van 30 (zie bijlage voor figuur).
STUDENTEN MET EEN MENTALE FUNCTIEBEPERKING
Studenten met een functiebeperking ervaren het onderwijs net anders dan studenten
zonder een functiebeperking, waardoor het goed is om de ervaringen van studenten met
een functiebeperking hier nog apart toe te lichten. Het effect van de COVID-19 pandemie
is wellicht anders voor studenten vanwege hun mentale of lichamelijke functiebeperking.
Studenten met een mentale functiebeperking geven aan gemiddeld meer last te
hebben van hun beperking sinds de COVID-19 pandemie (Mdn = 80, IQR = 34.25). In
Figuur 10 is te zien dat studenten met depressie, ADD, ADHD of depressie in combinatie
met een angststoornis allemaal aangeven meer last te hebben van hun mentale
functiebeperking. Bij studenten met dyslexie ligt de mediaan significant lager
dan de zojuist opgesomde functiebeperkingen, maar toch blijkt dat nog steeds 38% van
de studenten met dyslexie in meer of mindere mate een toename van last ondervinden
sinds de COVID-19 pandemie. Bij studenten met autisme spectrum disorder is het erg
verdeeld, 60% geeft aan dat ze wel meer last hebben van hun autisme sinds COVID19 en 40% geeft aan dat ze er niet meer last van hebben. Echter is het belang om te
belichten dat de algemene last van een mentale functiebeperking significant is
toegenomen sinds de COVID-19 pandemie.
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Figuur 10: Studenten met een mentale functiebeperking ervaren sinds COVID-19 meer last. Op de
y-as staat in hoeverre de studenten het eens zijn met de stelling ‘Ik heb meer last van mijn mentale
functiebeperking sinds COVID-19' en op de x-as staan de groepen van de meest voorkomende mentale
functiebeperkingen. De mediaan van studenten met dyslexie (Mdn = 36,50; IQR = 63,5) is significant lager
dan de mediaan van depressie (Mdn = 82; IQR = 32), ADD (Mdn = 91; IQR = 25,5), ADHD (Mdn = 85; IQR
= 20) en Depressie en een angststoornis (Mdn = 85; IQR = 20). Dyslexie verschilt niet van mediaan van
studenten met autisme (Mdn = 61; IQR = 45), angststoornis (Mdn = 85; IQR = 40) of ADD en depressie
(Mdn = 77; IQR = 27,25). *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001.
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STUDENTEN MET EEN LICHAMELIJKE FUNCTIEBEPERKING
Bij de studenten met een lichamelijke functiebeperking is de toename van last niet zo
duidelijk te zien als bij de studenten met een mentale functiebeperking. Bij 57% van de
studenten met een lichamelijke functiebeperking is er sprake van een toename van
de last door hun lichamelijke functiebeperking sinds COVID-19, ten opzichte van 43% die
geen extra last ervaart (Figuur 11).

Figuur 11: Gelijke verdeling toename van last van lichamelijke functiebeperking sinds COVID-19
pandemie. Hierbij staat op de y-as de hoeveelheid van studenten (n=60) en op de x-as in hoeverre
studenten het eens waren met de stelling ‘Ik heb meer last van mijn lichamelijke functiebeperking sinds de
COVID-19 pandemie’.
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BEGRIP VOOR EEN FUNCTIEBEPERKING
Voor studenten met een functiebeperking is het belangrijk dat ze vanuit de faculteit
genoeg begrip en/of ondersteuning krijgen. Een derde van de studenten met een
lichamelijke functiebeperking vindt dat er niet genoeg begrip en/of ondersteuning vanuit
de faculteit is voor hun functiebeperking, bij studenten met een mentale functiebeperking
is dat 36%. Figuur 12 illustreert het verschil van de ervaring van begrip vanuit de
opleiding, tussen een lichamelijke en mentale functiebeperking.

Figuur 12: Studenten met lichamelijke functiebeperking ervaren meer begrip en/of ondersteuning
vanuit de faculteit dan studenten met mentale functiebeperking. Hierbij is de score op de y-as in
hoeverre de studenten het eens zijn met de stelling ‘Er is voor mijn functiebeperking begrip en/of
ondersteuning vanuit de faculteit’. Met een Mann-Whitney-U test is gebleken dat de groep studenten met
een lichamelijke functiebeperking meer begrip en/of ondersteuning vanuit de faculteit ervaren (Mdn =
61.50; IQR = 43.5) dan studenten met een mentale functiebeperking (Mdn = 48.46; IQR = 35.25; W=
7344.5; p = 0.0266). *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.

COVID-19 ONDERZOEK

31

De ervaring van begrip voor de mentale gezondheid van de student lijkt in de praktijk te
verschillen. In de focusgroepen geven verschillende studenten aan steun te vinden bij
hun

studieadviseur.

Een

student

vertelt

dat

er

vanuit

haar

studie

duidelijk

gecommuniceerd wordt over de mogelijkheden binnen de opleiding: ‘’Er wordt dan ook
gezegd dat je het altijd aan kan geven als je je ergens niet fijn bij voelt, of als er iets met
familie is. Dan moet je het gewoon aangeven en dan regelen ze het gewoon.’’ Ook uit de
open vragen in de vragenlijst blijkt het belang van de studieadviseur, een student schrijft:
“Ik heb me het grootste deel van het vorige semester erg depressief gevoeld, nadat ik de
studieadviseur heb gebeld heeft ze me heel goed geholpen.”
Een andere student vertelt over hoe ze na een vervelende ervaring bij de decaan, toch
steun ontving van haar studieadviseur: “Ik was blij verrast door hoe behulpzaam de
studieadviseur was tijdens COVID, want vorig jaar voor corona was ik bij de
studentendecaan voor extra tijd en die trok mijn ADHD-diagnose in twijfel, waardoor mijn
vertrouwen in de psychische hulp van de UvA wat laag was”.
Vervelende ervaringen omtrent de erkenning van mentale problematiek worden vaker
genoemd in de focusgroepen. Studenten ervaren niet altijd begrip voor hun mentale
gezondheid en missen de ondersteuning vanuit de opleiding. Een student vertelt dat haar
mentale gezondheid tijdens COVID-19 is verslechterd, maar dat ze zich niet begrepen
voelt door haar opleiding: ‘’Ik weet ook gewoon niet wat ik ervan moet verwachten, wat zij
mij kunnen bieden. Ik zou daar best behoefte aan hebben. (…) Ik zou er niet snel
op komen om via mijn studie daar hulp voor te zoeken.’’. De mogelijkheden
rondom mentale ondersteuning vanuit hun studie worden door sommige studenten dus
als onduidelijk omschreven.
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Echter illustreren de resultaten ook dat wanneer studenten wel hulp ontvangen, deze niet
altijd voldoende is. Een student schrijft bij een open vraag in de vragenlijst: “Ik wist alleen
dat de studieadviseur me zou kunnen helpen (…) Al vond ik die hulp erg matig. Totaal
geen aandacht voor mentale staat.” Andere studenten benoemen ook hun ongenoegen
over de hulp bij mentale problematiek vanuit de universiteit. Een student schrijft in een
open vraag over de lange wachttijden: “Ik ben me bewust van de faciliteiten die de
universiteit te bieden heeft en heb op een gegeven moment gebruik willen maken van de
studentpsycholoog, maar door de lange wachttijden heb ik dit laten zitten. Dit is wel een
demotiverende factor om gebruik te maken van de faciliteit. Ik hoop dat ik na 12 weken
niet nog steeds met dezelfde klachten zit.” De resultaten van het mentaal welzijn van de
studenten blijken vanuit zowel de vragenlijst als de focusgroep alarmerend. De kennis
van de mogelijke faciliteiten omtrent studentenwelzijn en het begrip van de faciliteit
blijken urgent. Ook blijkt er meer behoefte te zijn voor begrip en de ondersteuning vanuit
de faciliteit voor studenten met een lichamelijke en/of mentale functie beperking.
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HOOFDSTUK 3:
WONEN EN WERKEN
In dit hoofdstuk wordt het thema Wonen en Werken behandeld. Naast onderwijs en
welzijn, kan de woon- en financiële situatie van een student ook effect hebben op het
studentsucces (studierendement en welzijn van de student). In de vragenlijst is daarom
ook gevraagd naar verschillende woon en werk factoren en de desbetreffende effecten op
de ervaring van (online) onderwijs van studenten tijdens de COVID-19 pandemie. Dit
hoofdstuk brengt verschillende factoren in kaart zoals woonsituatie, de beschikbaarheid
van een rustige studieplek en welke gevolgen de werksituatie van studenten kan hebben
op hun studentsucces.
De COVID-maatregelen hebben ook impact op de financiën van studenten. In het SCPrapport Eerste Doordenking Maatschappelijke Gevolgen Coronamaatregelen wordt een
verdere toename in studieschulden voorzien omdat studenten hun baan kwijtraken of
minder uren kunnen werken (SCP, 2020). Dit zal misschien niet direct impact hebben op
het

leven

van

studenten, maar

kan

wel

resulteren

in

meer financiële stress.

Ook betekent het dat getroffen studenten later een grotere studieschuld zullen hebben.
In het onderzoek van Lieve Mark en SOS gaf 31% van de studenten aan meer financiële
zorgen te hebben dan voor de pandemie. In het onderzoek van ResearchNed hadden
20% van de studenten veel financiële zorgen (Brink et al., 2021). Deze financiële zorgen
waren meestal veroorzaakt doordat de studenten minder uren konden werken of
ontslagen waren dit kwam in 28% van de gevallen door minder werk of ontslag, en in
37% door het niet verlengen van contracten of faillissementen van bedrijven. Daarnaast
was er ook een groep studenten die financiële problemen had omdat ze geen baan
konden vinden (15%) (Lieve Mark & Studenten Onderzoeken Samen, 2021).
Verder bleek ook dat er veel behoefte is aan studieplekken op de campus, vooral bij
studenten die met meerdere personen in huis wonen. Studenten die alleen wonen
hadden deze behoefte ook, maar in mindere mate (Lieve Mark & Studenten
Onderzoeken Samen, 2021).
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WONEN
Studenten hebben verschillende woonsituaties; bijvoorbeeld in studentenhuizen, bij
ouders thuis of (alleen) in een appartement. Noodzakelijk voor kunnen volgen van online
onderwijs, is een stabiele internetverbinding. Figuur 13 illustreert dat het grootste
gedeelte van de studenten thuis beschikt over een adequate internetverbinding. Op de
stelling "Ik beschik over internetverbinding die goed genoeg is voor online onderwijs" is de
mediaan 80, op een schaal van 0 tot 100. Toch zegt 22% van de studenten dat ze het
hier niet mee eens zijn, met een score van onder de 50.

Figuur 13. 22% van de studenten beschikt gemiddeld over een internetverbinding die niet goed
genoeg is voor online onderwijs. Te zien zijn het aantal responses per antwoord op de stelling ‘Ik
beschik over een internetverbinding die goed genoeg is voor online onderwijs’ (Mdn = 80; IQR =
41) daarnaast zegt 78% van de studenten wel over een goede internetverbinding te beschikken en 22%
van de studenten niet over een internetverbinding te beschikken die goed genoeg is voor online
onderwijs met een score van lager dan 50.
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Uit de focusgroepen blijkt dat de meeste studenten geen problemen hebben met hun
internetverbinding, maar dat dit wel degelijk voorkomt. Een student zegt af en toe
problemen te hebben, vanwege het wonen in een groot studentenhuis: “We kunnen
bijvoorbeeld niet allemaal tegelijkertijd een presentatie hebben want dan klapt het
internet er gewoon uit”. Hierbij is de kwaliteit van de internetverbinding dus afhankelijk
van met hoeveel mensen het gedeeld wordt. Over het algemeen speelt en instabiele
internetverbinding niet onder alle studenten. Toch kan het ontbreken van een adequate
internetverbinding als een beperking voor online onderwijs beschouwd worden.
Figuur 14 illustreert in welke mate studenten hun studieplek als geschikt ervaren voor
verschillende vormen van online onderwijs. Hierbij werd onderscheid gemaakt
tussen luisteronderwijs, interactief onderwijs en tentamens. Studenten vinden hun
studieplek het meest geschikt voor online onderwijs waarbij er alleen geluisterd moet
worden. De meeste studenten ervaren hun studieplek ook geschikt voor interactief
onderwijs en online tentaminering. Luisteronderwijs laat een mediaan zien van 80, maar
toch ervaart 9% van de studenten hun studieplek al ongeschikt voor online luister
onderwijs. Interactief onderwijs laat een mediaan zien van 75 en hierbij geeft 21% aan
dat de studieplek ongeschikt is voor dit type onderwijs, dit wil zeggen dat ze lager dan 50
scoorden op de stelling ‘Mijn studieplek is geschikt voor interactief onderwijs’. Tentamens
laat een mediaan zien van 68 waarbij 35% van de studenten aangeeft dat ze het niet
eens zijn met de stelling ‘Mijn studieplek is geschikt voor tentamens’. Verklaringen voor
de onvrede over de studieplekken van verschillende studenten kan het aantal
huisgenoten zijn of de internetverbinding. De studieplek is nog steeds geschikt
voor online onderwijs waarbij het vereist is om te praten en voor online toetsen, maar wel
in mindere mate dan voor alleen luister-onderwijs en de studieplek is het minst geschikt
voor tentamens.
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Figuur 14. De studieplekken van de studenten zijn gemiddeld geschikt voor online onderwijs,
waarbij er wel een verschil zit tussen het soort onderwijs. Te zien zijn de responses op de
stelling “Mijn studieplek is geschikt voor.. online onderwijs waarbij het vereist is om alleen te luisteren
(hoorcolleges, individueel studeren) (Mdn = 80; IQR = 23), waarbij het vereist is om te praten
(werkcolleges, practica, groepswerk) (Mdn = 75; IQR = 32), en voor het maken van een online
toets “(Mdn = 68; IQR = 49).

In de focusgroepen hadden de meeste studenten een geschikte plek om te studeren,
alhoewel veel studenten een kleine kamer hadden. Het probleem volgens velen van hen
was echter niet de geschiktheid van de ruimte om in te studeren, maar het feit dat alles in
1 ruimte plaatsvindt. “[Je kan je] plek van ontspanning, wat ik als thuis zie, niet meer echt
scheiden van de plek waar je werkt, zeg maar, of waar je studeert. Dus dat vind ik wel
lastig, dat loopt allemaal een beetje in elkaar over waardoor die ontspanning toch minder
makkelijk er is. Op en de een of andere manier is dat vermoeiend, zeker nu het allemaal
zo lang duurt.” Een andere student zegt: “Ik studeer in mijn kamer, ik slaap in mijn kamer.
Dus ja, ik denk dat ik misschien wel zeker 18 uur van mijn dag hier doorbreng, als het
niet meer is. ... Daardoor voelt het steeds zo repetitive zeg maar, elke dag is een beetje
hetzelfde en daardoor zakt je motivatie ook wel heel erg in.”
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Het maakt ook veel uit met wie de studenten samenwonen. Sommige mensen halen veel
steun uit hun huisgenoten of familie: “ik heb dan het geluk dat ik in een studentenhuis
woon met nog huisgenootjes, waarbij ik tussendoor nog gezelligheid heb”. Een andere
student vertelt: “Vooral in het begin nog, voelde ik me wel heel eenzaam. En toen heb ik
er uiteindelijk zelf voor gekozen om dan terug naar mijn familie te gaan”. Anderen
hebben het slechter getroffen en voelen zich opgesloten in hun huis: “Ik had niet per se
het geluk, maar ik woon ook samen met huisgenoten. Alleen ja, het klikt niet. Dus we
hebben best wel vaak (…) ruzie gehad over dingen. Doordat ik het idee had van, nou ja,
vandaag ga ik maar even niet naar de gedeelde keuken, want er is nog een lopende
ruzie. Dan eet ik iets uit de magnetron of dan, nou ja, dan eet ik niet. Dat is een paar
dagen voorgekomen. Ja, dit is ook niet de beste omgeving om er nu in te zitten, maar ja,
hier woon ik en ik kan nergens anders heen.” Uit de focusgroepen blijkt het belang van
een fijne thuisomgeving en de invloed die de omgeving heeft op het schoolsucces.
Ook de behoefte aan een andere studieomgeving komt in de focusgroepen naar voren.
79% van de studenten studeert in dezelfde ruimte als waar ze slapen. Veel studenten
missen een andere plek om heen te gaan waar ze kunnen studeren om wat meer variatie
in hun dag te krijgen, of interactie met anderen te hebben: “Ik merk wel dat ik (...) het
heel erg mis om naar de universiteit of naar de bieb of ergens, zeg maar een andere plek
dan je eigen huis te reizen om te studeren omdat het best wel is, een soort van: je staat
op en je loopt weer terug naar je slaapkamer en dan ga je daar studeren. En ik merk wel
dat dat voor mij in ieder geval de concentratie echt totaal niet ten goede komt en ook
zeker

niet

mijn

motivatie.” Het

feit

dat

studenten

studeren

en

ontspannen

in dezelfde ruimte is voor velen lastig. Het beschikken over een studieplek, betekent dus
niet dat

studenten

zich

daadwerkelijk

kunnen

concentreren

en

motiveren

op hun kamer, waar ze vaak het grootste deel van hun dag doorbrengen.
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STUDENTEN EN OUDERSCHAP
Er is ook gekeken of gerapporteerde minderheden anders scoren dan het gemiddelde. Dit
was het geval bij de stelling over het ongestoord kunnen werken. De twee stellingen over
ongestoord werken en tevreden over studieplek correleren sterk. Beide vragen ook of er
goed gewerkt kan worden op de studieplek, dus valt te verwachten dat studenten op
beide stellingen gelijke antwoorden geven. Dit is echter niet voor elke groep het geval, bij
één groep die zich als minderheid identificeert was dit niet zo. Studenten die zich
onderdeel voelen van een minderheid op basis van ouderschap scoren significant lager
op de stelling: ‘’Ik kan ongestoord werken op mij studieplek’’.
Studenten die zich een minderheid voelen op basis van ouderschap beschrijven
hun mogelijkheid om ongestoord te werken als significant lager dan het gemiddelde, met
een mediaan van 30 (schaal 0 tot 100) in tegenstelling tot de mediaan van 72 van alle
studenten samen. Studenten geven de stelling: ‘’ik kan ongestoord werken op mijn
studieplek’’ een mediaan van 72. Hoewel deze groep klein is (n=6), is deze niet
onbelangrijk. Studenten

die

zich

een

minderheid

voelen

op

basis

van

hun

ouderschap beschikken niet voldoende over een rustige studieplek en dit heeft gevolgen
voor hun ervaring van thuisonderwijs. De (h)erkenning van de beperkingen van deze
groep studenten dient niet verwaarloosd te worden.
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Figuur 15: Studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid op basis van ouderschap
scoren significant lager op de stelling ‘Ik kan ongestoord werken op mijn studieplek’. Op de y-as
is de respons op de stelling te zien en op de x-as de verschillende groepen, gemiddelde (Mdn=72,
IQR=40) en studenten die rapporteren dat ze zich onderdeel voelen van een minderheid op basis van
ouderschap (Mdn=30, IQR=25.5) met een p-waarde van 0.04. * p = 0.05; ** p = 0.01

WERKEN
Er is ook gekeken of gerapporteerde minderheden anders scoren dan het gemiddelde. Dit
was het geval bij de stelling over het ongestoord kunnen werken. De twee stellingen over
ongestoord werken en tevreden over studieplek correleren sterk. Beide vragen ook of er
goed gewerkt kan worden op de studieplek, dus valt te verwachten dat studenten op
beide stellingen gelijke antwoorden geven. Dit is echter niet voor elke groep het geval, bij
één groep die zich als minderheid identificeert was dit niet zo. Studenten die zich
onderdeel voelen van een minderheid op basis van ouderschap scoren significant lager
op de stelling: ‘’Ik kan ongestoord werken op mij studieplek’’.
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Deze verandering van baan naar geen baan heeft impact op de financiële stress die
studenten ervaren. Studenten die hun baan zijn verloren tijdens de COVID-19
pandemie scoren op de stelling ‘Mijn financiële stress is toegenomen sinds de COVID-19
pandemie’ een mediaan van 70, terwijl de mediaan van alle studenten samen 50
is. Ook is er een significant verschil gevonden tussen studenten die zich identificeren als
minderheid. Studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid voelen op basis
van etniciteit laten een mediaan zien van 65, klasse laat een mediaan zien van 82
dit is significant hoger dan het gemiddelde met een mediaan van 50. Ook studenten die
zelf gerapporteerd zich een minderheid voelen op basis van een lichamelijke
functiebeperking met een mediaan van 69 en op basis van ouderschap met een mediaan
van 75 scoren significant hoger dan het gemiddelde. In Figuur 16 is te zien dat studenten
die zich een minderheid voelen op basis van etniciteit, klasse, lichamelijke
functiebeperking en ouderschap significant meer financiële stress ervaren sinds de
COVID-19 pandemie.

Figuur 16: Studenten die zich identificeren als minderheid op basis van etniciteit, klasse, lichamelijke
functiebeperking en ouderschap scoren significant hoger op financiële stress. Op de y-as staat de
score op de stelling ‘Mijn financiële stress is toegenomen sinds de COVID-19 pandemie’. Op de x-as staan
de verschillende groepen, gemiddelde (Mdn = 50.00; IQR = 56.00), etniciteit (Mdn = 65; IQR = 45; p <
0.01), klasse (Mdn = 82.00; IQR = 46.00; p = 0.01), lichamelijke functiebeperking (Mdn = 69.00; IQR =
16.75; p = 0.03) en ouderschap (Mdn = 75; IQR = 3.75; p = 0.02) . ; * p = 0.05; ** p = 0.01
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Ook in de focusgroepen benoemen sommige studenten het verlies van hun baan. Echter
wordt in tegenstelling tot financiële stress, vooral het gemis van de sociale contacten en
afleiding benoemd. De studenten missen vooral het plezier en de afwisseling van
werken: “Ik werkte tweeëneenhalf jaar in een restaurant en die moest natuurlijk sluiten.
Dus ja, ik zit al wel een half jaar zonder werk. Het voordeel is dat ik thuis woon dus ik heb
geen financiële problemen maar voor mij is werk gewoon meer van dat gewoon ook met
collega’s, gezellig, andere mensen zien, maar ook studeren is de hele tijd met je hoofd
bezig zijn en gewoon in de horeca werken is ook gewoon even ja, heen en weer rennen,
gewoon ook een beetje met je handen werken en dat vond ik wel heel fijn.” Sommige
studenten hadden het geld wel hard nodig, en merkten dat het in deze periode heel
moeilijk was om een nieuwe baan te vinden, wat extra stress veroorzaakte: “[ik heb mijn]
ontslag ingediend en nou ja, nu [ben ik] heel veel aan het solliciteren om te kijken of ik
niet iets anders kan vinden, maar ja, dat is ook lastiger in zo’n tijd”. Het verlies van een
baan kan dus resulteren in zowel financiële stress, als het gemis van sociaal contact met
collega’s.
FINANIËLE STRESS
De financiële stress van studenten die zich identificeren als minderheid op basis van
klasse en ouderschap kan verklaard worden door het gebrek aan mogelijke financiële
steun vanuit hun familie. In de vragenlijst is er met de stelling ‘Ik word financieel
gesteund door m'n familie.’ gevraagd naar financiële steun. Hier scoren studenten die
zich identificeren als minderheid op basis van klasse en ouderschap significant lager dan
het gemiddelde. Het is belangrijk om een beeld te hebben welke groepen financieel
gesteund worden door familie en welke groepen niet. Het is belangrijk dat er meer
aandacht is voor studenten die minder of niet financieel gesteund worden. Voor deze
groep wordt het onderwijs ontoegankelijker, omdat zij op meer financiële stress ervaren
en weinig financiële steun krijgen.
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Figuur 17. Studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid op basis van klasse en
ouderschap worden significant minder financieel gesteund door hun familie. Op de y-as staat de
score op de stelling ‘Ik word financieel gesteund door m'n familie’. Op de x-as staan de groepen met het
gemiddelde (Mdn = 75; IQR = 38) en studenten die zich een minderheid voelen op basis van klasse (Mdn =
18,50; IQR = 65; p < 0.01) en ouderschap (Mdn = 19,5; IQR = 74,25; p = 0.04). * p < 0.05; ** p < 0.01, ***
p<0.001

Daarnaast is er ook gevraagd of de studenten naast hun eigen financiële lasten ook de
lasten van anderen moeten dragen. Hierbij scoren verschillende groepen die zich
identificeren als minderheid significant hoger dan het gemiddelde. De score op de stelling
‘Ik moet naast de financiële lasten van mezelf ook financiële lasten dragen van iemand
anders/anderen’ had een mediaan van 0 op een schaal van 0 tot 100. De groepen die
significant hoger scoren waren studenten die zich identificeren als minderheid op basis
van etniciteit en ouderschap. In figuur 6 is te zien dat studenten die zich onderdeel van
een minderheid voelen op basis van etniciteit met een mediaan van 0, maar met grote
spreiding, en ouderschap met een mediaan 91 significant meer financiële lasten van
andere moeten dragen. Voor deze groepen wordt het onderwijs minder toegankelijk,
omdat zij meer financiële stress ervaren en ook naar hun eigen financiële lasten de
lasten van anderen moeten dragen. Het is belangrijk dat de faculteit hier bewust van is
en dat deze groepen studenten geholpen kunnen worden als ze hulp nodig hebben.
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Figuur 18. Studenten die zich onderdeel voelen van een minderheid op basis van etniciteit en
ouderschap dragen significant meer financiële lasten van anderen. Op de y-as staat de score op de
stelling ‘Ik moet naast de financiële lasten van mezelf ook financiële lasten dragen van iemand
anders/anderen’. Op de x-as staan de verschillende groepen, G=Gemiddelde (Mdn=0; IQR=4), Etniciteit
(Mdn = 0; IQR = 51.5; p < 0.01) en Ouderschap (Mdn = 91; IQR = 43; p < 0.01). * p = 0.05; ** p = 0.01;
***=0.001
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Daarnaast is er ook de financiële stress van de studielening die na de studie
terugbetaald moet worden. “Ik leen ook, want ik moet mijn huur betalen. Ik heb zelfs al,
als ik dan dat DUO ding [de website van DUO waarop de studieschuld te zien is] open op
mijn laptop en ik zie dat bedrag staan, dan denk ik echt 'FUCK'. Dat wil ik helemaal niet.
En dat is natuurlijk iets waar, nou ja, je kiest er natuurlijk zelf voor, je gaat studeren en
het hoort er ook een beetje bij, maar ik denk dat in zekere zin voor iedereen iets van
stress oplevert, want wij willen geen schuld hebben, niemand wil een studieschuld
hebben, niemand wilt in zo'n situatie zitten”. Anderen, die studievertraging oplopen door
COVID-gerelateerde

oorzaken, moeten

soms

moeilijke financiële overwegingen

maken “(…) dat [financiële overwegingen] was inderdaad het grootste punt van mijn
overweging van ja, of ik moet nu keihard knokken, dat ik het misschien wel nog haal,
maar dan, nou ja, compleet stuk mijn diploma nog kan halen of ik moet inderdaad die
2100,- (…), ook nog bij gaan betalen om een extra jaar voor misschien 1 vak nog te doen.
Dat heb ik zeker meegenomen, maar uiteindelijk gezegd van ja, weet je, die 2000 meer
of minder gooi die dan er ook maar bij. Dat is dan later wel een probleem.” Het verlies
van

een baan en de

mogelijke

studievertraging door COVID-19 dragen

beide

bij aan financiële stress onder studenten. De erkenning van de financiële stress onder de
studentenpopulatie vraagt om een mate van financiële flexibiliteit van de universiteit en het
belang van een mogelijke herziening van de faciliteiten om deze studenten tegemoet te
kunnen komen.
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CONCLUSIE
Uit het bovenstaand onderzoek blijkt dat het algemeen welzijn van studenten lager is dan
voor de COVID-19 pandemie. Dit is voornamelijk te zien aan de stijging in stress en
eenzaamheid en het gebrek aan motivatie en concentratie tijdens het online onderwijs.
Dit is waarschijnlijk vooral te wijten aan het gebrek aan verbondenheid dat studenten
ervaren, met de studie en hun medestudenten. Ook voelen studenten zich minder
verbonden met hun studie en medestudenten. Over het algemeen wordt de kwaliteit van
het onderwijs als minder ervaren en nemen studenten minder EC op. Studenten missen
structuur en live colleges kunnen volgen. Het verschilt of studenten vinden dat er
voldoende begrip wordt getoond vanuit de faculteit voor mentaal welzijn, welke over het
algemeen is gedaald. Er is ook gebleken dat een rustige studieplek thuis met voldoende
internetverbinding belangrijk is voor het online onderwijs en dat de woonsituatie invloed
heeft op het mentaal welzijn van studenten. Studenten hebben gemiddeld niet meer
financiële stres dan voor de COVID-19 pandemie.
In deze studie is ook gekeken naar studenten die zichzelf als minderheid rapporteren:
deze studenten scoorden niet significant anders dan het gemiddelde. Dit heeft
waarschijnlijk vooral te maken met het ceiling effect; er is over het algemeen zo hoog
gescoord dat verschillende groepen minder duidelijk naar voren komen. Daarnaast
ervaren studenten – vooral ouderejaars – dat er een verlaging plaatsvond in de kwaliteit
van het online onderwijs. Studenten die zich een minderheid voelen op basis van
etniciteit, klasse, lichamelijke functiebeperking en ouderschap ervaren wel significant
meer financiële stress dan andere studenten.
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Om het welzijn van de studenten te verbeteren is het wenselijk om het contact tussen
studenten te verbeteren. Doordat de concentratie en motivatie van studenten duidelijk is
afgenomen is het voor studenten aangenaam als deadlines minder strikt zijn en er meer
herkansingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Bovendien geven studenten ook aan dat ze
live colleges, al dan niet online, de fijnste vorm van college vinden in vergelijking met van
tevoren opgenomen colleges. Om de kwaliteitservaring te waarborgen met het online
onderwijs zou het kunnen helpen om docenten trainingen te geven hoe het beste online
onderwijs gegeven kan worden; het is ondertussen duidelijk geworden dat online
onderwijs een hele andere onderwijsvorm is dan fysiek. Daarnaast hebben studenten die
een mentale beperking hebben hier meer last van sinds de COVID-19 pandemie. Over
het algemeen is het ook belangrijk dat er meer ruimte voor studeren op locatie komt, wat
voor meer verbondenheid, structuur, en afwisseling voor studenten zou zorgen.
Uit deze studie is gebleken dat het belangrijk is om verder onderzoek te doen naar
ongelijkheden onder studenten van de FNWI als gevolg van de COVID-19 pandemie. Er
is vastgesteld dat er enige verschillen bestaan tussen groepen studenten die zich een
minderheid voelen op basis van verschillende categorieën en hier moet meer aandacht
aan worden besteed, aangezien dat sommige studenten meer lijden onder de huidige
omstandigheden dan anderen. Ook zou het nuttig zijn om te zijn op welke manieren
online onderwijs zou kunnen worden verbeterd om deze groepen tegemoet te komen en
ongelijkheden te verminderen en de algemene onderwijservaring van studenten te
verbeteren.
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BIJLAGE
BEWUST VAN MOGELIJKHEDEN
Om studentensucces te bepalen hebben we onder andere gevraagd naar hoe bewust
studenten zich zijn van hun mogelijkheden binnen hun studie. Uit de resultaten blijkt dat
eerstejaars master studenten minder bewust zijn van hun mogelijkheden dan derde(p<0.01) en vierdejaars (p<0.01) bachelor studenten. Dit is geen verrassend resultaat,
omdat de kennis over alle mogelijkheden binnen de studie vaak met de jaren verbeterd.
Wel wordt vaak verwacht dat masterstudenten al op de hoogte zijn van wat er mogelijk is,
terwijl een groot gedeelte van masterstudenten internationale studenten zijn of van een
andere universiteit komen. Mogelijk wordt de toelichting van alle mogelijkheden aan de
eerstejaars masterstudenten daardoor in enige mate over het hoofd gezien.

Figuur 19: Eerstejaars master studenten zijn significant minder op de hoogte van hun
mogelijkheden binnen hun studie dan derdejaars en vierdejaars en hoger bachelor studenten. Op de
y-as is de score te zien hoe bewust studenten zich zijn van hun mogelijkheden, waarbij 0 totaal niet bewust
en 100 erg bewust is. Op de x-as staan de verschillende jaarlagen van studenten waarbij Bsc staat voor
bachelor studenten en Msc voor master studenten. *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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BIJLAGE

Figuur 20: Studenten die zich een minderheid voelen op basis van seksualiteit en klasse zijn
significant minder tevreden over hun studielast. Op de y-as van dit figuur is de tevredenheid over
studielast weergegeven, waarbij 0 veel lager is en 100 veel hoger. De studenten die zich een minderheid
voelen op basis van seksualiteit (Mdn = 25, IQR = 16, p = 0.006) en klasse (Mdn = 12.5, IQR = 30.5, p =
0.010) zijn significant minder tevreden over hun studielast dan het gemiddelde (Mdn = 35; IQR = 30). *: p <
0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001
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BIJLAGE

Figuur 21: Studenten die zich identificeren als minderheid op basis van seksualiteit en leeftijd
ervaren hun nachtrust als significant verslechterd sinds de COVID-19 pandemie. Op de y-as staat de
score op de stelling ‘Mijn nachtrust is sinds de COVID-19 pandemie...’ waarbij 0 veel slechter aangeeft en
100

veel

beter.

Op

de

x-as

de

verschillende

groepen,

gemiddelde

(Mdn=40,

IQR=27.75), seksualiteit (Mdn=33, IQR=19, p= 0.04320) en leeftijd (Mdn=28, IQR=25, p= 0.00531) *: p <
0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001.
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BIJLAGE
VRAGENLIJST: COVID-19 IMPACT MONITOR
Q59 Met deze vragenlijst willen wij meer inzicht krijgen of bepaalde groepen
studenten van
de
Faculteit
der
Natuurwetenschappen,
Wiskunde
en
Informatica (FNWI) onevenredig veel last hebben van de coronamaatregelen. De
resultaten zullen teruggekoppeld worden aan de studieprogramma’s op de FNWI. Om
meer inzicht te krijgen willen we je graag enkele vragen stellen over jouw studieen thuissituatie. De informatie van de vragenlijst zal enkel voor onderzoek gebruikt
worden en er zal zorgvuldig met de data omgegaan worden. Je ben op geen enkele
manier verplicht om antwoorden te geven.
Deelname aan de vragenlijst is volledig vrijwillig. De gegevens van de vragenlijst
blijven anoniem en zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. Je kan op ieder
moment stoppen met het invullen van de vragenlijst of bepaalde vragen overslaan. Door
verder te gaan, ga je hiermee akkoord en verleen je toestemming om de antwoorden te
gebruiken in ons onderzoek. Als je nog vragen hebt of meer informatie wil, mag je mailen
naar covid-equity-monitor@uva.nl.
Q33 Als welk gender identificeer je je?
Vrouw (1)
Man (2)
Non-binair (3)
Geen van de bovenstaande, maar (4)
________________________________________________
Q34 Leeftijd
________________________________________________________________
Q35 Geef aan met welke nationaliteit je je identificeert
________________________________________________________________
Q62 Tot welk domein hoort jouw studie?
Exacte wetenschappen (1)
Levenswetenschappen (2)
Informatiewetenschappen (3)
Interdisciplinaire studies (4)
Weet ik niet (5)
Anders, namelijk (6) ________________________________________________
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Q36 Voel je je onderdeel van een minderheid binnen de faculteit?
Ja (1)
Nee (2)
Q37 Op basis van welke categorieën voel je je een minderheid? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Etniciteit (1)
Seksualiteit (2)
Geloof (3)
Klasse (4)
Gender (5)
Lichamelijke functiebeperking (6)
Mentale functiebeperking (7)
Leeftijd (8)
Ouderschap (9)
Anders, namelijk: (10) ________________________________________________
Q38 Zijn er mensen in jouw familie die ook studeren of hebben gestudeerd aan hoger of
wetenschappelijk onderwijs? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ja mijn ouder/ouders heeft/hebben gestudeerd (1)
Ja, minimaal 1 broer of zus heeft gestudeerd/studeert nu (2)
Ja, iemand buiten mijn gezin en binnen mijn familie heeft gestudeerd/studeert nu (3)
Nee (4)
Q39 Ben je actief lid bij een studie of studentenvereniging?
Ja, bij een studievereniging (1)
Ja, bij een studentenvereniging (2)
Ja, bij een studie- en studentenvereniging (3)
Nee (4)
Q63 In het volgende deel van de vragenlijst wordt er naar jouw mening en ervaring over
en met onderwijs gevraagd.
Q1 Is dit je eerste jaar als student aan de FNWI?
Ja (1)
Nee (2)
Q2 Ik ben een
bachelor student (1)
master student (2)
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Q3 Hoeveelste jaars bachelor student ben je?
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 of meer (4)
Q4 Hoeveelste jaars master student ben je?
1 (1)
2 (2)
3 of meer (3)
Q3 Hieronder staan een aantal stellingen over het onderwijs op de FNWI. Geef aan in
hoeverre je het daarmee eens bent.

Q4 Hoe ervaar je de kwaliteit van de volgende onderwijsvormen in vergelijking met voor
de COVID-19 pandemie?
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Q2 Hieronder staan een aantal stellingen over het onderwijs op de FNWI. Geef aan in
hoeverre je het daarmee eens bent:

Q5 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen
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Q56 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen

Q10 Wanneer de maatregelen ten gevolge van COVID-19 weer versoepelen, is er een
mogelijkheid om bepaalde lessen nog deels online te geven. Wij zijn benieuwd naar jouw
mening hierover. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
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Q11 Zou je jouw voor- en nadelen van het onlineonderwijs willen toelichten?
________________________________________________________________
Q12 De volgende vragen gaan over je motivatie en concentratie tijdens fysiek en online
onderwijs.

Q13 Geef aan of je meer, minder of evenveel leert tijdens het onderwijs sinds de COVID19 pandemie

Q14 Geef aan hoe je het contact ervaart met medestudenten en docenten:
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Q15 Heb je nog opmerkingen/ideeën/feedback over het onderwijs tijdens COVID-19?
________________________________________________________________
Q64 In het volgende deel van de vragenlijst worden er vragen gesteld over je
woonsituatie.
Q8 Met wie woon je samen?
Familie (1)
Partner (2)
Huisgenoten (3)
Ik woon alleen (4)
Anders, namelijk: (5) ________________________________________________
Q9 Met hoeveel mensen woon je?
0 (1)
1 (2)
2 (3)
3 (4)
4 (5)
5 (6)
6 of meer (7)
Q10 Geef aan of je internetverbinding goed is voor online onderwijs

Q12 Heb je een plek thuis waar je kunt studeren?
Ja (1)
Nee (2)
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Q13 In hoeverre ben jij het eens met deze stellingen over jouw studieplek?

Q17 Studeer je in dezelfde ruimte als waar je slaapt?
Ja (1)
Nee (2)
Q18 Waar studeer je?
Slaapkamer (1)
Woonkamer (2)
Studeerkamer (3)
Anders, namelijk: (4) ________________________________________________
Q19 In hoeverre is je meest gebruikte studieplek geschikt voor:

Q20 Hoelang is je reistijd naar de campus?
0-45 minuten (1)
45-90 minuten (2)
Meer dan 90 minuten (3)
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Q65 In het volgende deel van de vragenlijst wordt gevraagd naar je fysieke en mentale
gezondheid. Deze soms gevoelige informatie zal uitsluitend anoniem en enkel voor
onderzoek gebruikt worden. Je bent nooit tot antwoorden verplicht.
Q24 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen

Q27 Maak jij deel uit van een risicogroep voor COVID-19?
Ja (1)
Nee (2)
Q28 Ben je ziek geworden van het COVID-19 virus?
Ja (1)
Nee (2)
Q29 Waar had je toen behoefte aan?
________________________________________________________________

Q30 Heeft je opleiding dat ook gegeven?
Ja (1)
Nee (2)
Q31 Heb je het gevoel dat de studie/mentor/faculteit/universiteit bereid is om je te helpen
met mentale problemen?
Ja (1)
Nee (2)
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Q32 Voor verschillende problemen met studeren kun je bij de UvA bij meerdere instanties
terecht om hulp te krijgen. Met welke van de volgende opties die FNWI aanbiedt ben
je bekend? (meerdere opties mogelijk)
Studieadviseur (1)
Studentpsycholoog (2)
Studentenarts (3)
Studentendecaan (4)
Central Student Service Desk (5)
Opleidingscommissie (6)
Facultaire Studentenraad (7)
Student Disability Platform (8)
Geen van de bovengenoemde (9)
Anders, namelijk: (10) ________________________________________________
Q33 Heb je tijdens de COVID-19 pandemie gebruik gemaakt van een van deze opties?
Ja, namelijk van (1) ________________________________________________
Nee (2)
Q34 Ervaar jij beperkingen ten gevolgen van bijvoorbeeld ADD, ADHD, autisme, dyslexie,
dyscalculie, een psychische aandoening zoals depressie of eetstoornis, etc.?
Ja (1)
Nee (2)
Q35 Waar heb je last van? (Bijvoorbeeld ADD, ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie,
een psychische aandoening zoals depressie of eetstoornis, etc.) (Deze vraag hoef je niet
te beantwoorden)
________________________________________________________________
Q36 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen
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Q37 Ervaar jij beperkingen ten gevolge van bijvoorbeeld een chronische
aandoening/ziekte, visuele of auditieve functionele beperking, motorische functionele
beperking in bewegen of spreken, herstel na ongeluk/operatie, etc.?
Ja (1)
Nee (2)
Q38 Waar heb je last van? (Bijvoorbeeld een chronische aandoening/ziekte, visuele of
auditieve functionele beperking, motorische functionele beperking in bewegen of spreken,
herstel na ongeluk/operatie, etc.)(Deze vraag hoef je niet te beantwoorden)
________________________________________________________________
Q39 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:

Q40 Hoe is voor jou de toegankelijkheid van het onderwijs veranderd door de gevolgen
van de COVID-19 pandemie op onderwijs?
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Q54 Geef aan hoe jouw nachtrust is veranderd sinds de COVID-19 pandemie

Q55 Heb je nog opmerkingen over dit deel van de vragenlijst?
________________________________________________________________
Q66 In dit laatste deel van de vragenlijst wordt gevraagd naar je financiële situatie. Deze
soms gevoelige informatie zal uitsluitend anoniem en enkel voor onderzoek gebruikt
worden. Je bent nooit tot antwoorden verplicht.
Q26 Is jouw leengedrag veranderd sinds de COVID-19 pandemie?
Ja, ik ben meer gaan lenen (1)
Ja, ik ben minder gaan lenen (2)
Nee, ik leen even veel (3)
Ik leen niet (4)
Q27 Is jouw inkomen aanzienlijk veranderd ten gevolge van de COVID-19 pandemie?
Ja, ik ben meer gaan verdienen (1)
Ja, ik ben minder gaan verdienen (2)
Nee (3)
Q28 Had je voor de COVID-19 pandemie een baan?
Ja (1)
Nee (2)
Q29 Heb je nu een baan?
Ja (1)
Nee (2)
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Q30 Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen

Q31 Geef aan of je zou willen dat het collegegeld verandert door toedoen van de COVID19 pandemie

Q40 Dit is het einde van de vragenlijst.
Vind je dat deze vragenlijst iets heeft gemist/had je bepaalde vragen verwacht die niet
voorbij zijn gekomen?
________________________________________________________________
Q61 Heb je nog verdere opmerkingen?
________________________________________________________________
Q41 Zou jij je ervaring omtrent het COVID-19 onderwijs nog verder met ons willen delen?
Dan zouden wij je graag willen spreken! Aan de hand van focusgroepen met andere
studenten zouden we graag meer inzicht krijgen in hoe jij het afgelopen jaar hebt
beleefd. Zo ja, laat dan je e-mailadres achter, wij zullen dan in de komende weken
contact met je opnemen. De focusgroep zal eenmalig zijn en er zal een financiële
compensatie van 15 euro tegenover staan. Je kunt altijd nog aangeven dat je toch liever
niet meedoet. Je e-mailadres wordt direct losgekoppeld van de data, dus de data blijft
volledig anoniem en verder wordt je e-mailadres nergens voor gebruikt.
COVID-19 ONDERZOEK

65

