
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van scholieren of studenten? 

Neem dan contact op met: 

• Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

• Mayke Calis (mcg@qompas.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2020 Qompas, Leiden
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Bij een studentenvereniging 
gaan?
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Onze steekproef bevat 651 eerstejaars studenten 

uit heel Nederland, studerend aan een hogeschool 
of universiteit. De steekproef bevat meer vrouwen 

dan mannen. Voor dit verschil controleren we in 

de analyse. Zie de bijlage voor de exacte cijfers en 

de volledige responsberekening. Resultaten zijn 

verzameld tussen 7 en 11 september 2020.
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Eerstejaars hebben zich meer dan ooit ingeschreven 

bij studentenverenigingen blijkt uit cijfers van LKvV 

(overkoepelend orgaan van studentenverenigingen): 

15.244 eerstejaars meldden zich aan voor een 

vereniging, aangesloten bij de LKvV. Dat is 50% meer 

dan gebruikelijk. Bij meerdere studentenverenigingen 

werd daarom geloot. Hoe zit het met deze verdeling 

in onze steekproef? 

Meer dan de helft van de eerstejaars heeft zich 

aangemeld voor een studievereniging. 16% sloot 

zich aan bij een studentenvereniging en 9% bij een 

studentensportvereniging. 38% van de eerstejaars zit 

(nog) nergens bij, Figuur 4.

De meeste eerstejaars kregen een hybride 

vorm van introductie bij hun opleiding. Veel 

onderwijsinstellingen is het toch gelukt om een 

(deels) fysieke introductie aan te bieden, Figuur 

5. Er zijn wel flinke verschillen tussen hogescholen 

en universiteiten: studenten aan een universiteit 

kregen vaker een hybride vorm van introductie 

dan studenten aan hogescholen, Figuur 6. 11% van 

de studenten aan hogescholen heeft alleen een 

fysieke introductie gehad. Bij universiteiten was dit 

nauwelijks het geval.  31% kreeg alleen een online 

introductie tegenover 22% van de wo’ers. 

Van de eerstejaars dacht 43% vooraf dat de 

introductie van de opleiding (best wel) leuk zou 

zijn. Ondanks de aanpassingen van het kabinet op 

het laatste moment, waren hun verwachtingen 

enigszins positief, Figuur 7. Een op de drie was 

neutraal en wist wellicht niet goed wat te 

verwachten. Bijna een kwart leek het (helemaal) 

niet zo leuk. Uiteindelijk vond 53% van de eerstejaars 

de introductie (best wel) leuk. Dat betekent dat de 

uiteindelijk ervaring beter was dan de verwachting, 

Figuur 8. 

Uit Tabel 1 blijkt dat van de eerstejaars die 

verwachtten dat de introductie leuk zou zijn, 

63% het ook daadwerkelijk leuk vonden. Van de 

eerstejaars die verwachtten dat het helemaal niet 

leuk zou zijn, vond 51% het ook echt helemaal niet 

leuk. 49% vond het echter leuker dan gedacht. Van 

de eerstejaars die dachten dat de introductie best 

wel leuk zou zijn, had ruim een kwart (26%) een 

positievere ervaring. Voor een deel kwamen de 

verwachtingen dus uit (positief en negatief) maar 

waren er wel meer positieve ervaringen. 
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Toen jij het programma zag voor je introductie van je 
opleiding, wat dacht je toen?

Leuk Best wel 

leuk

Neutraal Niet zo 

leuk

Helemaal 

niet leuk

Wat was uiteindelijk je 
ervaring met de introductie? 
De introductie was: Leuk 63% 26% 12% 5% 7%

Best wel leuk 26% 47% 28% 25% 7%

Neutraal 6% 21% 40% 42% 12%

Niet zo leuk 3% 7% 17% 18% 24%

Helemaal niet 

leuk

1% 0% 3% 10% 51%

Tips van studenten voor 
onderwijsinstellingen

• Meer aandacht voor het sociale aspect 

• Meer mogelijkheden om iedereen te leren   

 kennen in plaats van alleen een klein groepje 

• Meer samenhang tussen fysieke en online   

 activiteiten 

• Betere voorbereiding en organisatie  

• Meer info over hoe de online programma’s   

 werken 

• Meer fysiek als dat mogelijk is 

• Alle informatie over de introductie bundelen op  

 een plek

• Een rondleiding door het gebouw (niet met   

 bevende beelden) 

• Meer over de studie, hoe alles werkt en wat je in  

 het eerste blok moet doen 

• Een echte introductie ipv alleen een    

 introductiecollege 

• Meer gelegenheid om de docenten te leren   

 kennen 

• Meer interactieve spelletjes, minder quizzen   

 (saai) 

Tips van studenten voor de komende 
eerstejaars  

• Zoek elkaar alvast op social media op

• Wissel meteen nummers uit

• Doe actief mee en maak contact

• Geniet ervan en laat het op je afkomen

• Afspreken buiten de georganiseerde activiteiten

• Wees assertief, stap uit je comfortzone, doe   

 extra je best 

• Ga bij een vereniging om mensen te leren kennen

• Schrijf je vooral in voor fysieke activiteiten 

• Niet te hoge verwachtingen 

• Spreek ook buiten de introductie af 

• Ook al is het online, maak er het beste van

De steekproef van (online) introductie in 
coronatijd: ervaringen van eerstejaars studenten 
omvat 651 eerstejaars studenten uit heel 
Nederland, studerend aan een hogeschool of 
universiteit.

1. Online en fysiek meest 
voorkomende introductievorm 
De meeste eerstejaars kregen een hybride vorm 

van introductie. Deels online en deels fysiek. 

Universiteiten hadden vaker een hybride vorm dan 

hogescholen. Hbo-studenten kregen vaker of alleen 

een fysieke introductie of juist alleen een online 

introductie.  

2. Introductie beter dan verwacht 
Van de eerstejaars dacht 43% vooraf dat de 

introductie van de opleiding (best wel) leuk zou 

zijn. Uiteindelijk vond 53% dat. Bijna een kwart 

leek de introductie (helemaal) niet zo leuk. In 

werkelijkheid vond 19% dat. Voor een deel kwamen 

de verwachtingen dus uit (positief en negatief) 

maar waren er wel meer positieve ervaringen. Voor 

de meesten was het dus beter dan verwacht. 

3. Na de introductie geen duidelijk 
beeld van de sfeer op de opleiding 
Voor een op de drie is de sfeer van de opleiding 

niet duidelijk na de introductie. Iets meer voor 

eerstejaars die alleen een online introductie kregen 

en uiteraard voor de vijf procent die überhaupt 

geen introductie heeft gehad.  

4. Nog niet helemaal op hun plek en 
gevoelens van eenzaamheid 
Een op de drie voelt zich na de introductie nog niet 

thuis op de nieuwe opleiding. Het belangrijkste 

doel voor eerstejaars om deel te nemen aan de 

introductie was nieuwe mensen leren kennen, 

dat is bij 80% wel gelukt. Maar toch verwacht een 

groot deel zich (enigszins) eenzaam te voelen aan 

het begin van het studiejaar. Namelijk: 46% van de 

wo’ers en 36% van de hbo’ers. Een klein deel denkt 

dat het risico op uitvallen (switchen of stoppen 

met studeren) groter is doordat ze geen normale 

introductietijd hebben gehad. 

5. Een grote meerderheid heeft het 
contact met elkaar gemist tijdens de 
introductie 
Eerstejaars hebben tijdens de introductie het 

contact met medestudenten gemist, zegt 71% 

van de hbo’ers en 80% van de wo’ers. Ongeveer 

driekwart heeft ook het contact met docenten 

gemist. Qua activiteiten misten ze vooral de tijd om 

even rustig met elkaar te kletsen. Daarnaast hebben 

ze ook inhoudelijke informatie over de opleiding 

gemist, een rondleiding door de gebouwen, 

teambuildingsactiviteiten, spelletjes en een groot 

feest. 

6. Fysieke introductie was beter 
geweest 
Een meerderheid denkt dat zij een betere start 

had kunnen maken bij een fysieke introductie. Ook 

heeft een meerderheid het gevoel iets tekort te 

zijn gekomen. De richtlijnen van het RIVM werden 

volgens een ruime meerderheid goed nageleefd. 

 

7. Tevreden over de organisatie, maar 
minder over de online alternatieven  

Over het algemeen zijn de eerstejaars tevreden over 

de organisatie van de introductie. Over de online 

alternatieven is de helft van de eerstejaars positief. 

8. Introductie beoordeeld met een 6,5  

Al met al krijgen de onderwijsinstellingen een 6,4 van 

de hbo’ers en een 6,6 van de wo’ers.   

Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), 2020. Studentenverenigingen onmisbaar voor coronastudent. 

https://lkvv.nl/studentenverenigingen-onmisbaar-voor-coronastudent/ geraadpleegd op 15-9-2020.

Geslacht Steek-
proef

Populatie Weeg-
factor

Man 30% 50% 1,67

Vrouw 70% 50% 0,71

Totaal aantal ingevulde enquêtes 848

Onvolledig verwijderd 131

Volledig ingevulde enquêtes 716

Uitgesloten:

    Mbo 14

    Scholier 27

    Tussenjaar 8

    Hogerejaars 16

Netto respons 651

September 2020

(Online) introductie 
in coronatijd 

Ervaringen van eerstejaars studenten
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5.1 Sfeer opleiding voor een op  
 de drie niet duidelijk 

5.2 Veel eerstejaars verwachten  
 zich eenzaam te voelen 

5.3 Doel bereikt? 

5.4 Liever fysieke introductie? 

5.5 Organisatie en waardering  
 online? 

5.6 Naleving richtlijnen RIVM  

5.7 Introductie van invloed op  
 studiekeuze?   

5.8 Groter risico op uitval?  
 

5.9 Welk rapportcijfer krijgt de  
 introductie?   

Vindingrijk, dat is dit jaar wel het sleutelwoord 
voor onderwijsinstellingen die open dagen en 
introducties hebben georganiseerd. Waar zij vorig 
jaar konden leunen op bestaande kennis, moesten 
zij dit jaar allemaal opnieuw het wiel uitvinden. 

Veel onderwijsinstellingen hebben gekozen voor 
een hybride inrichting van de introductie voor 

eerstejaars studenten: deels online en deels fysiek. 
Hoe hebben eerstejaars dit ervaren? Hebben zij 
door hun introductie het gevoel goed ‘geland’ te 
zijn en welke tips hebben zij, zodat het volgend 
jaar misschien nog beter kan? Wij vroegen het aan 
651 eerstejaars studenten aan hogescholen en 
universiteiten in heel Nederland. 

Figuur 2 Verdeling van eerstejaars over onderwijsinstellingen.

Figuur 3 Verdeling over studentensteden.

Figuur 1 Verdeling van geslacht

Figuur 4 Type vereniging waarvan eerstejaars lid zijn geworden.

Figuur 6 Type introductie per soort onderwijsinstelling.

Tabel 1 Verhouding verwachting en waardering.

Figuur 9 Beeld van de sfeer op de onderwijsinstelling.

Figuur 11 Je thuis voelen na de introductie.

Figuur 12 In hoeverre heb je leuke medestudenten leren kennen?

Figuur 15 Contact missen met medestudenten.

Figuur 13 Je eenzaam voelen aan het begin van het opleidingsjaar.

Figuur 14 Belangrijkste doel om mee te doen aan de introductietijd.

 Figuur 16 Contact missen met docenten.

Figuur 18 Met fysieke introductie een beter gevoel bij de start?

Figuur 19 Ben je iets tekort gekomen?

Figuur 20 Organisatie introductie.

Figuur 22 Naleving richtlijnen RIVM.

Figuur 23 Het effect van de invulling van de introductie op de 
uiteindelijke studiekeuze.

Figuur 24 Risico op uitval door de introductietijd.

Tabel 2 Gebruikte weegfactor in analyse

Tabel 3 Responsberekening

Figuur 25 Gemiddeld rapportcijfer. 5% trimmed mean. SD hbo: 1,8. 
SD wo: 1,4. 

Figuur 21 Waardering online alternatieven, N = 588. 

Figuur 17 Gemiste activiteiten.

Figuur 10 Beeld van de sfeer in verhouding tot de vorm van de 
introductie.

Figuur 5 Type introductie.

Figuur 7 Verwachting van de introductie van de opleiding.

Figuur 8 Uiteindelijke ervaring van de introductie van de opleiding.

Schoolniveau    

Percentages eerstejaars dat lid geworden is 
van  vereniging(en)

Hoe zag/ziet jouw introductie van je 
   opleiding eruit?

Toen jij het programma zag voor je introductie van 
je opleiding, wat dacht je toen? 

Wat was uiteindelijk je ervaring met de 
introductie? De introductie was:

Hoe zag/ziet jouw introductie van je 
opleiding eruit?

Geslacht    

Hogeschool Universiteit Anders

55%

1%

44%

Man Vrouw

70%

30%

Na de introductie is de sfeer op de onderwijsinstelling 

voor een op de drie eerstejaars nog niet duidelijk, 

Figuur 9. Eerstejaars met alleen een online 

introductie hebben minder vaak een duidelijk beeld 

bij hun nieuwe onderwijsinstelling dan studenten die 

een hybride introductie hebben gehad, Figuur 10. 

Een op de drie voelt zich nog niet thuis op de 

nieuwe onderwijsinstelling, Figuur 11. Wo’ers zijn iets 

positiever dan hbo’ers. 80% heeft gelukkig al wel 

leuke medestudenten leren kennen, Figuur 12. Alsnog 

denkt 46% van de wo’ers en 36% van de hbo’ers zich 

in het begin van het studiejaar (enigszins) eenzaam 

te voelen, Figuur 13. 

Het belangrijkste doel om mee te doen aan een 

introductie is om medestudenten te leren kennen, 

vindt het overgrote deel van de eerstejaars, 

Figuur 12. Toch hebben ze het contact met 

medestudenten gemist, zegt 78% van de hbo’ers en 

82% van de wo’ers, Figuur 15. Ongeveer driekwart 

heeft ook het contact met docenten gemist, 

Figuur 16. 

Met een fysieke introductie hadden eerstejaars een 

veel beter gevoel gehad bij hun start als student, 

Figuur 18. Veel eerstejaars hebben het gevoel iets 

tekort te zijn gekomen, Figuur 19.

Voor veel onderwijsinstellingen geldt dat een 

online of een hybride introductie nieuw was. Hoe 

waarderen eerstejaars dat? Ze zijn opvallend 

positief. 82% van de wo’ers en 73% van de 

hbo’ers vond dat de introductie (enigszins) goed 

georganiseerd was, Figuur 20. 

Eerstejaars waren positief over het naleven van 

de richtlijnen van het RIVM voor het fysieke deel 

van hun introductie. Meer dan 80% zegt dat de 

richtlijnen werden nageleefd, Figuur 22.  

Heeft de invulling van de introductie invloed gehad 

op de uiteindelijke studiekeuze van eerstejaars? 

Dit blijkt nauwelijks van invloed te zijn geweest. 

9% van de hbo’ers en 4% van de wo’ers zegt dat 

deze invulling enigszins invloed gehad heeft op 

hun definitieve keuze, Figuur 23. Ze hebben hun 

beslissing dus niet laten afhangen van de vorm van 

de introductie.  

Eerstejaars lijken iets onzeker over hun studiesucces. 

Een deel denkt dat het risico op uitvallen (switchen 

of stoppen met studeren) groter is doordat ze geen 

normale introductietijd hebben gehad; 22% van de 

wo’ers en 13% van de hbo’ers, Figuur 24..   

En hoe scoort de introductie dit jaar? Van hbo’ers 

krijgt de introductie een 6,4. Wo’ers geven hun 

introductie een 6,6.  

Hoe waardeerden de eerstejaars de online 

alternatieven? Ongeveer de helft, van de jongeren 

die te maken kreeg met online introductie, vond 

deze alternatieven (enigszins) prima. Maar net zo’n 

groot deel vond dat (zeker) niet, Figuur 21. 

Wat hebben ze gemist tijdens de introductie?
Studenten hebben vooral het contact met elkaar 

gemist. Even de tijd om rustig te kletsen. Maar ook 

inhoudelijke informatie over de opleiding en een 

rondleiding door de gebouwen, Figuur 17. 

Heb je na je introductie een duidelijk beeld bij de 
sfeer op jouw nieuwe onderwijsinstelling? 

Voel je je na je introductie al een beetje thuis/op 
je plek op je nieuwe onderwijsinstelling? 

Heb je tijdens je introductie leuke medestudenten 
leren kennen?

Ik heb contact gemist met medestudenten 

Ik denk dat ik me in het begin van de opleiding 
best eenzaam voel.

Wat was je belangrijkste doel om deel te nemen 
aan de introductietijd? 

Ik heb contact gemist met docenten 

Als de introductie alleen fysiek geweest was, had 
je dan een beter gevoel gehad bij jouw start? 

Heb je het gevoel dat je iets tekort gekomen bent 
in je introductie ten opzichte van studenten uit 

andere jaren?

De introductie was goed georganiseerd 

Werden de richtlijnen van het RIVM nageleefd 
tijdens fysieke delen van de introductie? 

Heeft de invulling van de introductie invloed 
gehad op jouw uiteindelijke keuze voor een 

opleiding/onderwijsinstelling? 

Doordat ik geen normale introductietijd gehad 
heb, verwacht ik dat mijn kans om uit te vallen 

groter is. 

Rapportcijfers

Ik vond de online alternatieven prima 

Heb je na je introductie een duidelijk beeld bij de 
sfeer op jouw nieuwe onderwijsinstelling?

Flore (19 jaar), eerstejaarsstudent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen: 
“Ik kreeg een digitale introductie met mijn werkgroep en twee ouderejaars. Ik vond 

het een beetje ongemakkelijk. In het echt kun je iemands lichaamstaal lezen, en nu 

kan dat niet. Niet iedereen zet een camera aan.”

Diede (21 jaar), eerstejaarsstudent Opleidingskunde:  
“Mijn opleiding organiseerde een introductieweek. Ik verwachtte leuke activiteiten 

in het centrum, waarbij je nieuwe mensen en de stad leerde kennen. Maar helaas. In 

plaats daarvan kregen we een online introductie. Dat leek me veel minder leuk. 

De eerste dag was meteen al chaos. We zaten met 60 mensen in een online meeting. 

Ik voelde dat ik er niets aan had en ben eruit uitgegaan.’’

Femke, eerstejaars Pedagogische Wetenschappen:    
“Tijdens de eerste dag online zat ik vol spanning achter mijn laptop. We deden een 

paar algemene activiteiten, maar echt persoonlijk werd het pas toen we in kleine 

groepjes meededen aan de pubquiz. Doordat de groepjes vrij klein waren, hadden 

we wat meer persoonlijk contact en konden we elkaar echt leren kennen.” 

Jonah Joost (21 jaar), eerstejaarsstudent Pabo:     
‘’Normaal organiseert mijn opleiding een kamp van drie dagen voor alle eerstejaars. 

Daar keek ik naar uit. Ik hoopte mijn medestudenten hier goed te leren kennen. Het 

kamp kon helaas niet doorgaan. In plaats daarvan was mijn introductie een online 

pubquiz. Ik was hierover redelijk teleurgesteld, want ik leerde maar vier mensen 

kennen van mijn opleiding.”

Diede (21 jaar), eerstejaarsstudent Opleidingskunde:    
“School biedt niet zo veel aan. We worden ook niet aangemoedigd sociale contacten 

te maken. Het initiatief komt echt uit onszelf. Dus spraken we met de klas af samen 

iets te gaan doen.’’

Flore (19 jaar), eerstejaarsstudent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen:     
“Mijn zussen studeren al, dus had ik al veel verhalen gehoord over leuke feesten en 

nieuwe mensen leren kennen. Ik verwachtte ook zoiets mee te maken.”

Flore (19 jaar), eerstejaarsstudent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen:     
“Om toch wat meer mensen te leren kennen had ik een bericht op Facebook 

geplaatst. Of er meer nieuwe mensen waren die de stad nog niet kenden en dit 

samen wilden doen. Hier kwamen veel reacties op. Je moet zelf veel meer initiatief 

nemen in deze tijd. Dat is wel spannend, maar wel belangrijk.”

Femke, eerstejaars Pedagogische Wetenschappen:       
“Ik had er hartstikke veel zin in, tot de persconferentie van Rutte roet in het eten 

gooide. Het rooster werd compleet omgegooid en ineens mocht ik nog maar 

een dag in Nijmegen komen. Ik baalde er goed van. Een dag voor de intro begon, 

veranderde het rooster opnieuw.”

Jonah Joost (21 jaar), eerstejaarsstudent Pabo:        
‘’Soms lukt de anderhalve meter afstand niet, maar iedereen doet wel erg zijn best. 

Tijdens de eerste dag heb ik vier keer mijn handen gedesinfecteerd in vier uur. Ik houd 

me er redelijk goed aan. Ik voel me ook verantwoordelijk, want ik wil zo graag dat 

corona stopt. Het is vervelend, maar als iedereen nu zijn best doet is het snel voorbij.’’

Diede (21 jaar), eerstejaarsstudent Opleidingskunde:         
“Ik snap dat de coronaregels er moeten zijn, maar soms voelde het ook een beetje 

dubbel. In het klaslokaal zaten we op anderhalve meter afstand, maar in de pauze 

stonden we dichter op elkaar. Daar zeiden de docenten niks van.”

Femke, eerstejaars Pedagogische Wetenschappen:           
“Ook de dag daarop was hartstikke leuk, maar ik kwam er wel achter dat ik online 

toch lastiger contact maak dan fysiek. Ondanks dat mijn introweek wel wat kort was, 

vond ik het harstikke leuk en heb ik supergezellige mensen leren kennen.”

Jonah Joost (21 jaar), eerstejaarsstudent Pabo:            
’Ik adviseer eerstejaarsstudenten veel appgroepen te maken. Dat heb ik ook 

voorgesteld bij mijn opleiding zodat we wat meer contact kunnen houden.”
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