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Studeren en studievoortgang tijdens corona – aannames en achtergrond  
Marije Sluiskes, juni 2020 
 
Het ISO heeft onderzoeksbureau ResearchNed gevraagd een onderzoek uit te voeren naar studeren 
tijdens de coronamaatregelen. Dit document bevat aanvullende achtergrondinformatie en 
toelichting op eventuele aannames en berekeningen. 

Achtergrond 
Het onderzoek is uitgevoerd door ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten 
Overleg. ResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op 
onderwijsgerelateerde thema’s in brede zin. De enquête is uitgezet onder het studentenpanel van 
ResearchNed en kon ingevuld worden tussen 29 mei en 4 juni 2020. De resultaten zijn gebaseerd op 
10.832 respondenten. Alle gegevens zijn door ResearchNed op basis van de open inschrijfdata bij 
DUO gewogen naar sector, soort hoger onderwijs (hbo/wo) en type hoger onderwijs 
(bachelor/master). 

“Het aantal studenten met een studieachterstand is met in ieder geval 54.000 gestegen t.o.v. 
2018” 
In de enquête is studenten gevraagd naar hun studievoortgang t.o.v. het programma dat ze volgen, 
zonder hierbij de coronacrisis te noemen en voordat er corona-gerelateerde vragen aan bod waren 
gekomen. De vraagstelling komt overeen met de vraagstelling gebruikt in de jaarlijkse 
Studentenmonitor, ook uitgevoerd door ResearchNed (in opdracht van het ministerie van OCW). Zo 
kan er een gedegen vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende jaren.   

Het percentage studenten dat aangeeft een studieachterstand te hebben t.o.v. het programma is in 
2020 voor zowel hbo als wo hoger dan in 2018, hoewel deze stijging in procentpunten een stuk 
hoger is voor het hbo.  

Als het percentuele verschil tussen deze twee jaren wordt vermenigvuldigd met het verschil in aantal 
hbo- en wo-studenten in deze jaren, kan de absolute stijging van het aantal studenten met een 
studieachterstand t.o.v. 2018 worden berekend. Dit blijken 59.700 studenten. Dan wordt echter nog 
geen onderscheid gemaakt tussen de stijging die bij gelijkblijvende percentages sowieso 
waarneembaar zou zijn geweest door de groei in het aantal studenten, en de stijging die veroorzaakt 
wordt door de stijging in het percentage van studenten die aangeven dat zij een studieachterstand 
hebben t.o.v. het programma. Als we dit onderscheid wél maken blijkt dat slechts 5.800 van de 
59.700 extra gevallen verklaard kunnen worden door stijgende studentaantallen. De tabel hieronder 
geeft een schematisch overzicht.  
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Achterstand t.o.v. 
studieprogramma Aantal studenten Studievertraging Absoluut 

verschil 

Verschil 
door groei 
studenten 

Overig 
verschil  

  2018 2020 2018 2020 2018 2020 

hbo 35.29% 44.60% 455200 462800 160640 206409 45769 2682 43087 

wo 40.70% 44.32% 292600 300200 119088 133049 13960 3093 10867 

Totaal 37.43% 44.48% 747800 763000 279728 339457 59729 5775 53954 

 

“Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra” 
Volgens het Nibud Studentenonderzoek 20171 geven studenten gemiddeld 867 euro per maand 
uit. Voor uitwonende studenten is dit 1.082 euro. 

 

1 https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf 

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf
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