REACTIE HVA OP ENQUETE AT5/FOLIA/HVANA JULI 2020
•

Sinds maart zijn we als HvA plotseling wereldwijd beland in een crisis die ons dwong van
onderwijs op locatie over te stappen naar volledig digitaal studeren. Door de coronacrisis is
onder grote druk en met een enorme snelheid een overstap gemaakt. Hierdoor is het fysiek
ontmoeten waar al ons onderwijs op berust weggevallen.

•

Colleges vormen normaal gesproken maar beperkt deel van ons onderwijs. Onze studenten
verwachten naast colleges ook het trainen en ontwikkelen van vaardigheden, iets wat in de
afgelopen vrijwel geheel onmogelijk was. Gelukkig zijn er mooie en inspirerende oplossingen
gevonden voor het onlineonderwijs die ons in de toekomst gaan helpen bij de verdere
ontwikkeling van onderwijs waarin afstandsleren ons onderwijs op locatie gaat versterken.

•

Onze overtuiging dat onderwijs op locatie nodig is voor goed en motiverend beroepsonderwijs is
en was de reden waarom we ons voortdurend ingezet hebben voor meer ruimte en flexibiliteit,
zoals hier valt te lezen:
https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2020/06/onderwijs-en-onderzoekvereisen-maatwerk-en-geen-maatpak.html?origin=dWfUcb9BQn2UeJwNNtXmmQ en
https://www.hvana.nl/lees/30347/hva-bestuur-wil-ruimere-ov-tijden-welzijn-hvaers-staatonder-druk

•

We begrijpen en herkennen de vrees voor studievertraging. Studenten moeten bij de voortgang
van hun studie zo min mogelijk hinder ondervinden van de coronacrisis. Het wegnemen van
drempels heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Op basis van de monitoring binnen onze
organisatie is ons beeld dat er uiteindelijk slechts incidenteel daadwerkelijk studievertraging
optreedt als gevolg van corona.

•

Al voor de coronacrisis uitbrak had het welzijn van studenten nadrukkelijk de aandacht van de
HvA. Om hier beter zicht op te krijgen is in december 2019 een onderzoek gestart onder het
HvA-studentenpanel. Er is toen onder andere onderzocht hoe tevreden studenten zijn over hun
opleiding. Vanwege de coronacrisis is op 25 mei een aanvullend onderzoek gestart. In totaal
hebben 659 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 48,8%). Uit dat onderzoek blijkt dat de
tevredenheid over de studie in het algemeen gedaald is, maar niet in de mate die uit de AT5
enquête blijkt. In december 2019 gaf 69% aan (zeer) tevreden te zijn over het onderwijs. Tijdens
de coronacrisis (mei 2020) is dat percentage gedaald naar 64. Dat onderzoek laat naast
knelpunten ook zien dat de studenten veel respect en waardering hebben voor de inzet van de
docenten en ondersteuning bij de omzetting van onderwijs op locatie naar onderwijs op afstand.

•

De HvA neemt alle feedback serieus en ook het signaal dat de enquete van AT5 afgeeft sterkt
ons nog meer om in te zetten voor het zo snel mogelijk hetstellen van het onderwijs op locatie
en daarmee op de ontmoeting van studenten en docenten, maar ook tussen studenten
onderling.

