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Sociale en Academische 
Integratie Enquête

Omcirkel voor elk van de volgende stellingen de keuze die het best aangeeft 
in hoeverre je het eens of oneens bent met de beschrijving van je persoonlijke 
ervaring: BEANTWOORD ALLE VRAGEN!
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1. Sinds mijn komst naar deze universiteit heb ik nauwe 
persoonlijke relaties ontwikkeld met andere studenten.

5 4 3 2 1

2. Mijn interacties met docenten buiten de klas hebben 
een positieve invloed gehad op mijn persoonlijke groei, 
waarden en attitudes.

5 4 3 2 1

3. Weinig van de docenten waarmee ik contact heb gehad zijn 
over het algemeen geïnteresseerd in studenten.

5 4 3 2 1

4. Ik ben tevreden over de mate van mijn intellectuele 
ontwikkeling sinds mijn inschrijving aan deze universiteit.

5 4 3 2 1

5. Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste beslissing heb 
genomen door voor deze universiteit te kiezen.

5 4 3 2 1

6. De studentvriendschappen die ik aan deze universiteit heb 
ontwikkeld zijn persoonlijk bevredigend geweest.

5 4 3 2 1

7. Mijn niet klassikale interacties met de faculteit hebben 
een positieve invloed gehad op mijn intellectuele groei en 
interesse in ideeën.

5 4 3 2 1

8. Weinig van de docenten met wie ik contact heb gehad, zijn 
over het algemeen uitstekende of superieure docenten.

5 4 3 2 1

9. Mijn academische ervaring heeft een positieve invloed 
gehad op mijn intellectuele groei en belangstelling voor 
ideeën.

5 4 3 2 1

10. Het is waarschijnlijk dat ik me volgend najaar aan deze 
universiteit zal inschrijven.

5 4 3 2 1

11. Mijn interpersoonlijke relaties met andere studenten 
hebben een positieve invloed gehad op mijn persoonlijke 
groei, houding en waarden.

5 4 3 2 1

12. Mijn niet klassikale interacties met de faculteit hebben 
een positieve invloed gehad op mijn carrièredoelen en 
aspiraties.

5 4 3 2 1

13. Weinig van de docenten met wie ik contact heb gehad, zijn 
bereid om buiten de les tijd te besteden aan het bespreken 
van onderwerpen die van belang zijn aan studenten.

5 4 3 2 1

14. Ik ben tevreden met mijn academische ervaring aan deze 
universiteit.

5 4 3 2 1
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15. Het is belangrijk voor mij om af te studeren aan deze 
universiteit.

5 4 3 2 1

16. Mijn interpersoonlijke relaties met andere studenten 
hebben een positieve invloed gehad op mijn intellectuele 
groei en belangstelling voor ideeën.

5 4 3 2 1

17. Sinds mijn komst naar deze universiteit heb ik een hechte, 
persoonlijke band opgebouwd met ten minste één 
faculteitslid.

5 4 3 2 1

18. De meeste faculteitsleden waarmee ik contact heb gehad 
zijn geïnteresseerd in het helpen van studenten om te 
groeien op meer dan alleen academische gebieden.

5 4 3 2 1

19. Weinig van mijn cursussen dit jaar waren intellectueel 
stimulerend.

5 4 3 2 1

20. Ik heb geen idee wat ik wil gaan studeren. 5 4 3 2 1
21. Het was moeilijk voor mij om andere studenten te 

ontmoeten en er vrienden mee te maken.
5 4 3 2 1

22. Ik ben tevreden over de mogelijkheden om faculteitsleden 
te ontmoeten en informeel met hen om te gaan.

5 4 3 2 1

23. De meeste faculteitsleden waarmee ik contact heb gehad 
zijn oprecht geïnteresseerd in lesgeven.

5 4 3 2 1

24. Mijn belangstelling voor ideeën en intellectuele zaken is 
toegenomen sinds ik naar deze universiteit ben gekomen.

5 4 3 2 1

25. Goede cijfers halen is niet belangrijk voor mij. 5 4 3 2 1
26. Weinig van de studenten die ik ken zouden bereid zijn 

naar me te luisteren en me te helpen als ik een persoonlijk 
probleem had.

5 4 3 2 1

27. Ik ben nu meer geneigd een cultureel evenement (bijv. 
concert, lezing, kunstvoorstelling) bij te wonen dan voordat 
ik naar deze universiteit kwam.

5 4 3 2 1

28. Het is niet belangrijk voor mij om af te studeren aan deze 
universiteit.

5 4 3 2 1

29. De meeste studenten aan deze universiteit hebben andere 
waarden en houdingen dan ikzelf.

5 4 3 2 1

30. Ik heb academisch zo goed gepresteerd als ik verwachtte. 5 4 3 2 1
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Meer weten over Blended Learning en hoe dit toe te passen? Koop dan het boek 
 Blended Learning in de Praktijk van Barend Last op www.boomhogeronderwijs.nl.




