
De bacheloropleiding Sterrenkunde telt ruim 220 studenten. Bij het Education 
O�ce Astronomy zetten wij ons dagelijks in voor kwalitatief hoogstaand onder-
wijs voor elke Sterrenkundestudent. Jouw feedback speelt daarbij een grote rol!

Jouw mening telt!
Bacheloropleiding Sterrenkunde

Bij ons leer je de wereld kennen

Hoe kun je feedback geven?

    




Via de opleidingscommissie (OC)
Via de evaluaties na elk vak
Direct bij de studieadviseur

 Via de Nationale Studenten Enquête (NSE)

    

 Faciliteiten: modernisering van de collegezalen en 
het gebouw met nieuw meubilair, nieuwe audio-
visuele middelen, planten en wanddecoratie.

 Informatie vanuit de opleiding: een duidelijke
structuur en leerdoelen in de vakbeschrijvingen.

Wat doen we met jouw feedback?

    

Neem de tijd voor het invullen
Plaats je ervaringen in de juiste context





studiekeuze123.nl/nse-studenten
Nationale Studenten Enquête:

 Voorbereiding beroepsloopbaan: meer focus op
de so� skills die je bij elk vak leert. 

Samen met jou maken we de opleiding
Sterrenkunde in Leiden nog beter!

Tips voor de NSE

Elk jaar in februari ontvang je een verzoek om deel te 
nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). 
Jouw antwoorden op deze vragenlijst geven een 
beeld van hoe wij het doen in vergelijking met 
andere opleidingen Sterrenkunde in Nederland en 
met andere opleidingen binnen onze faculteit en 
universiteit. Dit is belangrijk voor de opleiding, 
maar ook voor aankomende studenten. 

Jouw tips en ideeën helpen ons om de bacheloropleiding
Sterrenkunde steeds verder te verbeteren. Dit doen we in
samenspraak met jou als student, bijvoorbeeld via de OC.
Het afgelopen jaar hebben we o.a. het volgende gedaan:

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Doe mee met de NSE!
Geef je mening en vul de NSE in. Volg de link in 
het bericht in je uMail of ga naar de website van de 
Nationale Studenten Enquête en geef je uMail-adres 
op om een nieuwe link te ontvangen. 

https://www.studiekeuze123.nl/nse-studenten

