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De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is daarmee  
de oudste universiteit van Nederland. Haar motto was toen  
en is nog steeds Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid. 
Studenten zoals Tobias Asser en Jan en Niko Tinbergen wonnen 
de Nobelprijs, evenals bijzonder hoogleraar Albert Einstein.
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Samenvatting

Tevredener studenten, zorg om studiesucces hbo   
De meeste opleidingen in het hoger onderwijs waren in 
2016 van voldoende kwaliteit en de studenttevreden-
heid neemt toe. In het hoger beroepsonderwijs is de 
kwaliteit verhoogd en is de lat hoger komen te liggen. 
Tegelijkertijd kampt het hoger beroepsonderwijs met 
hardnekkige problemen rond studiesucces. In het hbo 
vallen veel eerstejaars uit en veranderen veel studenten 
van studie, waarbij studiewissel vaak tot vertraging of 
uitval leidt. Ook daalt in het hbo al jaren het aandeel 
studenten dat na vijf jaar een diploma heeft gehaald. 
In het wo neemt het studiesucces wel toe. Minder 
eerstejaars vallen uit en steeds meer studenten 
studeren binnen vier jaar af. Wel wisselen veel studen-
ten in het wo van studie, maar dat leidt bij hen minder 
tot vertraging en uitval.

Grote verschillen tussen groepen studenten   Er zijn 
grote verschillen in studiesucces tussen groepen 
studenten. Mannen doen het minder goed dan 
vrouwen. Studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond halen minder vaak tijdig een diploma. 
In het hbo hebben studenten van ouders met een lager 
inkomen minder studiesucces.

Instroom in beweging   Het aandeel gediplomeerden 
uit het voortgezet onderwijs en het mbo dat het 
hoger onderwijs instroomt, daalde de laatste jaren. 
Vooral mbo’ers stromen minder vaak in. In het 
studiejaar 2016/2017 zet deze daling niet verder door. 
Vanuit de groep mbo’ers met een niet-westerse 
migratieachtergrond stromen meer studenten door 
naar een hbo-opleiding; het verschil met mbo’ers met 
een westerse of zonder migratieachtergrond neemt af. 
Het opleidingsniveau en het inkomen van de ouders 
hebben ook invloed op de kans dat een student in het 
hoger onderwijs instroomt. 

Selectie aandachtspunt   Bij selecterende bachelor-
opleidingen met een numerus fixus stromen mannen, 
studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, 
studenten met lager opgeleide ouders en studenten uit 
de lagere inkomenscategorieën minder vaak in. 
Bacheloropleidingen die eigen selectiecriteria hanteren, 
selecteren behalve op toetsresultaten en cijferlijsten 
vaak ook op motivatie en persoonskenmerken van 
studenten. Ook in selecterende masteropleidingen 
stromen relatief minder mannen en studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond in. 

Docenten van belang voor studiesucces   Docenten 
bepalen mede het studiesucces van studenten. 
Studenten zijn over het algemeen tevreden over de 
vakinhoudelijke kennis van docenten. Naast vakkennis 
zijn didactische vaardigheden van docenten belangrijk: 
net als in andere onderwijssectoren hangen de 
prestaties van studenten daarmee samen. Dat onder-
streept het belang van professionalisering van docen-
ten in het hoger onderwijs. 

Tevredenheid over vakinhoud lerarenopleidingen   
Lerarenopleidingen vormen een belangrijk startpunt 
voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en 
in het middelbaar beroepsonderwijs. Afgestudeerden 
van eerstegraads lerarenopleidingen in hbo en wo zijn 
zeer tevreden over de vakinhoudelijke basis die ze in 
hun studie hebben meegekregen. De tevredenheid van 
afgestudeerden van universitaire lerarenopleidingen 
(ulo’s) over de voorbereiding op pedagogisch- 
didactische vaardigheden is wisselend. 

Dalende instroom pabo’s   Het aantal studenten dat 
begint aan een pabo is in de afgelopen twee jaar sterk 
gedaald van ruim achtduizend in 2014 naar iets meer 
dan zesduizend in 2016. In 2016 nam de instroom weer 
licht toe. Er starten vooral minder mbo’ers. De invoe-
ring van de vooropleidingseisen voor aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur en techniek is een belangrijke 
oorzaak van deze daling. Wel is nu de uitval in het 
eerste jaar fors afgenomen, vooral onder studenten 
met een mbo-vooropleiding.
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6.1 Algemene ontwikkelingen 

Kwaliteit

Steeds meer tevreden studenten   Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de 
opleiding is de afgelopen jaren toegenomen (zie pagina 180). Vooral het hbo telt meer tevreden 
studenten. Net als vorig jaar zien we verschillen tussen de sectoren. Bij de hogescholen zijn 
studenten in de sectoren recht en gezondheidszorg het meest tevreden; studenten in de sectoren 
economie en onderwijs zijn het minst tevreden. Bij de universiteiten wordt de sector landbouw het 
meest gewaardeerd en de sectoren taal en cultuur, economie en gedrag en maatschappij het minst. 

Beperkt aantal klachtmeldingen   De inspectie ontvangt jaarlijks een beperkt aantal klachtmeldingen 
van studenten. Klachtmeldingen uit het bekostigd hbo gingen in 2016 vooral over de onderwijs- en 
examenregeling (OER), die uit het bekostigd wo over de kwaliteit van het onderwijsprogramma en 
docenten. Ook klachtmeldingen uit het niet-bekostigd hoger onderwijs gingen vooral over de kwaliteit 
van het onderwijsprogramma en docenten. 

Weinig hersteltrajecten   De kwaliteit van bestaande opleidingen wordt door de NVAO beoordeeld. 
Opleidingsaccreditaties kennen het eindoordeel ‘excellent’, ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’. 
Als er tekortkomingen worden geconstateerd, kunnen opleidingen een hersteltraject opgelegd 
krijgen wanneer het haalbaar is dat ze de tekortkomingen binnen maximaal twee jaar wegwerken. 
In 2016 werden 206 bachelor- en masteropleidingen beoordeeld. Daarvan kregen drie hbo-bachelor-
opleidingen een hersteltraject opgelegd. Daarnaast werden elf wo-onderzoeksmasters beoordeeld, 
waarvan twee een hersteltraject opgelegd kregen. Verder werden dertig wo-opleidingen en twaalf 
hbo-opleidingen beoordeeld die eerder een hersteltraject opgelegd hadden gekregen. Drie van deze 
hbo-opleidingen trokken hun aanvraag terug en worden afgebouwd; alle andere opleidingen kregen 
een positieve beoordeling. 

Geen excellente opleidingen   Opvallend is dat in de afgelopen twee jaar geen enkele opleiding 
het oordeel ‘excellent’ kreeg (NVAO, 2017). Volgens de NVAO komt dit doordat overtuigend moet 
worden aangetoond dat sprake is van een internationale best practice. De lat voor excellente 
opleidingen hoort immers hoog te liggen. 

Financiën 

Instellingen financieel stabiel   Zowel het hbo als het wo is financieel stabiel (Inspectie van het 
Onderwijs, 2016c). De afgelopen jaren hebben er geen bekostigde hogescholen en universiteiten 
onder aangepast financieel toezicht gestaan. Wel is de rentabiliteit in 2015 afgenomen, met name in 
het hbo, als gevolg van de afspraken die de sector heeft gemaakt om, vooruitlopend op de extra 
middelen in het kader van de kwaliteitsimpuls, zelf al extra investeringen te doen in het onderwijs. 
De instellingen voorspellen dat de rentabiliteit de komende jaren verder zal afnemen. De verwachte 
negatieve rentabiliteit vertaalt zich in een daling van de liquiditeit en solvabiliteit, maar de verwach-
ting is dat de kengetallen van de sector degelijk genoeg zijn om dat zonder risico’s te kunnen 
dragen. Onduidelijk is nog of de sterk groeiende groene instellingen dit ook lukt, met name omdat 
de groene plus-subsidies zijn vervallen en de bekostiging geen gelijke tred houdt met de groei.

Huisvesting geen ernstig financieel risico   De continuïteit van het hoger onderwijs wordt niet 
bedreigd door te hoge huisvestingskosten. Ook is in de afgelopen jaren geen verschuiving te zien 
van uitgaven voor personeel naar huisvesting. Dit blijkt uit inspectieonderzoek naar huisvestings-
kosten in 2013 en 2014. Aanleiding voor het onderzoek waren grote investeringen in huisvesting in 
het mbo en het ho en de daaraan verbonden mogelijke financiële risico’s. Recente voorbeelden 
hebben laten zien dat de impact van met huisvesting samenhangende risico’s groot kan zijn. 
Instellingen dienen hun investeringen goed te onderbouwen in hun jaarstukken. 
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Declaratiegedrag bestuurders moet transparanter   De inspectie heeft geconstateerd dat er geen 
wettelijke normen zijn om de naleving van de interne declaratievoorschriften door bestuurders in 
het hoger onderwijs te toetsen. Via de koepelorganisaties zijn inmiddels afspraken gemaakt met de 
bestuurders van de instellingen over transparante, uniforme en concrete voorschriften voor de 
declaraties.

Internationalisering

Meer internationale studenten   In 2015 kwam 9 procent van alle ingeschreven studenten in het 
Nederlandse hoger onderwijs uit het buitenland. In het hbo ging het om 6 procent, in het wo om 
14 procent van alle studenten. De afgelopen jaren neemt het percentage internationale studenten 
bij bijna alle universiteiten toe. Wel verschilt het aantal internationale studenten per universiteit. 
In het hbo stabiliseert het aandeel internationale studenten sinds 2011. De aantrekkingskracht zit in 
de goede reputatie van het Nederlandse hoger onderwijs (EP Nuffic, 2016) en het grote aanbod aan 
Engelstalige wo-opleidingen (OCW, 2016a). Nederlandse universiteiten staan hoog in de inter-
nationale rankings (VSNU, 2016).

Toename internationaal personeel   Bij universiteiten neemt ook het aandeel internationaal 
personeel toe. In 2015 had ongeveer 30 procent van de universitaire docenten en 20 procent van de 
universitaire hoofddocenten een niet-Nederlandse nationaliteit (VSNU, 2015; cijfers exclusief de 
sector gezondheidszorg). 

Veel Nederlandse studenten naar buitenland   Vergeleken met omringende landen volgen 
Nederlandse studenten vaak delen van hun studie in het buitenland (22 procent). Het percentage 
Nederlandse hbo- en wo-studenten dat in 2011 het buitenland een volledige opleiding ging volgen, 
is met 3,5 procent wel lager vergeleken met andere Europese landen (4,5 procent). Oorzaken zijn 
dat Nederlandse studenten het hoger onderwijs in eigen land van goede kwaliteit en relatief 
betaalbaar vinden en ook in Nederland internationaal georiënteerde opleidingen kunnen volgen 
(EP Nuffic, 2016). Studenten met hoogopgeleide ouders gaan vaker naar het buitenland dan 
studenten zonder hoogopgeleide ouders (EP Nuffic, 2016).

Opleidingscommissies

Grotere rol voor opleidingscommissies   Elke opleiding moet een opleidingscommissie hebben. 
Opleidingscommissies, die bestaan uit studenten en docenten, overleggen met de opleidings-
directeur over de kwaliteit van het onderwijs. Vanaf 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies 
als centrale taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. 
Ook krijgen ze instemmingsrechten op delen van de onderwijs- en examenregeling (OER). Dat is een 
verzwaring ten opzichte van hun huidige taak en rol, waarbij advisering over de OER centraal staat. 

Variatie in functioneren opleidingscommissies   De inspectie heeft in 2016 onderzoek gedaan naar 
opleidingscommissies in het hoger onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2016e). De meeste 
opleidingscommissies voeren hun huidige taken naar behoren uit. Daarbij valt op dat de verschillen 
groot zijn: er zijn actieve en reactieve opleidingscommissies. Ook het aantal adviezen dat opleidings-
commissies geven en de tijd die ze in de werkzaamheden investeren variëren flink.

Schepje bovenop gewenst   Als de nieuwe wet in werking treedt, mag er een schepje bovenop om 
de kwaliteitscultuur binnen instellingen en de professionalisering van opleidingscommissies te 
verbeteren. De inspectie heeft de instellingen aanbevolen om te zorgen voor een heldere taak-
afbakening van de opleidingscommissies ten opzichte van andere organen. Verder is het wenselijk 
dat opleidingscommissies eigen speerpunten formuleren om de kwaliteit van de opleiding te 
verbeteren. Een jaarplan kan daarbij helpen: opleidingscommissies die daar nu al mee werken 
ervaren meer invloed dan opleidingscommissies die dat nog niet doen. Daarnaast is het van belang 
dat opleidingscommissies zichtbaar zijn voor de eigen achterban, dat ze zorgen voor een evenwich-
tige samenstelling die de onafhankelijkheid waarborgt en dat ze afstemmen met andere organen. 
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Niet-bekostigd hoger onderwijs

Veel veranderingen binnen niet-bekostigd onderwijs   In het afgelopen studiejaar is er één 
niet-bekostigde instelling bijgekomen. Van één instelling heeft de minister de accreditatie van een 
opleiding ingetrokken. Binnen het niet-bekostigd hoger onderwijs vinden fusies en overnames 
plaats. Sommige instellingen gaan samenwerken met bedrijven die zelf niet bevoegd zijn om 
graden hoger onderwijs te verlenen en diploma’s uit te reiken. Het is van belang dat de bevoegde 
instellingen verantwoordelijk blijven voor de uitgifte van het diploma, de studentregistratie, 
het onderwijs en de kwaliteitsborging.

Meer samenwerking door toenemende concurrentie   Overwegingen van niet-bekostigde 
instellingen om meer te gaan samenwerken, te fuseren en instellingen over te nemen zijn de 
toenemende concurrentie, het behoud van benodigde schaalgrootte, de wens om een groter 
marktaandeel te verwerven, het delen van accreditatielasten en oplopende kosten als gevolg van 
de toegenomen kwaliteitseisen. Andersom zijn er niet-bekostigde instellingen die overwegen te 
stoppen met het aanbieden van geaccrediteerde opleidingen of die hun opleidingen inmiddels al 
afbouwen. Dit doen zij vanwege de dalende instroom of omdat ze afzien van heraccreditatie. 

Aansluiting bij BRON HO en diplomaregister   Tot nu toe zijn er geen centraal geregistreerde data 
beschikbaar over de aantallen studenten en behaalde diploma’s in het niet-bekostigd hoger 
onderwijs. Er is wetgeving in voorbereiding om het niet-bekostigd onderwijs te laten aansluiten bij 
het Basisregister Onderwijs (BRON) HO en het diplomaregister, zodat deze data beschikbaar komen. 
De geplande aansluiting bij BRON HO per 1 januari 2017 heeft echter vertraging opgelopen, omdat 
de benodigde wetgeving voor het diplomaregister nog niet geregeld is. De inspectie en de leden 
van de branchevereniging voor niet-bekostigd onderwijs, de Nederlandse Raad voor Training en 
Opleiding (NRTO), vinden het van belang dat de aansluiting er komt. 

NRTO voert kwaliteitskeurmerk in   De NRTO heeft een keurmerk ingevoerd om meer gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en de examens. Een externe 
certificerende instelling toetst de NRTO-leden op transparantie, klantgerichtheid, deskundigheid en 
processen. 40 van de 76 niet-bekostigde instellingen zijn lid van de NRTO.

Met klachten naar landelijke geschillencommissie   Studenten die een klacht hebben ingediend 
bij een instelling die lid is van de NRTO, kunnen terecht bij een landelijke geschillencommissie als ze 
vinden dat de klachtafhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. De NRTO heeft 
met de inspectie afgesproken dat de NRTO-leden de landelijke geschillencommissie meer onder de 
aandacht zullen brengen bij hun studenten. 

Studeren op latere leeftijd 

Arbeidsmarkt vraagt om scholing volwassenen   Door mobiliteit op de arbeidsmarkt, innovaties en 
technologische ontwikkelingen heeft de arbeidsmarkt behoefte aan zowel bij-, als omscholing. Het aantal 
deeltijdopleidingen en -studenten neemt echter af, in elk geval in het bekostigd hoger onderwijs (OCW, 
2012; Pleyers en Hartgers, 2016). In 2016 zijn verschillende experimenten gestart om meer (werkende) 
volwassenen een studie te laten volgen in het hoger onderwijs, zoals werkenden met een mbo 4-diploma.

Experiment leeruitkomsten   Een van de experimenten is het experiment leeruitkomsten, waaraan 
zowel bekostigde als niet-bekostigde hogescholen meedoen. Hierin gaan opleidingen niet langer uit 
van een vaststaand onderwijsaanbod dat elke student volgt, maar van maatwerk. Voordat opleidingen 
met het experiment kunnen starten, worden ze door de NVAO beoordeeld op onder andere de rol van 
leeruitkomsten en de manier waarop de opleiding leerarrangementen en integrale toetsing inzet. 
Daarnaast moeten opleidingen aandacht besteden aan algemene brede beroepsgerichte of academi-
sche vorming. Dit is voor deze groep studenten extra belangrijk, omdat hun banen door innovatie 
veranderen of dreigen te verdwijnen. Verder is het van belang dat studenten duidelijke informatie 
krijgen over de verschillende mogelijkheden die opleidingen bieden. 
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Kwaliteitsborging bij experimenten   Examencommissies zijn bij de experimenten verantwoorde-
lijk voor de kwaliteitsborging van de tentamens en examens. Zij borgen de verbinding tussen de 
nieuwe maatwerktrajecten en het reguliere aanbod. Ook waken ze voor het ontstaan van niveau-
verschillen en verschillen in afhandeling van klachten. Opleidingen die uitgaan van leeruitkomsten 
verschillen sterk in structuur en achterliggende gedachte van reguliere opleidingen. Leden van 
examencommissies, docenten, begeleiders en opleidingsmanagers hebben daarom volgens de 
inspectie verdere professionalisering en permanente scholing nodig.

Associate degree

Weinig studenten Ad-programma’s   Een Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het 
hoger beroepsonderwijs. Ad’s zijn vooral gericht op mbo’ers die nog willen doorstuderen, 
maar niet aan een vierjarige hbo-opleiding willen beginnen. In 2016 waren er 183 Ad-programma’s 
(63 voltijd, 120 deeltijd). Dit betreft 10 procent van het totaal aantal Ad- en bacheloropleidingen 
samen. Het aantal bekostigde Ad-programma’s is in 2016 niet toegenomen ten opzichte van 2015. 
Daarentegen is de instroom van Ad-studenten in 2016 met 19 procent toegenomen ten opzichte van 
2015. Van de totale instroom in voltijd en deeltijd hbo (exclusief masterinstroom) kiest een kleine 
3 procent voor een Ad-programma. Veel van deze studenten zijn meestal niet direct uit het mbo 
afkomstig, maar waren al eerder aan een hbo-bacheloropleiding begonnen. De Ad-programma’s en 
de inhoud ervan zijn weinig bekend onder werkgevers (Allen, Meng en Van der Velden, 2016). 

6.2 Routes naar het hoger onderwijs 

Doorstroom

Minder instroom vanuit voortgezet onderwijs en mbo 4   Tellen we de studenten mee die een 
tussenjaar nemen voordat ze gaan studeren, dan zien we tussen 2009 en 2015 een afname van het 
aandeel gediplomeerden uit voortgezet onderwijs en mbo 4 dat het hoger onderwijs instroomt 
(figuur 6.2a). Voor 2016 kennen we nu alleen nog maar de studenten die direct zonder tussenjaar 
instromen (direct aansluitende doorstroom). Dit aandeel is ten opzichte van 2015 niet verder 
afgenomen. De directe aansluitende instroom vanuit het totaal aan mbo-, havo- en vwo-gediplo-
meerden is in 2016 iets toegenomen ten opzichte van 2015. 

Figuur 6.2a Percentage gediplomeerde mbo-, havo- en vwo-studenten dat doorstroomt naar hoger onderwijs, 
in de periode 2008-2016 (n 2016=143.523)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017
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Doorstroom vanuit mbo gedaald   Het aandeel studenten dat direct aansluitend vanuit het mbo 
doorstroomt naar een hogeschool is de laatste jaren afgenomen. In 2014 stroomde 39,2 procent 
van alle mbo 4-gediplomeerden door naar het hbo; in 2015 was dit afgenomen tot 34,3 procent. 
In 2016 is weer sprake van een lichte stijging naar 35,7 procent. De afname van instroom vanuit het 
mbo is groter dan de afname van de instroom vanuit de havo. De afname is het sterkst in de 
sectoren onderwijs, economie en gedrag en maatschappij.

Gediplomeerden met niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door   Mbo 4-gediplo-
meerden met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het hoger onderwijs 
dan mbo’ers met een andere afkomst (figuur 6.2b). Toch daalde ook de instroom van deze groep, 
en de daling was sterker dan die van mbo’ers met een Nederlandse of een westerse afkomst. 
Van beide groepen is in 2016 de instroom weer iets toegenomen.
Ook van de gediplomeerde havisten en vwo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond gaat 
een relatief groter aandeel naar respectievelijk de hogeschool of de universiteit dan van de gediplo-
meerden met een westerse of zonder migratieachtergrond. En ook hier neemt de voorsprong van 
de groep met een niet-westerse migratieachtergrond wat af.

Figuur 6.2b Percentage gediplomeerde mbo-studenten dat direct doorstroomt naar hbo, naar achtergrond, 
in de periode 2008-2016 (n 2016=22.387)
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Vrouwen stromen minder hoog in dan mannen   Vrouwen met een vwo-diploma gaan relatief 
vaker dan mannen naar het hbo en minder vaak naar de universiteit. Daarnaast stromen vrouwen 
minder vaak dan mannen door naar het wo nadat ze een hbo-bachelordiploma hebben behaald, 
ongeacht hun vooropleiding vóór het hbo. Eenmaal in het hoger onderwijs hebben vrouwen echter 
meer studiesucces dan mannen. 

Opleidingsniveau ouders doet ertoe   Mbo 4-, havo- en vwo-gediplomeerden met lager 
opgeleide ouders stromen minder vaak het hoger onderwijs in dan gediplomeerden met hoger 
opgeleide ouders (figuur 6.2c). 
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Figuur 6.2c Percentage studenten dat (direct en indirect) doorstroomt naar het hoger onderwijs,  
naar opleidingsniveau ouders, in de periode 2008-2016* (n 2016=87.097) 
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Grotere instroomkans bij hoger inkomen ouders   We hebben bij de doorstroomkansen niet 
alleen naar de opleiding van de ouders gekeken, maar ook naar het inkomen van de ouders. 
Het percentage mbo 4-, havo- en vwo-gediplomeerden uit de hoogste inkomensgroepen dat het 
hoger onderwijs instroomt is hoger dan die uit de andere inkomensgroepen (figuur 6.2d). 
Opvallend is dat in 2016 de instroom uit de hoogste en laagste inkomensgroepen toeneemt.

Figuur 6.2d Percentage studenten dat (direct en indirect) doorstroomt naar het hoger onderwijs, naar huishou-
dinkomen ouders, in de periode 2008-2016* (n 2016=138.757) 
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Vluchtelingen

Meer vluchtelingen in hoger onderwijs   Na een afname in 2012 (hbo) en 2013 (wo) stijgt het 
aantal vluchtelingstudenten weer. Vluchtelingen beginnen in het hoger onderwijs als zij twee tot 
vijf jaar in Nederland zijn (UAF, 2016). Gezien de recente toename van het aantal vluchtelingen in 
Nederland is een toename te verwachten van het aantal vluchtelingen dat in het hoger onderwijs 
studeert. Desondanks betreft het zeer lage aantallen. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
rapporteert over een instroom van ongeveer drie honderd studenten in 2015.

Behoefte aan taalondersteuning   Vluchtelingstudenten vallen in het eerste jaar vaak uit. 
Deels is dit een direct gevolg van hun vlucht. Ze moeten bijvoorbeeld voldoen aan verplichtingen 
voor gezinshereniging, hebben last van traumatische ervaringen of maken zich zorgen om achter-
gebleven familie. Daarnaast is de afstand tot het Nederlandse onderwijssysteem een belemmering. 
De Nederlandse taal is hierin een belangrijk aandachtspunt, ook nadat studenten de toelatingseisen 
Nederlands hebben behaald (UAF, 2016). Verschillende instellingen voor hoger onderwijs bieden 
vluchtelingstudenten taal- en schakeltrajecten (Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs, 
2015). Vluchtelingen met een afgeronde Nederlandstalige opleiding vinden drie keer vaker een baan 
dan vluchtelingen met een afgeronde Engelstalige opleiding, terwijl een toenemend aantal 
vluchtelingen een Engelstalige studie volgt (UAF, 2016). 

Selectiemaatregelen 

Geen centrale loting meer   Vanaf het studiejaar 2017/2018 wordt de centrale loting afgeschaft. 
Opleidingen die voorheen via centrale loting selecteerden, gaan dan decentraal selecteren. 
Ze moeten daarbij minimaal twee soorten kwalitatieve criteria hanteren. De inspectie doet 
meerjarig onderzoek naar selecterende maatregelen bij bachelor- en masteropleidingen.

Aandeel selecterende bacheloropleidingen neemt af   Na een eerdere toename is in het wo, en 
twee jaar later ook in het hbo, het aandeel selecterende opleidingen met een fixus afgenomen 
(tabel 6.2a). Mogelijk zien opleidingen ervan af een fixus in te stellen nu de centrale loting wordt 
afgeschaft en de aanmeldtermijnen voor studenten zijn vervroegd. De opleidingen die selecteren 
doen dat steeds vaker decentraal, vooruitlopend op de afschaffing van centrale loting. Het percen-
tage studenten dat aan een selecterende opleiding begint neemt in het wo sinds 2013 af; in het hbo 
neemt dit percentage na 2015 af.

Tabel 6.2a Percentage voltijd bacheloropleidingen in het hbo en wo met een fixus, naar mate van decentrale 
selectie, in de periode 2008-2016 (n 2016 hbo=941, n 2016 wo=432)

Hbo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Centrale loting 3,1 2,9 3,1 2,9 4 3,8 3,8 2,4 0,7

1-30% decentrale selectie 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,8 0,1 0,0

31 tot 99% decentrale selectie 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,4 0,6 0,6 0,3

100% decentrale selectie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 4,1 10,1 10,6

Wo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Centrale loting 5,4 5,8 5,3 6,2 4,8 6,5 2,7 1,6 0,5

1-30% decentrale selectie 0,5 0,7 1,4 1,1 1,8 2,5 2,9 2,3 1,6

31 tot 99% decentrale selectie 1,2 2,1 3 3,2 2,9 3,1 2,5 2,1 0,5

100% decentrale selectie 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,3 5,1 7,4 7,6

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Selectie van invloed op studentenpopulatie bachelor   Net als vorig jaar zijn studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond, studenten met een lager gemiddeld eindexamencijfer en 
mannen ondervertegenwoordigd in selecterende bacheloropleidingen met een numerus fixus. 
Dit geldt ook voor studenten met lager opgeleide ouders en studenten uit de lagere inkomens-
categorieën. Daarnaast zien we dat studenten in selecterende bacheloropleidingen met een 
numerus fixus in wo en hbo minder vaak uitvallen, minder vaak van opleiding veranderen en vaker 
een diploma behalen van de initiële opleiding dan voordat deze opleidingen selecteerden.

Meer transparantie selectiecriteria en -procedures nodig   Uit het laatste inspectieonderzoek 
naar decentraal selecterende bacheloropleidingen blijkt dat behalve op toetsresultaten en cijfer-
lijsten relatief vaak ook op motivatie en persoonskenmerken wordt geselecteerd, zoals de mate van 
empathie of avontuurlijkheid (Inspectie van het Onderwijs, 2017). Vooral universiteiten blijven ook 
bij decentrale selectie waarde hechten aan behaalde cijfers in de vooropleiding. Omdat de eind-
examencijfers op het moment van de selectie voor het komende collegejaar nog niet bekend zijn, 
kijken ze daarbij regelmatig naar de cijferlijsten bij de overgang van 5 naar 6 vwo. Opleidingen 
wegen de selectiecriteria en passen regelmatig compensatie toe. Wel is de transparantie over de 
criteria en de selectieprocedures voor verbetering vatbaar. Studenten die eenmaal door de selectie 
zijn gekomen, zijn vaak positief over het fenomeen selectie.

Een op de vijf masters selecteert   Als we de researchmasters buiten beschouwing laten, zien 
we dat in het studiejaar 2016/2017 20 procent van de wo-masters selecteert. In selecterende 
master opleidingen stromen relatief minder mannen en studenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond in, en relatief meer internationale studenten en studenten uit university colleges. 
We hebben vooralsnog geen signalen dat afgestudeerde bachelorstudenten zich niet kunnen 
inschrijven voor een passende masteropleiding.

Doorstroom bachelor-master

Meestal master na wo-bachelor   De meeste studenten die een wo-bachelordiploma hebben 
gehaald, doen daarna een master. Van de studenten die in 2013 een bachelordiploma haalden ging 
86 procent direct of na enige tijd een master doen. Het aandeel bachelorgediplomeerden dat een 
tussenjaar neemt stijgt.

Mobiliteit wo-masterstudenten neemt toe   De mobiliteit tussen instellingen groeit: wo-studenten 
gaan vaker een master volgen aan een andere universiteit dan waar ze hun bachelor haalden. Dit wijst 
onder meer op een toenemende zelfstandige profilering van bachelor- en masteropleidingen. 
Studenten van instellingen buiten de Randstad zijn mobieler. Datzelfde geldt voor studenten met 
ouders met een hoger inkomen. Studenten van instellingen met een overwegend monosectoraal 
opleidingsaanbod (landbouw en techniek) zijn minder mobiel. 

Doorstroom hbo-bachelor naar wo neemt af   Het percentage studenten met een hbo-bachelor-
diploma dat doorstroomt naar het wo is gedaald van 14 procent in diplomajaar 2008/2009 tot 
9 procent in diplomajaar 2013/2014. Het gaat hier zowel om studenten die direct nadat ze hun 
diploma hebben behaald doorstromen als om studenten die later doorstromen, bijvoorbeeld na 
een tussenjaar of nadat ze een premaster hebben gevolgd.

6.3 Studiesucces

Studiesucces op hogescholen 

Veel uitval in eerste jaar   Gedurende het studiejaar 2014/2015 viel 17 procent van de hbo-studenten 
binnen een jaar uit. Dit percentage fluctueert de laatste tien jaar tussen de 15 en 17 procent. 
Studenten die van opleiding veranderden zijn hierin niet meegerekend. 
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Minder studenten veranderen van studie   Het percentage voltijd bachelorstudenten dat in het 
hbo van opleiding verandert, is tussen 2012 en 2014 gedaald van 22 naar 19 procent. Deze daling is 
zichtbaar bij alle sectoren. Studenten kunnen verschillende overwegingen hebben om van studie te 
veranderen. Ze ervaren bijvoorbeeld dat de eenmaal begonnen studie niet bij ze past of hebben een 
negatief bindend studieadvies gekregen. In het hbo leidt een studiewissel echter vaak tot vertraging 
en uitval (SCP, 2016b). 

Diplomarendement nog steeds zorgelijk laag   In het hbo is de kwaliteit verhoogd en de lat hoger 
komen te liggen (Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, 2016). Het aandeel hbo-bache-
lorstudenten dat na vijf jaar studie een diploma heeft behaald, is de afgelopen tien jaar gedaald. 
Het laatste jaar lijkt de daling tot stilstand gekomen (bijlage 1, figuur 1). Van de bachelorstudenten 
die zich in 2010 hadden ingeschreven had 57 procent na vijf jaar een diploma; van de studenten die 
zich in 2005 hadden ingeschreven was dat 63 procent. De studenten die in het eerste jaar zijn 
uitgevallen of switchen, zijn hierin niet meegerekend. Het diplomarendement verschilt sterk per 
sector. De sector economie heeft het laagste rendement, namelijk 52 procent. De sectoren gezond-
heidszorg en taal en cultuur kennen het hoogste diplomarendement, namelijk 71 en 73 procent. 

Veel studenten studeren af in het zesde jaar   Een flink aantal studenten in het hbo doet langer dan 
vier jaar over de studie (figuur 6.3a). Van de studenten die in 2007 begonnen – exclusief uitvallers en 
switchers – had 75 procent na zes jaar een diploma; na acht jaar is dat aandeel nog iets gestegen naar 
80 procent. Maar zoals het aandeel studenten dat na vijf jaar een diploma heeft behaald in het hbo al 
jaren afneemt, neemt ook het aandeel studenten dat na acht jaar een diploma heeft behaald af. 

Figuur 6.3a Percentage behaalde diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling, na vijf of meer jaren 
voltijd hbo-bachelor (cohorten 2001-2007, n 2007 na vijf jaar=74.424)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Studiesucces op universiteiten

Uitval laag   In het studiejaar 2014/2015 verliet 7 procent van de studenten binnen een jaar na 
aanvang van een universitaire bacheloropleiding het bekostigd hoger onderwijs zonder diploma. 

Verandering van studie stabiel   In tegenstelling tot hbo-studenten ondervinden wo-studenten in 
hun verdere studieloopbaan geen nadelig effect van een studiewissel. Het percentage studenten 
dat na een jaar van opleiding verandert, schommelt vanaf 2005 rond de 26 procent. Er zijn daarbij 
wel grote verschillen tussen sectoren. Samen met de sectoroverstijgende opleidingen (9 procent) 
verandert in de sectoren landbouw (15 procent) en gezondheidszorg (16 procent) het laagste 
aandeel studenten van studie. In de andere sectoren verandert rond de 28 procent van studie.
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Diplomarendement stijgt opnieuw   Het diplomarendement in het wo neemt nog steeds toe. 
Van de bachelorstudenten die zich in 2011 inschreven heeft na vier jaar studeren 70 procent een 
diploma behaald (bijlage 1, figuur 1). De studenten die in het eerste jaar zijn uitgevallen of van studie 
zijn veranderd zijn hierin niet meegerekend. Vijf jaar eerder was het diplomarendement na vier jaar 
nog 53 procent. 

Veel studenten studeren af in het vijfde jaar   Ook in het wo zijn er veel studenten die lang 
over hun studie doen, en net als in het hbo doen veel studenten er twee jaar langer over dan de 
nominale studieduur (figuur 6.3b). Van de studenten die in 2008 in het wo zijn begonnen en zich in 
2009 opnieuw hadden ingeschreven, heeft 78 procent na vijf jaar een diploma. Na zeven jaar heeft 
86 procent een diploma. Dat percentage is hoger dan in 2002, toen 78 procent na zeven jaar een 
diploma had behaald. De stijgende trend van het aandeel afgestudeerden na vier jaar is dus ook 
terug te zien in het aandeel afgestudeerden na zeven jaar. 

Figuur 6.3b Percentage behaalde diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling, na vier of meer jaren 
voltijd wo-bachelor (cohorten 2002-2008, n 2008 na vier jaar=39.775)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Studiesucces groepen studenten

Studiesucces verschilt per groep   De cijfers over uitval, switch en diplomarendement gaan over 
grote aantallen studenten. We zien echter dat bepaalde groepen studenten meer of minder 
studiesucces hebben. Sommige studentkenmerken hangen met elkaar samen. Daarom hebben we 
in de analyses van het studiesucces van de groepen studenten rekening gehouden met de samen-
hang tussen de vooropleiding, het gemiddelde eindexamencijfer, het geslacht, het opleidingsniveau 
en het inkomen van de ouders, de migratieachtergrond van de student en het postcodegebied 
waarin de student woonde voordat hij naar het hoger onderwijs ging.

Studenten uit mbo wisselend succesvol   Studenten die vanuit het mbo het hbo instromen vallen 
vaker uit gedurende het eerste jaar dan hbo-studenten uit havo of vwo. Deze verschillen nemen 
toe. Tegelijkertijd veranderen mbo 4-gediplomeerden minder vaak van studie dan gediplomeerden 
uit havo of vwo. Ook dat verschil neemt toe. Het aandeel studenten met een mbo-vooropleiding 
dat na vijf jaar een diploma behaalt is vergelijkbaar met dat uit de havo of het vwo. In een onder-
zoek naar het studiesucces van mbo’ers in het hoger onderwijs wordt geconcludeerd dat er grote 
verschillen zijn tussen sectoren en instellingen in studiesucces. Mbo’ers in de sector economie 
kennen het laagste studiesucces (Mulder, Cuppen en Aalders, 2016). 
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Vrouwen doen het beter dan mannen   Vrouwen stromen weliswaar relatief minder hoog in, 
maar eenmaal in het hoger onderwijs hebben ze meer studiesucces dan mannen, vooral op 
hogescholen. Vergeleken met mannen vallen ze minder vaak uit, veranderen ze minder vaak van 
studie en halen ze vaker binnen vijf jaar een diploma. 

Opleiding en inkomen ouders speelt rol bij studiesucces hbo   Hbo-studenten met ouders die 
geen hoger onderwijs hebben gevolgd (eerstegeneratiestudenten) vallen vaker uit en wisselen iets 
minder vaak van opleiding dan studenten met hoger opgeleide ouders. De afgelopen jaren zijn deze 
verschillen niet groter geworden. Hbo-studenten met ouders in de laagste inkomensgroepen vallen 
vaker binnen een jaar uit, veranderen iets vaker van studie en halen minder vaak hun diploma na 
vijf jaar dan studenten met ouders in de hogere inkomensgroepen. Ook deze verschillen zijn de 
afgelopen jaren stabiel. 

In wo minder invloed sociaaleconomische achtergrond   Bij wo-studenten zijn de verschillen in 
studiesucces naar sociaaleconomische achtergrond minder groot. Studenten met lager opgeleide 
ouders wisselen hier wel vaker van studie dan studenten met hoger opgeleide ouders, maar dat 
verschil wordt kleiner. Er zijn geen verschillen in uitval en diplomarendement. 

Lager rendement studenten met niet-westerse migratieachtergrond   Het diplomarendement 
van de herinschrijvers met een niet-westerse migratieachtergrond blijft sterk achter bij dat van 
andere studenten. In het hbo zijn de kansen op een diploma van deze studenten twee keer zo klein 
als die van collega-studenten. Het verschil neemt toe. In het wo is het verschil in diplomakans 
kleiner dan in het hbo. Rekening houdend met andere kenmerken van de student, vallen studenten 
met een niet-westerse migratieachtergrond in het eerste jaar wel minder vaak uit, zowel in het hbo 
als in het wo.

Aanpak van achterblijvend studiesucces 

Experimenten naar studiesucces   Binnen enkele instellingen voor hoger onderwijs zijn experi-
menten uitgevoerd en onderzoeken gedaan om het studiesucces te verbeteren. Hieruit blijkt dat 
studenten baat hebben bij duidelijke verwachtingen bij aanvang van de studie, bijvoorbeeld over 
het aantal studiepunten dat aan het eind van het eerste jaar behaald moet zijn. Ook de studie-
keuzecheck kan daarbij een rol spelen. Studenten hebben daarnaast een helder gestructureerd 
curriculum nodig dat – in het hbo – aansluit bij de arbeidsmarkt. De inrichting van het toets-
programma heeft ook invloed op de studievoortgang. Ook is van belang dat de studeerbaarheid 
wordt gemonitord en dat met studenten de studievoortgang wordt besproken. Uiteraard hebben 
pedagogisch-didactisch bekwame docenten positieve invloed op studiesucces. Voor studenten met 
een mbo-vooropleiding is een goede inhoudelijke aansluiting van het mbo op het hbo belangrijk. 
Om langstudeerders naar een diploma te begeleiden is het daarnaast goed aan te sluiten bij hun 
specifieke achtergronden en motieven (Bormans, Baijwa, Van Braam en Dekker, 2015; In ’t Veld, 
2016; Baars, Wolff en Hermus, 2016; Hogeschool Inholland, 2016; Cohen-Schotanus, 2012; 
Schneider en Preckel, 2016). 

Sociale inbedding bij niet-westerse migratieachtergrond belangrijker   Voor studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond is het, meer nog dan bij andere studenten, belangrijk dat zij bij 
de sturing en sociale inbedding in de opleiding hun eigen culturele identiteit (h)erkend weten. 
Het helpt hen als ze goed contact hebben met docenten die diversiteit in de collegebanken waar-
deren. Ook goede contacten tijdens de stage zijn belangrijk (Severiens en Wolff, 2009; In ‘t Veld, 
2016). Het SCP (2016a) wijst daarnaast op het belang van taalvaardigheid en kleinschalige 
opleidingen. 
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Minder aansluiting op arbeidsmarkt   Het studiesucces van studenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond wordt ook beïnvloed door de arbeidsmarkt. Zij komen minder makkelijk aan 
een stage, waardoor ze studievertraging oplopen. Daarnaast raken ze ontmoedigd door de verhalen 
die ze van anderen horen over achterstelling op de arbeidsmarkt (In ‘t Veld, 2016). Na hun afstude-
ren vinden hbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond minder makkelijk een baan op het 
niveau van hun opleiding dan hun Nederlandse en westerse studiegenoten (ROA 2016; Falcke, Meng 
en Nollen, 2016; SCP 2016b). De ongelijkheid tussen hbo-afgestudeerden met een Nederlandse of 
westerse en niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is de afgelopen vijftien jaar 
toegenomen (figuur 6.3d). De laatste twee jaar zien we weer een afname van het verschil.

Figuur 6.3d Afwijking in werkloosheidspercentages van gediplomeerde hbo'ers met een migratieachtergrond 
ten opzichte van hbo'ers met een Nederlandse achtergrond, in de periode 2001-2015
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Arbeidsmarkt

Werkloosheid onder afgestudeerden daalt   Voor het tweede jaar op rij neemt de werkloosheid 
onder afgestudeerden van hogescholen af. Van de voltijdstudenten die in 2013/2014 afstudeerden is 
5,9 procent anderhalf jaar na afstuderen werkloos. Van de afgestudeerden die een baan hebben, heeft 
64 procent een functie die zowel qua niveau als qua richting bij de opleiding past. 14 procent heeft een 
functie die past bij het niveau van de opleiding, maar niet bij de richting. Ook onder afgestudeerden van 
de universitaire masteropleidingen neemt de werkloosheid af. In 2015 is 6 procent van de afgestudeer-
den na anderhalf jaar werkloos. Van de afgestudeerden die een baan hebben, is 55 procent werkzaam 
in een functie die zowel qua niveau als qua richting bij de opleiding past. 10 procent heeft een functie 
die past bij het niveau van de opleiding, maar niet bij de richting (ROA, 2016). 

Grote verschillen tussen sectoren   Er zijn wel aanzienlijke verschillen in werkloosheid tussen de 
verschillende sectoren. De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is het hoogst bij studenten uit 
de sector landbouw (8 procent), gevolgd door de sectoren economie en taal en cultuur (beide 
7 procent). De sectoren onderwijs (4 procent) en gezondheidszorg (3 procent) kennen de laagste 
werkloosheid (ROA, 2016). In het wo kennen de voltijd- en deeltijdafgestudeerden van de master-
opleidingen in de sectoren taal en cultuur (12 procent) en landbouw (10 procent) de hoogste 
werkloosheid, terwijl de afgestudeerden van de sectoren techniek en gezondheidszorg het minst 
vaak werkloos worden (ROA, 2016).
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6.4 De docent 

Vakkennis op peil   De afgelopen jaren zijn veel docenten gecertificeerd en bijgeschoold 
(Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, 2016). Docenten doen veel aan scholingen en 
activiteiten om hun vakkennis op peil te houden of te verdiepen, blijkt uit een niet-representatieve 
vragenlijst van de inspectie. In het hbo neemt de tevredenheid over docenten de laatste jaren toe. 
Studenten zijn relatief tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van hun docenten. In het wo 
geldt dat voor vier van de vijf studenten (83 procent). Voor docenten in het hbo geldt daarnaast dat 
de kennis over de beroepspraktijk belangrijk is. Zeven van de tien hbo-studenten zijn hier tevreden 
over (71,9 procent) (bijlage 2, tabel 1). In de inspectieonderzoeken naar de lerarenopleidingen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2015a; 2015b; 2016a; 2016b) zagen we ook een grote tevredenheid 
over de vakkennis van de lerarenopleiders en over het aanbod van vakkennis binnen de opleiding. 
Ook werkgevers en afgestudeerden wijzen op het belang van goede vakinhoudelijke kennis van 
hbo-afgestudeerden (Allen, Meng en Van der Velden, 2016).

Didactische vaardigheden docent belangrijk   Veel minder tevreden zijn studenten over de 
didactische vaardigheden van hun docenten (bijlage 2, tabel 1). Toch zijn docenten en opleidings-
managers of -directeuren overtuigd van het belang van didactische vaardigheden, gaven ze aan in 
bovengenoemd onderzoek van de inspectie. Dat belang blijkt ook uit onderzoek: docenten die veel 
aandacht besteden aan de voorbereiding van hun onderwijs, duidelijke leerdoelen stellen en hun 
studenten feedback geven, hebben goed presterende studenten (Schneider en Preckel, 2017). 
De prestaties van studenten hangen dus samen met de didactische competenties van docenten. 
Dat onderstreept het belang van professionalisering van docenten, specifiek gericht op hun 
didactische vaardigheden. 

Goede student-docentrelatie belangrijk   Het merendeel van de studenten is tevreden over de 
houding van hun docenten ten opzichte van studenten, zo blijkt uit de Studentenmonitor 2015 
(OCW, 2015a). De tevredenheid is in het wo (81 procent) hoger dan in het hbo (72 procent). 
Studenten met een migratieachtergrond zijn minder tevreden over hun docenten en over hun 
houding jegens studenten. Dit geldt voor zowel hbo- als wo-studenten. Studenten met een 
migratieachtergrond – vooral in het hbo – oordelen ook minder positief over de studie in het 
algemeen en over de kwaliteit van het lesgeven (bijlage 2, figuur 1). Vaardigheden van docenten 
gericht op omgang met sociaal-culturele verschillen zijn daarom belangrijk (Severiens en Wolff, 
2009). 

Meer aandacht nodig voor intervisie en feedback   De Onderwijsraad (2015) beveelt aan een 
kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs te bevorderen. Elementen daarvan zijn een verbeterings-
gerichtheid vanuit het vermogen om te leren – als individu, maar ook als team – en een onder-
steunende organisatiecultuur die aanzet tot samenwerken. Afstemming met collega’s en intervisie 
en feedback dragen bij aan zo’n kwaliteitscultuur. Volgens docenten en managers bevordert het 
bovendien de docentkwaliteit, blijkt uit de vragenlijst van de inspectie. Van de hogeschooldocenten 
ontving 61 procent feedback na peer review van collega’s binnen de instelling; 11 procent kreeg 
feedback van collega’s van buiten de instelling. Slechts 6 procent van de hbo-docenten vindt dit 
niet tot weinig zinvol. Vooral ervaren docenten vinden het zinvol. Toch is ook hier nog veel te 
winnen: ruim een derde van de hogeschooldocenten heeft in het afgelopen jaar geen feedback 
ontvangen (Witteman-van Leenen en Van Bergen, 2015). Over de situatie op universiteiten zijn 
geen gegevens bekend.
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6.5 De lerarenopleidingen 

Minder pabo-studenten   Het aantal studenten dat begint aan een pabo is in 2015 sterk gedaald, 
van 8.251 in 2014 naar 5.508 in 2015. Hoewel in 2016 meer studenten zich hebben ingeschreven 
(6.060), is er geen sprake van een herstel tot het niveau van voor 2015. Vooral minder mbo’ers 
starten: 1.517 in 2016 en 1.326 in 2015, ongeveer de helft van het aantal dat in 2014 startte. De 
invoering van de vooropleidingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek is 
een belangrijke oorzaak van de daling. Met name voor mbo-gediplomeerden zijn de toelatings-
toetsen een hoge drempel. Daarnaast konden havisten nog niet anticiperen op de eisen door deze 
vakken te kiezen in hun eindexamenpakket. 

Minder afgestudeerden   Ook het aantal afgestudeerde pabo-studenten daalde de afgelopen 
jaren, van bijna 4.900 in 2010/2011 naar circa 3.500 in 2015/2016. De kans op een baan liep 
voor afgestudeerden van de pabo de laatste jaren terug, maar die situatie lijkt voorbij te zijn. 
De komende jaren zullen in het primair onderwijs naar verwachting meer leraren nodig zijn dan 
er nu beschikbaar zijn. Hierbij is wel nog steeds sprake van regionale verschillen (OCW, 2016b). 
Nu tegelijkertijd de instroom en het aantal diploma’s afnemen en de behoefte van het onderwijs-
veld aan gediplomeerde leraren basisonderwijs toeneemt, ontstaat een zorgelijke situatie.

Uitval pabo daalt   De uitval in het eerste jaar bij de pabo-opleidingen was hoog in vergelijking 
met andere opleidingen in de sector onderwijs, met name bij studenten met een mbo-vooroplei-
ding. De invoering van de vooropleidingseisen lijkt er wel voor gezorgd te hebben dat de uitval in 
het eerste jaar daalde: van 21 procent in 2014/2015 naar 13 procent in 2015/2016. Vooral bij voltijd-
studenten met een mbo-vooropleiding zien we een flinke daling. De uitval van die groep is ruim 
gehalveerd en ligt nu bijna op het niveau van de havisten.

Meer aandacht nodig voor diversiteit   Het percentage voltijdstudenten met een niet-westerse 
migratieachtergrond dat kiest voor een tweedegraads lerarenopleiding ligt in 2015 met 21 procent 
iets hoger dan bij andere opleidingen in het hoger onderwijs. Dat geldt niet voor de pabo en de 
universitaire lerarenopleiding, waar het aandeel van deze groep in 2015 op respectievelijk 5 en 
8 procent lag. In 2015/2016 daalde hun aandeel bij de pabo, van 9 naar 5 procent van de totale 
instroom. Het is van groot belang dat deze groep behouden blijft voor het onderwijs. 

Goede vakinhoudelijke basis ulo   Afgestudeerden van de universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) 
zijn zeer tevreden over de stevige vakinhoudelijke basis die ze in hun studie hebben meegekregen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2016a). In hun vakbachelor of -master hebben ze zich de wetenschap-
pelijke achtergronden van hun vakgebied eigen gemaakt en geleerd om een onderzoekende 
houding aan te nemen. Twee derde van de afgestudeerden vindt dat ze voldoende hebben geleerd 
om de leerstof vervolgens goed uit te leggen aan hun leerlingen. 

Tevredenheid over ulo’s wisselend   De tevredenheid van ulo-afgestudeerden over de voorbereiding 
op pedagogisch-didactische vaardigheden varieert. Vrijwel alle afgestudeerden vinden dat zij in staat 
zijn duidelijke lesdoelen te formuleren, lesmaterialen te ontwikkelen en verschillende werkvormen te 
hanteren. Ook zijn zij in staat om leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof te laten verwerken, 
de les op een gestructureerde wijze af te sluiten, en hun les(sen) te evalueren en indien nodig aan te 
passen. Maar ulo-afgestudeerden hebben ook kritiek: ze hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer 
vaardigheden om orde te houden en om goede feedback te kunnen geven aan leerlingen. Een derde 
zegt onvoldoende te hebben geleerd om digitale leermiddelen te gebruiken of om toetsen te maken. 
De voorbereiding op het (veelzijdige) beroep van leraar is bij de ulo’s erg kort. De ulo’s hebben daarom 
voorstellen gedaan voor een andere inrichting van de opleiding (Inspectie van het Onderwijs, 2016a).
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Tevreden over hbo-master   Leraren die na hun tweedegraads lerarenopleiding willen doorstuderen 
om een eerstegraads bevoegdheid te halen, kunnen kiezen voor een hbo-masteropleiding die voorbe-
reidt op het lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo. Afgestudeerden van deze opleiding zijn over het 
algemeen erg tevreden over deze voorbereiding op de bovenbouw en over de aangeboden vakkennis en 
vakdidactiek. Omdat de master expliciet is bedoeld voor studenten die al leraar zijn, worden veel 
pedagogisch-didactische onderwerpen niet aangeboden. Toch geven sommige afgestudeerden aan 
behoefte te hebben aan verdieping of uitbreiding van pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. 
Het is belangrijk dat opleidingen en scholen op deze individuele behoefte inspelen, bijvoorbeeld door 
middel van individuele coaching of het aanbieden van keuzevakken (Inspectie van het Onderwijs, 2016b). 

Differentiatievaardigheden leren tijdens én na opleiding   Afgestudeerden van pabo’s en tweede-
graads lerarenopleidingen voelen zich vaak niet voldoende voorbereid op differentiëren. Ze vinden 
het moeilijk om leerlingen systematisch te volgen en waar nodig lessen aan te passen aan leerlingen 
met een voorsprong of achterstand (Inspectie van het Onderwijs, 2015a; 2015b). We zien dit ook bij 
ulo-afgestudeerden: ruim de helft vindt dat zij niet voldoende hebben geleerd om het onderwijs aan 
te passen voor leerlingen met een achterstand of een voorsprong, en meer dan een derde heeft naar 
eigen zeggen onvoldoende geleerd om de voortgang van leerlingen systematisch te analyseren. 
Ook maatwerk bieden aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen komt volgens afgestudeerden te 
weinig aan bod tijdens de opleiding. Zowel bij ulo’s als bij pabo’s en tweedegraads opleidingen zijn 
aanvullende scholingsmogelijkheden ná de initiële opleiding nodig, bijvoorbeeld om differentiatie-
vaardigheden uit te bouwen. De afgelopen jaren waren de pabo’s en lerarenopleidingen betrokken bij 
de organisatie van nascholings- en begeleidingstrajecten voor beginnende leraren. De onderzoeken 
onder afgestudeerde leraren onderstrepen de noodzaak daarvan.

6.6 De groene opleidingen

Ministerie van EZ verantwoordelijk   Het ministerie van Economische Zaken is beleidsverant-
woordelijk voor het onderwijs in de sector landbouw, natuurlijke leefomgeving en voedsel. In deze 
paragraaf geven we aan op welke onderwerpen het groene hoger onderwijs afwijkt van de andere 
opleidingen in het hoger onderwijs.

Meer tevreden studenten groen   Zowel de hbo- als de wo-studenten in de groene sector zijn de 
afgelopen jaren tevredener geworden over hun opleiding. In 2016 is 76 procent van de hbo-studenten 
en 92 procent van de wo-studenten (zeer) tevreden. Vergeleken met andere onderwijssectoren zijn 
studenten vooral tevreden over de docenten en over de inhoud van de opleiding.

Instroom groeit   Het aantal studenten dat instroomt in het groene hbo is de afgelopen jaren 
gestegen, met uitzondering van het vorige studiejaar. Uit de jongste cijfers blijkt dat de instroom in 
het lopende studiejaar weer is toegenomen. In totaal startten in 2007 bijna 2.200 voltijd bachelor-
studenten aan een groene hbo-opleiding, in 2016 waren dat er bijna 3.300. Ook in het groene wo 
stijgt het aantal studenten. 

In groen hbo meer studiesucces dan gemiddeld   De sector landbouw kent betere rendementen 
dan de meeste overige sectoren in het hoger onderwijs. In het hbo vallen vrijwel evenveel studen-
ten uit in het eerste jaar (17 procent), maar veranderen minder studenten van opleiding (11 procent) 
dan gemiddeld in de andere sectoren. Van de studenten die overblijven, haalt een groter deel na vijf 
jaar een diploma, namelijk 64 procent. 

Ook in groen wo meer studiesucces   Ook in het wo kent de sector landbouw meer studiesucces 
in vergelijking met het gemiddelde. Van de studenten die in 2014 begonnen aan een groene 
wo-bacheloropleiding was 4 procent na een jaar uitgevallen en was 15 procent van opleiding 
veranderd. Van de studenten die zich in 2011 inschreven en zich het jaar daarna opnieuw hadden 
ingeschreven, had 79 procent na vier jaar een diploma.
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Vaker baan op niveau   Onder afgestudeerden in de sector landbouw ligt de werkloosheid wat 
hoger dan onder andere afgestudeerden in het hoger onderwijs (ROA, 2016; zie ook 6.3). Van de in 
2013/2014 afgestudeerde hbo-studenten heeft 79 procent binnen anderhalf jaar een baan op 
niveau. Dit is meer dan in andere sectoren en toegenomen. In voorgaande jaren schommelde dit 
nog rond de 70 procent. 

6.7 Nabeschouwing

Studiesucces hbo blijft aandachtspunt   De afgelopen jaren hebben hogescholen en universiteiten 
hard gewerkt om de kwaliteit van opleidingen te verbeteren. Er is meer aandacht gekomen voor de 
kwaliteitsborging van toetsing en examinering (Inspectie van het Onderwijs, 2016d). Hbo-opleidingen 
hebben daarnaast praktijkgericht onderzoek geïntegreerd in de curricula en in de eindtermen en de lat is 
hoger komen te liggen (Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, 2016). Tegelijkertijd is het 
studiesucces op hogescholen nog steeds een zorg. De uitval is hoog en het diplomarendement is laag, 
vooral onder bepaalde groepen studenten. Het is zaak dat de hogescholen inzetten op het vergroten van 
het studiesucces van hun studenten. Een voorwaarde voor verbetering van studiesucces is inzicht in de 
eigen studentenpopulatie. Nu er steeds meer data beschikbaar zijn, hebben instellingen en opleidingen 
ook steeds meer mogelijkheden om zelf het studiesucces van hun studenten in kaart te brengen. Daarbij 
kunnen instellingen veel van elkaar leren door goede praktijkvoorbeelden onderling uit te wisselen.

Verdere professionalisering docenten nodig   Het studiesucces van studenten hangt samen met 
de didactische kwaliteiten van docenten. Om studenten van diverse achtergronden en verschillende 
ingangsniveaus te kunnen bedienen, hebben docenten daarnaast ook differentiatievaardigheden en 
interculturele competenties nodig. Dat onderstreept de noodzaak voor verdere professionalisering 
en ondersteuning van docenten. Opleidingen doen er goed aan die professionalisering van docenten 
te koppelen aan de context van de eigen onderwijsvisie, opleidingsdoelen en studentenpopulatie.

De weg naar hoger onderwijs telt ook   Niet alleen voor studiesucces binnen de opleiding is 
aandacht nodig, maar ook voor de weg die studenten afleggen naar het hoger onderwijs. In 2015 
gingen minder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond studeren. Hoewel er een 
kleine opleving van de doorstroom is in 2016, gaan er minder mbo’ers naar het hbo. De aansluiting 
van het mbo op het hbo moet beter, ook omdat dit nog steeds een belangrijke route naar het hoger 
onderwijs is voor studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. De sectoren economie en 
onderwijs vragen daarbij de meeste aandacht. 
 
Oog voor zorgvuldige selectie   Bij selecterende masteropleidingen en bij bacheloropleidingen met 
een numerus fixus hebben studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en mannen minder 
kans om in te stromen. Als bij selectie kwalitatieve criteria worden toegepast, is het uitermate 
belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van het belang die criteria transparant en zorgvuldig 
toe te passen. Het belang hiervan groeit nu de centrale loting bij de bacheloropleidingen per 2017 
wordt afgeschaft. De inspectie zal de toegankelijkheid van het hoger onderwijs blijven monitoren.

Zorgen over dalende instroom pabo’s   Er is de afgelopen jaren veel gedaan om de kwaliteit van de 
pabo’s te verbeteren en dat is een goede zaak. Tegelijkertijd dreigen nu veel potentiële studenten de 
pabo niet te bereiken. Ondanks een toename van de instroom in 2016, daalde de instroom flink ten 
opzichte van de periode vóór 2015. Dit geldt met name voor studenten met een mbo-vooropleiding. 
Ook het aantal behaalde diploma’s neemt af. Over een aantal jaren zullen er meer leraren nodig zijn 
dan er beschikbaar zijn. Dit is een zorgelijke situatie. Om ook in de toekomst voldoende gekwalifi-
ceerde leraren voor het basisonderwijs te kunnen opleiden zijn maatregelen nodig, bijvoorbeeld door 
aspirant-studenten uit het mbo een betere voorbereiding te bieden en door meer flexibele trajecten 
in te richten. Daarnaast is het van belang om startende leraren voor het vak te behouden. Daarom zijn 
er ook aanvullende scholingsmogelijkheden nodig ná de initiële opleiding. Het zou goed zijn als 
opleidingen en scholen gezamenlijk nagaan wat in ieder geval binnen de pabo geleerd moet worden 
en wat daarna, in een ‘inductietraject’ voor startende leraren, een plek kan krijgen. 
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Figuur 1 Percentage behaalde diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling, na vijf jaar voltijd hbo-
bachelor (cohorten 2001-2010, n 2010=83.997) en vier jaar voltijd wo-bachelor (cohorten 2002-2011, 
n 2011=44.800)
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*exclusief studenten die in het eerste jaar uitvielen of veranderden van opleiding 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tabel 1 Percentage voltijd hbo- en wo-bachelorstudenten dat (zeer) tevreden is over (kenmerken van) docenten 
in de periode 2011-2016 (n 2016=233.532) 

Hbo

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Didactische kwaliteit 52,6 54,1 50,8 51,9 55,1 56,9

Bereikbaarheid 48,6 48,4 46,5 48,7 52,6 54,8

Betrokkenheid 57,6 58,8 54,9 56,8 59,8 61,8

Kwaliteit begeleiding 54,8 56,0 51,7 53,4 57,2 58,8

Kwaliteit feedback 52,4 53,2 48,9 50,0 53,2 54,6

Inspirerend 46,2 48,2 44,3 45,6 49,7 50,1

Kennis beroepspraktijk 69,6 71,0 67,9 68,3 70,7 71,9

Inhoudelijke deskundigheid 67,3 68,6 65,6 66,3 66,6 67,8

Wo

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Didactische kwaliteit 63,7 64,4 60,6 61,9 63,3 64,4

Bereikbaarheid 64,2 65,2 62,2 64,2 64,4 64,9

Betrokkenheid 60,3 61,4 57,2 59,6 60,4 61,1

Kwaliteit begeleiding 62,6 63,8 58,4 60,5 61,8 62,4

Kwaliteit feedback 57,3 58,6 53,0 55,2 55,4 55,8

Inspirerend 58,2 59,3 53,7 54,3 56,7 56,1

Kennis beroepspraktijk 71,1 71,3 68,1 68,7 70,7 70,3

Inhoudelijke deskundigheid 87,3 87,1 84,1 84,8 83,2 83,4

Bron: NSE, 2016

Figuur 1 Percentage voltijd hbo- en wo-studenten dat positief of tevreden is over (aspecten van) de studie in 2015, 
naar achtergrond (n=15.627)
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Bron: OCW, 2015
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