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Inleiding 
 
Dit is het technische rapport dat ten grondslag ligt aan het sectorhoofdstuk hoger onderwijs van 
de Staat van het Onderwijs 2015/2016. In het rapport staat de verantwoording van de 
onderzoeksgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van zowel registratiebestanden als van 
informatie uit secundaire databronnen.  
 
De tabellen, die de basis vormen voor dit technisch rapport, zijn opgenomen in een apart 
opendata-bestand: 
 
Technisch rapport hoger onderwijs – tabellen hbo en wo 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/04/12/technisch-
rapport-hoger-onderwijs-%E2%80%93-tabellen-hbo-en-wo 
 
 
 
  

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/04/12/technisch-rapport-hoger-onderwijs-%E2%80%93-tabellen-hbo-en-wo
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/04/12/technisch-rapport-hoger-onderwijs-%E2%80%93-tabellen-hbo-en-wo
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Sectorspread hoger onderwijs 

 

 
 
 
Toename studententevredenheid 
Studenten in het hbo zijn steeds vaker tevreden over hun opleiding, daar is 75,4 procent nu 
(zeer) tevreden. In het wo is nu 85 procent (zeer) tevreden. 
 
Tabel 1 Percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de voltijd bachelor opleiding, hbo en wo 
2010-2016 
  Hbo Wo 

      2010 65,8 80,9 
      2011 65,6 81,3 
      2012 67,6 81,9 
      2013 68,2 80,1 
      2014 69,9 81,3 
      2015 73,1 83,9 
      2016 75,4 85,0 
      Bron: NSE/Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
 
Studiesucces in het hbo punt van zorg 
Het aandeel hbo-bachelorstudenten dat na vijf jaar een diploma haalt, daalde de afgelopen tien 
jaar van 67 naar 57 procent. In het wo haalt 70 procent van de bachelorstudenten na vier jaar 
een diploma.  
 
Tabel 2 Percentage behaalde diploma’s onder herinschrijvers* aan instelling, na vijf jaar voltijd hbo-bachelor 
(2001-2010) en vier jaar voltijd wo-bachelor (2002-2011) 
Instroomcohort Hbo Wo 

            2001 67   
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2002 65,8 46 
            2003 65,5 48,1 
            2004 64,5 50,2 
            2005 63,3 52,6 
            2006 62,2 53,2 
            2007 62,1 56,6 
            2008 59,7 63,7 
            2009 57 65,1 
            2010 56,8 67,7 
            2011   70 
            Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
 
Niet-westerse mbo-gediplomeerden vaak naar het hbo 
Mbo-gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het 
hbo dan andere mbo-gediplomeerden. De laatste jaren daalde de doorstroom van beide 
groepen.  
 
Tabel 3 Percentage gediplomeerde mbo-studenten dat direct doorstroomt naar het hbo, naar herkomst in 
de periode 2008-2016  

 

Jaar 
Mbo’ers met een 
Nederlandse of 

westerse achtergrond 

Mbo’ers met een niet-
westerse achtergrond Verschilscore 

      2008 38,5 55,4 16,9 
      2009 38,9 57,1 18,2 
      2010 37 53,9 16,9 
      2011 35,5 52 16,5 
      2012 34,4 49,8 15,4 
      2013 36,6 52,5 15,9 
      2014 37 50,3 13,3 
      2015 32,5 44 11,5 
      2016 33,9 45,3 11,4 
      Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 
       

 
Dalende instroom pabo’s 
In 2016 startten er circa 6.000 voltijd- en deeltijdstudenten met een pabo-opleiding. Over een 
aantal jaren zullen er meer leraren nodig zijn dan er op dat moment beschikbaar zijn. Om ook 
in de toekomst gekwalificeerde leraren voor het basisonderwijs voor de klas te hebben staan 
zijn er maatregelen nodig.  
 
Zie paragraaf 4.1 
 
 
In 2016/2017 neemt de instroom van nieuwe studenten in het hoger onderwijs weer 
iets toe.  
 
Zie paragraaf 2.4 
 
Hbo-gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond vinden minder vaak 
werk 
De aansluiting op de arbeidsmarkt verbeterde de afgelopen jaren. Gediplomeerden hebben 
bovendien vaker een baan op niveau. Hbo-gediplomeerden met een niet-westerse 
migratieachtergrond hebben een kleinere kans op werk dan andere hbo-gediplomeerden. Dit 
verschil wordt steeds groter. 
 
Tabel 4 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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Jaar 

Westerse 
migratie-

achtergrond 

Niet-westerse 
migratie-

achtergrond 
2001 0,8% 1,7% 
2002 0,8% 2,3% 
2003 1,4% 5,9% 
2004 1,8% 4,8% 
2005 1,1% 4,2% 
2006 1,1% 3,1% 
2007 0,8% 3,5% 
2008 0,8% 3,4% 
2009 1,6% 6,1% 
2010 1,6% 5,8% 
2011 1,5% 6,0% 
2012 2,4% 7,0% 
2013 2,7% 7,8% 
2014 1,9% 7,2% 
2015 1,5% 6,2% 

Bron: ROA, 2016 
 
 
Kengetallen hoger onderwijs 
 
Aantal studenten x 1.000 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016* 
Hoger beroepsonderwijs 416.629 423.945 421.693 440.293 446.434 442.567 
Wetenschappelijk onderwijs 242.345 245.428 241.372 250.186 255.661 261.176 
Bron: CBS Statline, 2016 

       
Aantal bekostigde instellingen  
  2015/2016 
Hbo-instellingen 37 
Wo-instellingen 18 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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1 Databronnen en definities 

1.1 Databronnen  
In deze paragraaf worden de bestanden beschreven die gebruikt zijn voor de analyses. 

1.1.1 CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) 
CROHO wordt beheerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en is door de inspectie bewerkt 
tot een telbestand over een reeks van jaren waarbij per jaar het aanbod aan opleidingen, 
inclusief de bijbehorende opleidingskenmerken in CROHO, per 1 oktober van jaar t wordt geteld. 
Opleidingen die na 1 oktober van een bepaald jaar zijn gestart, tellen voor dat jaar niet mee in 
het totaal van het aanbod.  

1.1.2 RASP (Registratie Aanmelding Selectie Plaatsing) 
RASP is het registratiesysteem van het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP), 
waarin onder meer de aanmeldingen van lotingsopleidingen worden geregistreerd en van 
waaruit de gegevensleveringen aan de onderwijsinstellingen plaatsvinden. Lotingsgegevens uit 
RASP zijn per collegejaar door DUO aan de inspectie beschikbaar gesteld. De gegevens uit RASP 
zijn vervolgens gekoppeld aan het opleidingentelbestand dat uit CROHO is aangemaakt.  

1.1.3 1cijferHO 
Het 1cijferHO-bestand is een bewerking van BRON HO (Basis Register Onderwijs HO) en wordt 
beheerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De inspectie bewerkt het 1cijferHO tot een 
cohortbestand en een inschrijvingenbestand.  
 
Cohortbestand 
Een cohort zoals door de inspectie gedefinieerd bestaat uit unieke hoofdinschrijvingen die per 1 
oktober van een jaar t de eerste keer voorkomen op een specifieke brin-isat combinatie 
(domein brin-isat). Op het cohortbestand worden de kengetallen instroom, switch, uitval en 
diplomarendement berekend. 

• Neveninschrijvingen tellen niet mee 
• Het gaat om een hoofdinschrijving aan een brin-isat. In het geval van meer dan één 

hoofdinschrijvingen gekoppeld aan een onderwijsnummer, is de inschrijvingsstatus van 
het domein ho leidend. Er wordt dus maar één hoofdinschrijving per onderwijsnummer 
geteld binnen een cohort.  

• Een eerste hoofdinschrijving aan een brin-isat combinatie sluit niet uit dat de 
betreffende persoon al eerdere inschrijvingen heeft gehad in het ho aan andere brin-isat 
combinaties. 

 
Om de relatie met ouderlijk milieu in kaart te brengen is het cohortbestand gekoppeld aan CBS-
data. Hierdoor hebben we ook gegevens over het opleidingsniveau, inkomen en de postcode van 
de ouders van de leerlingen. Opleidingsniveau van de ouders definiëren we als het hoogst 
behaalde opleidingsniveau van de ouders. We gebruiken de standaard onderwijsindeling 2006 
(SOI 2006１) voor het opleidingsniveau. Als maat voor inkomen hanteren we het 
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen, waar we met quintielgroepen werken.  
 
Inschrijvingenbestand 
Het inschrijvingenbestand is het ontdubbeld BRON HO. Het inschrijvingenbestand bestaat uit 
unieke hoofdinschrijvingen per peildatum (1 oktober van jaar t). Op het inschrijvingenbestand 
wordt het aantal inschrijvingen naar relevante kenmerken berekend.  

• Neveninschrijvingen tellen niet mee; 

                                                
１ http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7C94DE33-621C-4355-928A-8B90F9F5D777/0/2006soiniveauindeling201213.pdf 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7C94DE33-621C-4355-928A-8B90F9F5D777/0/2006soiniveauindeling201213.pdf
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• Het gaat om een hoofdinschrijving op 1 oktober van jaar t aan een brin-isat. In het 
geval van meer dan één hoofdinschrijvingen gekoppeld aan een onderwijsnummer, is de 
inschrijvingsstatus van het domein ho leidend. 

 

1.1.4 NSE (Nationale Studenten Enquête) 
Onderstaande databeschrijving is een bewerking van de website van de bestandeigenaar. 
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks 
bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over 
hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in 
Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. De NSE-data geven een indicatie van hoe 
tevreden studenten zijn over hun opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 
en 5.  
 

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Studiekeuze123. De 
Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de NRTO, Vereniging Hogescholen 
en VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt 
daarmee het gehele hoger onderwijs. De NSE wordt uitgevoerd door 
onderzoeksbureau GfK Intomart in opdracht van Studiekeuze123.  

 
 

1.2 Definities 
In deze paragraaf worden gebruikte definities beschreven. 
 

1.2.1 Studentgegevens  
 
1. Inschrijvingsjaar 
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke hoofdinschrijvingen worden geteld. 
 
2. Hoofdinschrijving 
Unieke hoofdinschrijving aan een brin-isat combinatie op 1 oktober van jaar t. 
 
3. Directe instroom 
Hoofdinschrijvingen van een brin-isat combinatie dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in 
BRON HO voorkomt op die specifieke brin-isat combinatie waarvan geen eerdere inschrijving in 
BRON HO bekend is. 
 

1.2.2 Doorstroom 
 
4. Uitval  
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal 
in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 niet meer in 
BRON HO voorkomt gedeeld door cohortgrootte * 100. 
 
5. Opleidingsswitch  
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste 
maal in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een 
andere opleiding (isat) staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte * 100. 
 
6. Opleidingsswitch binnen de instelling 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste 
maal in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een 
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andere opleiding (isat) van dezelfde instelling staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte * 
100. 
 
7. Instellingsswitch 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste 
maal in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een 
andere opleiding (isat) van een andere instelling staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte 
* 100. 
 
5=6+7 
 

1.2.3 Diplomarendement 
 
8. Diploma aan instelling 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen aan een opleiding van een instelling dat op 1 oktober van jaar 
t de eerste maal in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar 
t+nominale studieduur+1 een diploma heeft behaald aan dezelfde instelling (exclusief 
propedeutische diploma’s) gedeeld door cohortgrootte * 100. 

 
9. Diploma aan instelling herinschrijvers (postpropedeutisch) 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen aan een opleiding van een instelling dat op 1 oktober van jaar 
t de eerste maal in BRON HO voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 
opnieuw aan de instelling staat ingeschreven en in jaar t+nominale studieduur+1 een diploma 
heeft behaald aan dezelfde instelling (exclusief propedeutische diploma’s) gedeeld door 
cohortgrootte * 100. 
 
10. Nominale studieduur of benadering daarvan 
Opleidingssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Nominale studieduur 
Hbo Ad Voltijd 2 
Hbo Ad Deeltijd 2 
Hbo Bachelor Voltijd 4 
Hbo Bachelor Deeltijd 4 
Hbo Master Voltijd 1 of 2 
Hbo Master Deeltijd 1 of 2 
Wo Bachelor Voltijd 3 
Wo Bachelor Deeltijd 3 
Wo Master Voltijd 1 of 2 
Wo Master Deeltijd 1 of 2 
 

1.2.4 Aantal diploma’s  
 
11. Aantal diploma’s inclusief neveninschrijvingen en dubbele hoofdinschrijvingen 
Aantal inschrijvingen op 1 oktober van jaar t dat met een diploma (exclusief propedeutisch 
diploma) staat geregistreerd (gebaseerd op BRON HO). 
 

1.2.5 Opleidingsgegevens  
 
12. Aantal opleidingen (uitgesplitst naar opleidingsvorm, bekostigingsstatus) 
Aantal actuele bekostigde en niet-bekostigde voltijd en deeltijd/duale opleidingen (unieke brin-
isat combinaties) dat per 1 oktober van jaar t in CROHO een actuele status heeft. 
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1.2.6 Instellingsgegevens 
 
13. Aantal instellingen (uitgesplitst naar bekostigingsstatus) 
Aantal actuele bekostigde en niet-bekostigde hbo- en wo-instellingen dat per 1 oktober van jaar 
t in CROHO een actuele status heeft. 
 

1.2.7 Instellingsloting en opleidingsloting 
Bij de opleidingen met een loting zijn twee varianten te onderscheiden.  
 
14. Instellingsloting in het wo en hbo (artikel 7.53 WHW) 
Instellingsloting komt voor in het hbo en wo. De instelling vraagt de loting aan. Indien meerdere 
instellingen voor eenzelfde opleiding een loting aanvragen kan een student zich echter maar bij 
één onderwijsinstelling voor deze opleiding aanmelden. Als de a.s. student uitloot, mag deze 
zich aanmelden bij een andere instelling voor dezelfde opleiding en meedoen aan de tweede 
loting, als er nog plaatsen over zijn.  
 
15. Opleidingsloting in het wo (artikel 7.54 WHW) 
Deze vorm komt uitsluitend in het wetenschappelijk onderwijs voor. Van opleidingsloting is 
sprake als het aantal aanmeldingen voor een opleiding groter is dan het totaal aantal plaatsen 
aan alle onderwijsinstellingen voor die opleiding. Wordt de opleiding aan meerdere 
onderwijsinstellingen gegeven, dan wordt eerst geloot op opleidingsniveau. Na de inloting doen 
de studenten mee aan een vervolgloting op instellingsniveau. Dus eerst een loting voor de 
opleiding en in tweede instantie voor de instellingen waar deze opleiding gegeven wordt. 
 
Bron: Handleiding Loting voor het hoger onderwijs, DUO januari 2014, versie 3.5 
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2 Belangrijkste bevindingen 

In de volgende paragrafen zijn per onderwerp de belangrijkste bevindingen beschreven. In dit 
hoofdstuk zijn alleen uitsplitsingen naar soort hoger onderwijs (hbo/wo), opleidingsfase (ad, ba, 
ma), opleidingsvorm (voltijd/deeltijd/duaal) en sector opgenomen. In het ods-bestand met 
onderliggende tabellen zijn meer uitsplitsingen opgenomen. 
 

2.1 Aantal opleidingen bekostigd, niet-bekostigd en numerus fixus 
 
Aantal niet-bekostigde opleidingen in bekostigd en niet-bekostigd onderwijs 
In het niet-bekostigd onderwijs zien we de afgelopen vijf jaar bij alle opleidingsvormen een 
stabilisatie of lichte stijging in het aantal niet-bekostigde opleidingen.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
In het bekostigd onderwijs zien we de afgelopen drie jaar een afname van het aantal niet-
bekostigde hbo-masteropleidingen. Daarnaast zien we de afgelopen jaren een toename van 
niet-bekostigde wo masteropleidingen. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Aantal bekostigde opleiding in bekostigd onderwijs 
In het bekostigd onderwijs zien we de afgelopen jaren een afname in het aantal bekostigde hbo- 
en wo-bacheloropleidingen en in het aantal wo-masteropleidingen. Het aantal bekostigde hbo-
masteropleidingen is de afgelopen jaren licht gestegen. 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
De afname van bekostigde hbo-bacheloropleidingen zien we vooral terug in de sector onderwijs 
(in 2011/2012), techniek en economie. Bij de wo-masteropleidingen zien we vooral een afname 
in het aantal opleidingen bij de sectoren onderwijs (in 2010/2011) en taal en cultuur (in 
2015/2016). 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Numerus fixus 
Het percentage hbo-bacheloropleidingen met een fixus steeg van 2 procent in 2007/2008 tot 
ongeveer 8 procent in 2015/2016. In 2016/2017 kent ongeveer 7 procent van de opleidingen 
een instellingsfixus. 
In het wo is er na een stijging tot 2013/2014 van de opleidingen met een opleidingsfixus nu 
sprake van een daling. Het percentage opleidingen met een instellingsfixus laat de afgelopen 
jaren een wisselend beeld zien (zie grafiek hieronder). 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Let op: paragraaf 2.2 en verder gaan alleen over het bekostigd onderwijs. 

2.2 Inschrijvingen 
In 2015/2016 staan iets meer studenten ingeschreven in het hoger onderwijs dan in 
2014/2015. Vooral bij masteropleidingen in het wo zien we een toename in het aantal unieke 
hoofdinschrijvingen. 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016  
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Internationale studenten 
Het aantal ingeschreven internationale studenten is de afgelopen jaren toegenomen. 
Internationale studenten zijn hier gedefinieerd als studenten zonder de Nederlandse nationaliteit 
én zonder mbo-, havo- of vwo-diploma.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016  
 
 
De afgelopen jaren is bij bijna alle universiteiten een percentuele toename te zien van 
internationale studenten.   

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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2.3 Doorstroom 
Na een afname van de direct aansluitende doorstroom vanuit het toeleverende onderwijs, is 
onder mbo 4-gediplomeerden (bol en bbl) sprake van een toename van de doorstroom naar het 
hbo. De doorstroom van gediplomeerde havisten en vwo’ers is ook in 2016 afgenomen of min of 
meer stabiel.  
 
Voorspellen we de instroom na een tussenjaar dat vanuit het diplomacohort 2016 alsnog in 
2017 zal doorstromen, dan zien we dezelfde patronen, met uitzondering voor de groep vwo-
gediplomeerden die doorstroomt naar het wo. Deze lijkt ook enigszins toe te nemen.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 
 

2.4 Instroom 
Bevindingen ten aanzien van de instroom in 2015/2016 zijn al in de Staat van het Onderwijs 
2014/2015 beschreven. In onderstaande paragraaf zijn de nieuwste cijfers voor 2016/2017 
meegenomen. 
 
In deze paragraaf omvat instroom zowel de directe als indirecte instroom in het hoger 
onderwijs. Wat betreft de instroom in het hoger onderwijs vallen een aantal zaken op. Ten 
eerste is de instroom in het hbo-bacheloronderwijs (voltijd) het hoogst, instroom in hbo-master 
(voltijd) onderwijs en wo-bachelor (deeltijd) onderwijs is het laagst. Ten tweede, na een 
toename in de instroom in 2013/2014 in het hbo- en wo-bacheloronderwijs (voltijd) zien we in 
2014/2015 een stabilisatie en in 2015/2016 een duidelijke afname. In 2016/2017 is de instroom 
in de voltijd bacheloropleidingen weer toegenomen. Deze toename in 2016 is hoofdzakelijk 
veroorzaakt door gediplomeerden uit mbo, havo en vwo die in 2014/2015 of eerder hun diploma 
hebben behaald.  
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016  
 

2.5 Uitval en opleidingsswitch 
 
Uitval 
Volgens de definitie die de inspectie hanteert gaat het bij uitval om uitval uit het stelsel. Dit 
betekent dat een student na een jaar na aanvang van de opleiding geen inschrijving meer heeft 
in BRON HO. Oftewel, de student verlaat na één jaar (tijdelijk) het hoger onderwijs of volgt een 
niet-bekostigde opleiding.  
 
Het percentage studenten dat het hoger onderwijs binnen één jaar verlaat is hoger in het hbo 
dan in het wo. Bij de hbo-bachelor- en masteropleiding zien we dat het percentage studenten 
dat het hoger onderwijs binnen één jaar verlaat iets steeg ten opzichte van 2012. In het wo zien 
we bij de bacheloropleiding sinds 2011 een lichte daling in uitval. Het percentage uitval in de 
hbo-bacheloropleiding is ongeveer 17 procent en in het wo 7 procent. 
Zowel in het hbo als wo vallen mannen vaker uit dan vrouwen en studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond vallen vaker uit dan studenten met een Nederlandse of westerse 
achtergrond. Studenten met een mbo-vooropleiding vallen vaker uit in het hbo dan studenten 
met een havo- of vwo-diploma. In het hbo en wo vallen studenten met ouders die geen hoger 
onderwijs hebben gevolgd (eerstegeneratiestudenten) vaker uit dan studenten met 
hoogopgeleide ouders. Daarnaast is de uitval in het eerste jaar hoger bij studenten van ouders 
in de laagste inkomensgroepen ten opzichte van studenten met ouders in de hoogste 
inkomensgroepen２. 
 

                                                
２ Inkomen van de ouders is hier gebaseerd op het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Het gestandaardiseerd besteedbaar 

inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Terugkeer na uitval 
Ook is gekeken of de studenten die na één jaar (tijdelijk) het hoger onderwijs verlaten, zich 
ingeschreven hebben in het mbo of zich later weer inschrijven in het hoger onderwijs. In het 
hbo heeft ongeveer 20 procent zich, na een jaar afwezigheid, een jaar later weer ingeschreven 
in het ho. Daarnaast heeft iets meer dan 10 procent zich ingeschreven in het mbo. In het wo 
heeft 25 procent zich na een jaar van afwezigheid een jaar later weer ingeschreven in het ho. 
 
Van de studenten die definitief zijn vertrokken, in ieder geval voor de daaropvolgende twee 
jaar, of een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs volgen, is het merendeel man. Daarnaast 
is het percentage studenten met een niet-westerse immigratieachtergrond dat niet terugkeert 
hoger ten opzichte andere studenten (in het wo is het verschil tussen de groepen gering). In het 
hbo keren studenten met een havo diploma het minst vaak terug, in het wo studenten met een 
vwo-diploma. 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Uitval in verschillende sectoren 
In het hbo en wo zien we een wisselend beeld bij de verschillende sectoren omtrent het 
percentage studenten dat binnen één jaar na start van de opleiding het hoger onderwijs verlaat. 
In het hbo is de uitval het hoogst in de sector onderwijs (21 procent) en het laagst in het de 
sector taal en cultuur (14 procent), de sterkste daling zien we in de sector gezondheidszorg. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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In het wo is de uitval het hoogst in de sector taal en cultuur (ongeveer 10 procent) en het 
laagst in het de sector gezondheidszorg (3,5 procent). In de sector economie daalde het 
percentage uitvallers sinds 2012 sterk. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Opleidingsswitch 
Het percentage studenten dat binnen één jaar na de start van de initiële hbo-opleiding is 
geswitcht naar een andere opleiding, is in het wo de afgelopen jaar stabiel gebleven. In het hbo 
is dit percentage in 2014, net als in 2013, gedaald. 
 
Zowel in het hbo als wo wisselen mannen vaker van studie dan vrouwen. Studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond wisselen vaker van opleiding dan studenten met een 
Nederlandse achtergrond of een westerse migratieachtergrond. Studenten met een havodiploma 
wisselen vaker van hbo-bacheloropleiding dan studenten met een mbo- of vwo-vooropleiding. In 
het hbo en wo wisselen eerstegeneratiestudenten iets vaker van opleiding dan studenten met 
hoger opgeleide ouders. Daarnaast wisselen studenten met ouders in de laagste 
inkomensgroepen iets vaker van studie dan studenten met ouders in de hogere 
inkomensgroepen. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Als we switch opdelen in switch tussen de instellingen en switch binnen de instellingen, dan valt 
op dat in het wo de switch tussen de instellingen de afgelopen vijf jaar is afgenomen. Dit is m.n. 
relevant omdat in de prestatieafspraken dit als uitval wordt beschouwd (vanuit 
instellingsperspectief). In het hbo is dit (afname van instellingsswitch over de gehele 
tijdsperiode) niet het geval. 
 
Opleidingsswitch in verschillende sectoren 
In het hbo zien we ten opzichte van 2012 bij alle sectoren een daling in het percentage 
studenten dat binnen één jaar na de start van de initiële bacheloropleiding is veranderd van 
opleiding. Daarnaast verschillende de sectoren in het hbo in het percentage studenten dat van 
opleiding wisselt: in de sector economie wisselt ongeveer 22 procent van de bachelorstudenten 
binnen één jaar van opleiding, terwijl in de sector taal en cultuur ongeveer 8 procent van de 
studenten switcht. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
In het wo is het percentage studenten dat binnen één jaar na start wisselt van 
bacheloropleiding het hoogst in de sectoren techniek en economie (29 procent), in de 
sectoroverstijgende３ bacheloropleidingen is de opleidingsswitch het laagst (7 procent).  
De daling is het sterkst in de sector recht.  

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
  

                                                
３ Onder de sector sectoroverstijgend wo vallen opleidingen zoals Liberal Arts and Sciences en Tourism. 
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2.6 Diplomarendement 
 
Algemeen 
Bij de berekening van het diplomarendement in bachelor voltijd opleidingen zijn studenten die 
in het eerste jaar zijn uitgevallen of veranderd van opleiding niet meegenomen. 
Na een afname in het diplomarendement in het hbo is er het laatste jaar sprake van een 
stabilisatie. Het diplomarendement in het wo neemt toe. 
 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
Het diplomarendement van mannen is lager dan bij vrouwen. Het studiesucces van studenten 
met een niet-westerse migratieachtergrond is kleiner dan dat van andere studenten. Daarnaast 
is de vooropleiding van een student van invloed op het studiesucces in het hbo: studenten met 
een vwo-vooropleiding behalen vaker in vijf jaar een hbo-bachelor dan studenten met een 
andere vooropleiding. Zowel in het hbo als het wo is het diplomarendement van studenten met 
een gemiddeld eindexamencijfer vo van zeven of meer, hoger dan dat van studenten met een 
lager gemiddeld eindexamencijfer vo. Het diplomarendement van studenten met hoger 
opgeleide ouders is hoger dan dat van studenten met lager opgeleide ouders. Het studiesucces 
van studenten met ouders in de lagere inkomensgroepen is lager dan dat van studenten met 
ouders met hogere inkomens. Tot slot is het diplomarendement van internationale studenten 
hoger dan dat van Nederlandse studenten. 
 
 
Opleidingsfase 
Wanneer we naar de verschillende opleidingsfases kijken zien we in het hbo een daling in het 
diplomarendement bij de éénjarige masteropleidingen. Echter, het percentage studenten dat in 
de periode na drie jaar een diploma behaalt aan de initiële voltijd Ad-opleiding (associate 
degree) is toegenomen.  
In het wo zien we dat het percentage studenten dat na twee jaar een masteropleiding van 60 
ects heeft behaald aan een instelling stabiel is na een stijging in de afgelopen jaren. Bij de wo-
masteropleidingen van 120 ects is het percentage studenten dat na drie jaar een diploma heeft 
behaald de afgelopen vijf jaar geleidelijk afgenomen. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Sectoren 
In het hbo is het diplomarendement in de sectoren gezondheidszorg en taal en cultuur het 
hoogst, in het wo is dat in de sector sectoroverstijgend. Na een eerdere daling is de sector 
landbouw het afgelopen jaar de sector waar het diplomarendement het sterkt is gestegen. In 
het wo is het diplomarendement het afgelopen jaar alleen gedaald in de sector 
sectoroverstijgend. 
 
 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Diplomarendement na vijf, zes, zeven en acht jaar 
Naast het diplomarendement na vijf jaar hebben we gekeken naar het diplomarendement na 
zes, zeven en acht jaar aan een instelling (zonder studenten die in het eerste jaar zijn 
uitgevallen of veranderd van opleiding). Ook hier zien we in het hbo na een eerdere afname in 
het laatste jaar een stabilisatie. In het wo neemt het diplomarendement aan de instelling toe. 
In het hbo is het aandeel studenten dat na een aantal extra jaren aan de instelling een hbo-
diploma behaalt ongeveer gelijk in alle jaren, in het wo is het verschil tussen de extra jaren (na 
vier of vijf jaar een wo bachelor diploma) afgenomen. 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

  
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Hierna volgt het diplomarendement na 4-8 jaar voor groepen studenten. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Instellingen hbo 
In het hbo is het diplomarendement bij instellingen de afgelopen vijf jaar zowel gedaald als 
gestegen. Er zijn meer instellingen met een afname dan een toename in het diplomarendement.  
 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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2.7 Aantal diploma’s 
Het gaat hier om het aantal diploma’s (exclusief propedeutisch diploma) ongeacht het soort 
inschrijving (hoofdinschrijving of neveninschrijving).  
 
Het jaar 2011/2012 buiten beschouwing gelaten, is het aantal behaalde voltijd 
bachelordiploma’s in het hbo de afgelopen drie jaar toegenomen. Ook in het wo zien we een 
lichte stijging in het aantal behaalde voltijd bachelordiploma’s. Tegelijkertijd hebben meer 
studenten zich in de deze periode ingeschreven in het hoger onderwijs. 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 

2.8 Doorstroom na associate degree 
Het percentage studenten dat na het behalen van een associate degree het jaar erop 
ingeschreven staat in een hbo bachelor ligt de afgelopen jaren rond de 33 procent. 
Ongediplomeerde doorstroom van associate degree naar hbo bachelor komt nauwelijks voor. 
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2.9 Opstroom na hbo propedeuse/diploma 
Het percentage studenten dat na het behalen van een hbo-propedeuse het jaar erop 
ingeschreven staat in het wo, ligt de afgelopen jaren rond de 3 procent. Het percentage 
studenten dat na het behalen van een hbo-bachelordiploma direct aansluitend doorstroomt naar 
het wo is na een afname de afgelopen vier jaar weer iets toegenomen tot ongeveer 7 procent. 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

2.10 Doorstroom wo-bachelor naar wo-master 

2.10.1 Direct aansluitend doorstroom of na 1 jaar of meer  
De totale doorstroom van wo bachelorgediplomeerden naar een wo masteropleiding nam toe tot 
2012 en is in 2013 iets afgenomen. We weten echter niet hoe de instroom van de groep 
bachelorgediplomeerden met een of meer tussenjaren zich verder ontwikkelt. De groep 
studenten dat een tussenjaar neemt groeit, maar lijkt de afname van de direct aansluitende 
instroom niet te kunnen compenseren.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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2.10.2 Mobiliteit tussen instellingen 
Steeds meer studenten kiezen na hun bachelor voor een master aan een andere instelling. En 
steeds minder studenten kiezen er voor niet aan hun eigen instelling verder te studeren. Dit zijn 
geen perfect communicerende vaten, omdat ook een substantiële groep besluit een of meer 
jaren te wachten met een vervolgopleiding of in zijn geheel geen masteropleiding te volgen.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

2.11 Studenttevredenheid 
 
Algemeen 
Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de voltijd bacheloropleiding is de 
afgelopen jaren toegenomen. Vooral in het hbo zijn meer studenten (zeer) tevreden over de 
opleiding in het algemeen. 

Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Opleidingsfase en opleidingsvorm 
Zowel in het hbo als het wo is het percentage studenten dat (zeer) tevreden is bij alle 
opleidingsfases en opleidingsvormen toegenomen. In het hbo zijn de verschillen tussen de 
opleidingsfasen en –vormen afgenomen.  
 

 
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
In het wo zijn studenten die in deeltijd/duaal een masteropleiding volgen het minst vaak (zeer) 
tevreden. 
 

 
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Sectoren 
In het hbo zijn studenten recht en gezondheidszorg het vaakst (zeer) tevreden, in het wo zijn 
studenten die een voltijd bacheloropleiding volgen in de sector landbouw het meest tevreden 
over hun studie. 
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
 

 
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Instellingen 
De tevredenheid van voltijd bachelorstudenten over hun opleiding verschilt per instelling. In het 
hbo varieert het percentage (zeer) tevreden studenten van 66 tot 96 procent. In het wo is het 
verschil tussen instellingen kleiner, daar loopt het percentage (zeer) tevreden studenten van 80 
tot 90 procent. 
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Docenten 
Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over docenten is de afgelopen jaren 
toegenomen. Zowel in het hbo als wo zijn studenten minder tevreden over kenmerken van 
docenten dan over de opleiding in het algemeen. 
 

 
 

  
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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2.12 Kerncijfers arbeidsmarkt ROA – werkloosheid en werk op niveau 
De cijfers in deze paragraaf zijn gebaseerd op de ROA schoolverlatersonderzoeken. 
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Home.aspx 
Bij deze jaarlijkse onderzoeken worden de afgestudeerden ongeveer anderhalf jaar na het 
behalen van het diploma benaderd. De jaartallen in de grafieken verwijzen naar het schooljaar 
waarin het diploma behaald is.  
 
In de HBO-monitor zijn zowel bachelor - als master afgestudeerden bevraagd. 
Alleen afgestudeerden die zich aanbieden op de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Bij de bepaling 
van deze beroepsbevolking zijn studenten met een bijbaan buiten beschouwing gelaten. 
 
Met ingang van 2015 heeft het CBS besloten om zijn nationale statistieken te gaan baseren op 
de definitie van de beroepsbevolking zoals die is opgesteld volgens de richtlijnen van de 
International Labour Organisation (ILO). ROA heeft zijn definiëring daar op aangepast. De 
nieuwe definitie houdt in dat afgestudeerden die minimaal 1 uur werkzaam zijn tot de 
beroepsbevolking behoren.  
 
Onder afgestudeerden van voltijdopleidingen in het hbo is de werkloosheid na anderhalf jaar de 
afgelopen twee jaar iets gedaald, het gemiddelde werkloosheidscijfer is 5,9 procent. 
 
Het percentage hbo afgestudeerden voltijd met een functie op niveau bedraagt 77 procent. Vóór 
2013 (afstudeerders 2011-2012) maakte ROA géén onderscheid tussen bachelor- en 
masterniveau in het hbo en het wo. In 2013 is het ROA dit wel gaan doen, hetgeen leidde tot 
een trendbreuk voor afgestudeerden van master opleidingen binnen het HBO.  

Bron: ROA, 2016 
 
Voor meer informatie over de aansluiting op de arbeidsmarkt zie het rapport 
‘Schoolverlaterstussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015’. 
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-
content/uploads/2016/07/stoa2015website.pdf 
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Aansluiting op de arbeidsmarkt 
 
 
De kans op een baan verbetert voor hbo-gediplomeerden, maar verschillen tussen studenten 
met en zonder migratieachtergrond nemen toe. Van de gediplomeerden uit 2015 zonder 
migratieachtergrond is 4 procent na een jaar nog werkloos, van de gediplomeerden met een 
niet-westerse migratieachtergrond ruim 11 procent. De verschillen lopen sinds 2001 op. In 2001 
was het verschil tussen gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond en 
gediplomeerden zonder migratieachtergrond twee procentpunten, in 2015 verschilde de kans op 
een baan tussen gediplomeerden met en zonder migratieachtergrond ruim zes procentpunten. 
 
De verschillen in baankansen zijn het grootst in de sector gedrag en maatschappij en de sector 
economie. De laatste twee jaren lopen de kansen iets minder ver uiteen.  
 
Zie ook het technisch rapport Gelijke kansen? Daarin vindt u meer informatie over deze 
bevindingen.  
 
Afwijking in werkloosheidspercentages van gediplomeerde hbo’ers met een migratieachtergrond ten 
opzichte van hbo’ers met een Nederlandse achtergrond, in de periode 2001-2015 

Jaar 

Westerse 
migratie-

achtergrond 

Niet-westerse 
migratie-

achtergrond 
2001 0,8% 1,7% 
2002 0,8% 2,3% 
2003 1,4% 5,9% 
2004 1,8% 4,8% 
2005 1,1% 4,2% 
2006 1,1% 3,1% 
2007 0,8% 3,5% 
2008 0,8% 3,4% 
2009 1,6% 6,1% 
2010 1,6% 5,8% 
2011 1,5% 6,0% 
2012 2,4% 7,0% 
2013 2,7% 7,8% 
2014 1,9% 7,2% 
2015 1,5% 6,2% 

Bron: ROA, 2016 
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3 Thema docentkwaliteit 

3.1 Inleiding 
In de Staat van het Onderwijs 2015/2016 besteden we speciale aandacht aan het thema ‘de 
docent’. Ten behoeve daarvan is een vragenlijst uitgezet over docentprofessionalisering. 
 
In de vragenlijst opleidingscommissies 2016 is aan respondenten (commissieleden en 
opleidingsmanagers) gevraagd of zij op een later moment een vragenlijst willen invullen over 
docentschap in het hoger onderwijs. In totaal hebben 516 respondenten aangegeven een extra 
vragenlijst in te willen vullen: 261 docenten en 255 opleidingsmanagers. Deze docenten en 
managers zijn benaderd om een digitale vragenlijst in te vullen over docentschap. De vragenlijst 
docentschap is door 329 personen ingevuld: de respons is 64 procent. 
 
Ter controle is in het begin van de vragenlijst gevraagd of iemand les en/of leiding geeft. In 
onderstaande tabel is te zien dat van de 329 respondenten er 256 les geven en dat 222 
respondenten leiding geven. Er zijn 104 respondenten die alleen les geven (groen), 222 
personen die leiding geven (blauw) en drie respondenten die geen les of leiding geven (oranje). 
De ‘groene’ respondenten hebben de vragen voor docenten ontvangen, de ‘blauwe’ 
respondenten de vragen voor leidinggevenden en de ‘oranje’ respondenten hebben de 
vragenlijst niet ingevuld. Het totale aantal respondenten bedraagt 326. 
 
Vraag 0a. Geeft u les? * Vraag 0 b. Geeft u leiding aan docenten?  

 
b. Geeft u leiding aan docenten? 

Totaal Ja Nee 
a. Geeft u les? Ja 152 104 256 

Nee 70 3 73 
Totaal 222 107 329 

 

3.2 Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de antwoorden op de vragenlijst. De 
vragenlijst is opgedeeld in een aantal onderdelen: achtergrond van de respondenten, aspecten 
van goed docentschap, het personeelsgesprek, het beoordelen van docenten en het bevorderen 
van docentkwaliteit.  
 
Voor iedere vraag is aangegeven of deze gesteld is aan docenten en/of managers. Antwoorden 
op open vragen zijn in verband met de anonimiteit van respondenten en instellingen niet 
opgenomen. 
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3.2.1 Achtergrond respondenten 
 
Vraag docenten: 
 
Vraag 0c Ik geef les op een: 
 n % 
Hogeschool, bachelor/associate degree (bekostigd) 67 64,4% 
Hogeschool, master (bekostigd) 10 9,6% 
Universiteit, bachelor (bekostigd) 35 33,7% 
Universiteit, master (bekostigd) 35 33,7% 
Particuliere instelling hoger onderwijs 1 1,0% 
School voor andere onderwijssoorten (po, vo, mbo) 1 1,0% 
Totaal 104 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 
 
Vraag docent en manager: 
 
Vraag 0d Waaraan heeft u de grootste aanstelling? 

 
Docent Manager 

n % n % 
Aan een hogeschool 66 63,5 101 45,5 
Aan een universiteit 38 36,5 121 54,5 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
Vraag docent en manager: 
 
Vraag 0e De omvang van mijn aanstelling is: 

 
Docent Manager 

n % n % 
Tussen 0,3 en 0,6 16 15,4 6 2,7 
Groter dan 0,6 88 84,6 216 97,3 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
Vraag docent: 
 
Vraag 0f Wat is uw functie? (hogeschool) 
 n % 
Senior hogeschooldocent 8 12,1% 
Hogeschooldocent 46 69,7% 
Docentonderzoeker 5 7,6% 
Anders, namelijk ... 7 10,6% 
Totaal 66 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
  



 
 

41 
 

Vraag 0f Wat is uw functie? (universiteit) 
 n % 
Universitaire hoofddocent 11 28,9% 
Universitair docent 23 60,5% 
Anders, namelijk ... 4 10,5% 
Totaal 38 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
Vraag docent en manager: 
 
Vraag 0h Hoe lang werkt u bij uw instelling? 

 
Docent Manager 

n % n % 
Minder dan een jaar 1 1,0 3 1,4 
Tussen de een en drie jaar 10 9,6 13 5,9 
Langer dan drie jaar 93 89,4 206 92,8 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
Vraag docent en manager: 
 
Vraag 0i Geslacht 

 
Docent Manager 

n % n % 
Man 61 58,7 133 59,9 
Vrouw 43 41,3 89 40,1 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
Vraag docent en manager: 
 
Vraag 0j Wat is uw leeftijd? 

 
Docent Manager 

n % n % 
Tussen de 25 en 30 jaar 3 2,9 1 0,5 
Tussen de 30 en 40 jaar 23 22,1 29 13,1 
Tussen de 40 en 50 jaar 32 30,8 62 27,9 
Tussen de 50 en 60 jaar 32 30,8 106 47,7 
Ouder dan 60 jaar 14 13,5 24 10,8 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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3.2.2 Aspecten van goed docentschap 
 
Vraag 1b docent en manager: 
 
Reageer op de volgende stellingen: een goede docent 

 
Docent Manager 

n % n % 
stemt de leerdoelen van 
het vak af op de 
eindtermen van de 
opleiding. 

zeer mee oneens 1 1,0% 1 0,5% 
mee oneens 3 2,9% 5 2,3% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

5 4,8% 9 4,1% 

mee eens 55 52,9% 95 42,8% 
zeer mee eens 40 38,5% 112 50,5% 

stemt het onderwijs af met 
collega’s. 

zeer mee oneens   1 0,5% 
mee oneens 2 1,9% 2 0,9% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

3 2,9% 5 2,3% 

mee eens 57 54,8% 100 45,0% 
zeer mee eens 42 40,4% 114 51,4% 

kiest werkvormen die 
zorgen voor optimale 
betrokkenheid van 
studenten bij de 
lesactiviteiten. 

zeer mee oneens 1 1,0% 1 0,5% 
mee oneens 3 2,9% 2 0,9% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

7 6,7% 5 2,3% 

mee eens 41 39,4% 83 37,4% 
zeer mee eens 52 50,0% 131 59,0% 

stemt het onderwijs af op 
de individuele student. 

zeer mee oneens 2 1,9% 2 0,9% 
mee oneens 12 11,5% 24 10,8% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

46 44,2% 85 38,3% 

mee eens 34 32,7% 90 40,5% 
zeer mee eens 10 9,6% 21 9,5% 

is toegankelijk voor 
studenten. 

zeer mee oneens 2 1,9% 2 0,9% 
mee oneens   1 0,5% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

3 2,9% 2 0,9% 

mee eens 42 40,4% 93 41,9% 
zeer mee eens 57 54,8% 124 55,9% 

neemt naast beoordelende 
ook ontwikkelingsgerichte 
toetsen af. 

zeer mee oneens 1 1,0% 1 0,5% 
mee oneens 10 9,6% 7 3,2% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

22 21,2% 47 21,2% 

mee eens 44 42,3% 93 41,9% 
zeer mee eens 27 26,0% 74 33,3% 

legt de verbinding tussen 
de leerstof en de 
beroepspraktijk en/of de 
wetenschappelijke praktijk. 

zeer mee oneens 2 1,9% 1 0,5% 
mee oneens 1 1,0% 3 1,4% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

4 3,8% 5 2,3% 

mee eens 37 35,6% 97 43,7% 
zeer mee eens 60 57,7% 116 52,3% 

draagt bij aan 
onderwijsontwikkeling en 
vernieuwing van het 
onderwijs. 

zeer mee oneens   2 0,9% 
mee oneens 4 3,8% 3 1,4% 
niet mee oneens, niet mee 
eens 

7 6,7% 24 10,8% 

mee eens 48 46,2% 104 46,8% 
zeer mee eens 45 43,3% 89 40,1% 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Voor meer inzicht is vraag 1b ingedeeld in drie antwoordcategorieën: (zeer) mee oneens, niet 
mee oneens/niet mee eens, (zeer) mee eens. 
 
 
Reageer op de volgende stellingen: een goede docent 

 
Docent Manager 

n % n % 
stemt de leerdoelen van 
het vak af op de 
eindtermen van de 
opleiding 

(zeer) mee oneens 4 3,8% 6 2,7% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

5 4,8% 9 4,1% 

(zeer) mee eens 95 91,3% 207 93,2% 
stemt het onderwijs af met 
collega's 

(zeer) mee oneens 2 1,9% 3 1,4% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

3 2,9% 5 2,3% 

(zeer) mee eens 99 95,2% 214 96,4% 
kiest werkvormen die 
zorgen voor optimale 
betrokkenheid van 
studenten bij de 
lesactiviteiten 

(zeer) mee oneens 4 3,8% 3 1,4% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

7 6,7% 5 2,3% 

(zeer) mee eens 93 89,4% 214 96,4% 

stemt het onderwijs af op 
de individuele student 

(zeer) mee oneens 14 13,5% 26 11,7% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

46 44,2% 85 38,3% 

(zeer) mee eens 44 42,3% 111 50,0% 
is toegankelijk voor 
studenten 

(zeer) mee oneens 2 1,9% 3 1,4% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

3 2,9% 2 0,9% 

(zeer) mee eens 99 95,2% 217 97,7% 
neemt naast beoordelende 
ook ontwikkelingsgerichte 
toetsen af 

(zeer) mee oneens 11 10,6% 8 3,6% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

22 21,2% 47 21,2% 

(zeer) mee eens 71 68,3% 167 75,2% 
legt de verbinding tussen 
de leerstof en de 
beroepspraktijk en of de 
wetenschappelijke praktijk 

(zeer) mee oneens 3 2,9% 4 1,8% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

4 3,8% 5 2,3% 

(zeer) mee eens 97 93,3% 213 95,9% 
draagt bij aan de 
onderwijsontwikkeling en 
vernieuwing van het 
onderwijs 

(zeer) mee oneens 4 3,8% 5 2,3% 
niet mee eens, niet mee 
oneens 

7 6,7% 24 10,8% 

(zeer) mee eens 93 89,4% 193 86,9% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 

3.2.3 Het personeelsgesprek  
Vragen aan docenten: 
 
Vraag 2a Heeft u in de afgelopen twee jaar een formeel gesprek met uw leidinggevende 
gevoerd over uw functioneren? 
 n % 
Ja, in het afgelopen jaar 97 93,3% 
Ja, tussen de één en twee jaar geleden 4 3,8% 
Nee, het laatste gesprek vond langer dan twee jaar 
geleden plaats 

2 1,9% 

Nee, nooit 1 1,0% 
Totaal 104 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
Vraag 2b Komt uw functioneren als docent aan de orde in het personeelsgesprek? 
 n % 
Ja, uitgebreid 56 55,4% 
Ja, enigszins 42 41,6% 
Nee, helemaal niet 3 3,0% 
Totaal 101 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Vraag 2c Welke van onderstaande onderwerpen worden besproken in het personeelsgesprek? 
 n % 
De beheersing van mijn vak 48 49,0% 
Mijn relatie met het werkveld 40 40,8% 
Afstemming met collega’s 63 64,3% 
Mijn bijdrage aan vakoverstijgende activiteiten 
(opleidingscommissies, examencommissie, 
onderwijscoördinatorschap, enzovoorts) 

83 84,7% 

Mijn bijdrage aan onderwijsontwikkeling of vernieuwing 
van het onderwijs 

75 76,5% 

Lesbezoek van een leidinggevende 4 4,1% 
(informatie uit) lesbezoek van collega’s 12 12,2% 
Beoordelingen door studenten 78 79,6% 
Behaalde resultaten van studenten 23 23,5% 
Klachten van studenten 22 22,4% 
Het volgen van een master- of promotietraject 20 20,4% 
Andere scholingsactiviteiten 34 34,7% 
Anders, namelijk ... 15 15,3% 
Totaal 98 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 

 

3.2.4 De beoordeling van docenten 
Vragen aan managers: 
 
Vraag 2a Op basis waarvan worden docenten in uw instelling beoordeeld? 
 n % 
De beheersing van het vak 155 69,8% 
De relatie met het werkveld 74 33,3% 
Afstemming met collega’s 95 42,8% 
Zijn bijdrage aan vakoverstijgende activiteiten en/of 
commissies (opleidingscommissie, examencommissie, 
onderwijscoördinatorschap, enzovoorts) 

110 49,5% 

Zijn bijdrage aan onderwijsontwikkeling of vernieuwing 
van het onderwijs 

144 64,9% 

Lesbezoek van zijn leidinggevende 37 16,7% 
(informatie uit) lesbezoek van collega’s 37 16,7% 
Beoordelingen door studenten 207 93,2% 
Behaalde resultaten van studenten 85 38,3% 
Klachten van studenten 85 38,3% 
Het volgen van een master- of promotietraject 39 17,6% 
Andere scholingsactiviteiten 61 27,5% 
Anders, namelijk ... 46 20,7% 
Totaal 222 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 

 

3.2.5 Het bevorderen van docentkwaliteit 
 
Vraag docent: 
 
Vraag 3a Welke van onderstaande activiteiten zijn of waren de afgelopen twee jaar voor u van 
toepassing? 
 n % 
Een begeleidingsprogramma voor startende docenten 6 5,8% 
Feedback na lesbezoek van leidinggevende 3 2,9% 
Intervisie of feedback na lesbezoek van collega 33 31,7% 
Een certificeringtraject van basisdocentvaardigheden, zoals BKO 
(Basiskwalificatie Onderwijs) of BDB (Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

28 26,9% 

Een certificeringtraject van gevorderde docentvaardigheden, zoals SKO 
(Seniorkwalificatie Onderwijs) 

1 1,0% 
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Een certificeringstraject voor het verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering (BKE) of Seniorkwalificatie Examinering 
(SKE)) 

30 28,8% 

Scholingen/activiteiten om specifieke docentvaardigheden te verbeteren, 
bijvoorbeeld blended learning, internationalisering, activerend leren, 
enzovoorts. 

41 39,4% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis van het vak up-to-date te houden of 
te verdiepen 

52 50,0% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te houden of te verdiepen 

23 22,1% 

Anders, namelijk ... 20 19,2% 
Totaal 104 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 

 
 
Vraag 3b Vindt u dat deze activiteiten bijdragen aan docentkwaliteit? 
 n % 
Een begeleidingsprogramma voor 
startende docenten 

droeg in beperkte mate bij 5 83,3% 
droeg in grote mate bij 1 16,7% 
Totaal 6 100,0% 

Feedback na lesbezoek van 
leidinggevende 

droeg in beperkte mate bij 1 33,3% 
droeg in grote mate bij 2 66,7% 
Totaal 3 100,0% 

Intervisie of feedback na lesbezoek van 
collega 

droeg in beperkte mate bij 19 57,6% 
droeg in grote mate bij 14 42,4% 
Totaal 33 100,0% 

Een certificeringtraject van 
basisdocentvaardigheden, zoals BKO 
(Basiskwalificatie Onderwijs) of BDB 
(Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

droeg niet bij 7 25,0% 
droeg in beperkte mate bij 11 39,3% 
droeg in grote mate bij 10 35,7% 
Totaal 28 100,0% 

Een certificeringtraject van gevorderde 
docentvaardigheden, zoals SKO 
(Seniorkwalificatie Onderwijs) 

droeg in beperkte mate bij 1 100,0% 
Totaal 1 100,0% 

Een certificeringstraject voor het 
verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering (BKE) of 
Seniorkwalificatie Examinering (SKE)) 

droeg niet bij 4 13,3% 
droeg in beperkte mate bij 19 63,3% 
droeg in grote mate bij 7 23,3% 
Totaal 30 100,0% 

Scholingen/activiteiten om specifieke 
docentvaardigheden te verbeteren, 
bijvoorbeeld blended learning, 
internationalisering, activerend leren, 
enzovoorts. 

droeg niet bij 5 12,2% 
droeg in beperkte mate bij 26 63,4% 
droeg in grote mate bij 10 24,4% 
Totaal 41 100,0% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis 
van het vak up-to-date te houden of te 
verdiepen 

droeg niet bij 1 1,9% 
droeg in beperkte mate bij 18 34,6% 
droeg in grote mate bij 33 63,5% 
Totaal 52 100,0% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis 
van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te houden 
of te verdiepen 

droeg niet bij 2 8,7% 
droeg in beperkte mate bij 14 60,9% 
droeg in grote mate bij 7 30,4% 
Totaal 23 100,0% 

Anders, namelijk ... droeg niet bij 9 45,0% 
droeg in beperkte mate bij 5 25,0% 
droeg in grote mate bij 6 30,0% 
Totaal 20 100,0% 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Vraag manager: 
 
Vraag 3a Welke van de volgende activiteiten worden in uw instelling mogelijk gemaakt of 
aangemoedigd? 
 n % 
Een begeleidingsprogramma voor startende docenten 150 67,6% 
Feedback na lesbezoek van leidinggevende 64 28,8% 
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Intervisie of feedback na lesbezoek van collega 96 43,2% 
Een certificeringtraject van basisdocentvaardigheden, zoals BKO 
(Basiskwalificatie Onderwijs) of BDB (Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

213 95,9% 

Een certificeringtraject van gevorderde docentvaardigheden, zoals SKO 
(Seniorkwalificatie Onderwijs) 

125 56,3% 

Een certificeringstraject voor het verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering (BKE) of Seniorkwalificatie Examinering 
(SKE)) 

110 49,5% 

Scholingen/activiteiten om specifieke docentvaardigheden te verbeteren, 
bijvoorbeeld blended learning, internationalisering, activerend leren, 
enzovoorts. 

182 82,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis van het vak up-to-date te houden of te 
verdiepen 

100 45,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te houden of te verdiepen 

78 35,1% 

Anders, namelijk ... 21 9,5% 
Totaal 222 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 

 
 
Vraag 3b Vindt u dat deze activiteiten bijdragen aan docentkwaliteit? 
 n % 
Een begeleidingsprogramma voor 
startende docenten 

draagt in beperkte mate bij 52 34,7% 
draagt in grote mate bij 98 65,3% 
Totaal 150 100,0% 

Feedback na lesbezoek van 
leidinggevende 

draagt niet bij 1 1,6% 
draagt in beperkte mate bij 31 48,4% 
draagt in grote mate bij 32 50,0% 
Totaal 64 100,0% 

Intervisie of feedback na lesbezoek 
van collega 

draagt in beperkte mate bij 23 24,0% 
draagt in grote mate bij 73 76,0% 
Totaal 96 100,0% 

Een certificeringtraject van 
basisdocentvaardigheden, zoals 
BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of 
BDB (Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

draagt niet bij 10 4,7% 
draagt in beperkte mate bij 119 55,9% 
draagt in grote mate bij 84 39,4% 
Totaal 213 100,0% 

Een certificeringtraject van 
gevorderde docentvaardigheden, 
zoals SKO (Seniorkwalificatie 
Onderwijs) 

draagt niet bij 12 9,6% 
draagt in beperkte mate bij 81 64,8% 
draagt in grote mate bij 32 25,6% 
Totaal 125 100,0% 

Een certificeringstraject voor het 
verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering 
(BKE) of Seniorkwalificatie 
Examinering (SKE)) 

draagt niet bij 6 5,5% 
draagt in beperkte mate bij 59 53,6% 
draagt in grote mate bij 45 40,9% 
Totaal 110 100,0% 

Scholingen/activiteiten om 
specifieke docentvaardigheden te 
verbeteren, bijvoorbeeld blended 
learning, internationalisering, 
activerend leren, enzovoorts. 

draagt niet bij 5 2,7% 
draagt in beperkte mate bij 73 40,1% 
draagt in grote mate bij 104 57,1% 
Totaal 182 100,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis 
van het vak up-to-date te houden of 
te verdiepen 

draagt niet bij 2 2,0% 
draagt in beperkte mate bij 41 41,0% 
draagt in grote mate bij 57 57,0% 
Totaal 100 100,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis 
van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te 
houden of te verdiepen 

draagt niet bij 2 2,6% 
draagt in beperkte mate bij 30 38,5% 
draagt in grote mate bij 46 59,0% 
Totaal 78 100,0% 

Anders, namelijk ... draagt in beperkte mate bij 5 23,8% 
draagt in grote mate bij 16 76,2% 
Totaal 21 100,0% 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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3.3 Resultaten naar hogeschool/universiteit 
In deze paragraaf zijn de resultaten uitgesplitst naar hogeschool en universiteit. Om dit 
onderscheid te kunnen maken is gebruik gemaakt van vraag 0d, zie tabel hieronder. Zoals te 
zien in de tabel zorgt de uitsplitsing bij docenten voor kleine subgroepen: 66 docenten hbo en 
38 docenten wo. Het is belangrijk om hier bij de interpretatie van de resultaten rekening mee te 
houden. 
 
Vraag 0d Waaraan heeft u de grootste aanstelling? 

 
Docent Manager 

n % n % 
Aan een hogeschool 66 63,5 101 45,5 
Aan een universiteit 38 36,5 121 54,5 
Totaal 104 100,0 222 100,0 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

3.3.1 Aspecten van goed docentschap 
 
Vraag 1b docent en manager: 
Voor meer inzicht is vraag 1b ingedeeld in drie antwoordcategorieën: (zeer) mee oneens, niet 
mee oneens/niet mee eens, (zeer) mee eens. 
 
Vraag 1b Reageer op de volgende stellingen: een goede docent 

 

d. Aan welke instelling heeft u uw grootste 
aanstelling? 

Aan een hogeschool Aan een universiteit 
Docent Docent 

n % n % 
stemt de leerdoelen van het 
vak af op de eindtermen 
van de opleiding 

(zeer) mee oneens 1 1,5% 3 7,9% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

2 3,0% 3 7,9% 

(zeer) mee eens 63 95,5% 32 84,2% 
stemt het onderwijs af met 
collega's 

(zeer) mee oneens 1 1,5% 1 2,6% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,5% 2 5,3% 

(zeer) mee eens 64 97,0% 35 92,1% 
kiest werkvormen die 
zorgen voor optimale 
betrokkenheid van 
studenten bij de 
lesactiviteiten 

(zeer) mee oneens 1 1,5% 3 7,9% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

3 4,5% 4 10,5% 

(zeer) mee eens 62 93,9% 31 81,6% 

stemt het onderwijs af op 
de individuele student 

(zeer) mee oneens 5 7,6% 9 23,7% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

27 40,9% 19 50,0% 

(zeer) mee eens 34 51,5% 10 26,3% 
is toegankelijk voor 
studenten 

(zeer) mee oneens 1 1,5% 1 2,6% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,5% 2 5,3% 

(zeer) mee eens 64 97,0% 35 92,1% 
neemt naast beoordelende 
ook ontwikkelingsgerichte 
toetsen af 

(zeer) mee oneens 2 3,0% 9 23,7% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

13 19,7% 9 23,7% 

(zeer) mee eens 51 77,3% 20 52,6% 
legt de verbinding tussen 
de leerstof en de 
beroepspraktijk en of de 
wetenschappelijke praktijk 

(zeer) mee oneens 1 1,5% 2 5,3% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

  4 10,5% 

(zeer) mee eens 65 98,5% 32 84,2% 
draagt bij aan de 
onderwijsontwikkeling en 
vernieuwing van het 
onderwijs 

(zeer) mee oneens 2 3,0% 2 5,3% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

2 3,0% 5 13,2% 

(zeer) mee eens 62 93,9% 31 81,6% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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Vraag 1b Reageer op de volgende stellingen: een goede docent 

 

d. Aan welke instelling heeft u uw grootste 
aanstelling? 

Aan een hogeschool Aan een universiteit 
Manager Manager 

n % n % 
stemt de leerdoelen van het 
vak af op de eindtermen 
van de opleiding 

(zeer) mee oneens 3 3,0% 3 2,5% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,0% 8 6,6% 

(zeer) mee eens 97 96,0% 110 90,9% 
stemt het onderwijs af met 
collega's 

(zeer) mee oneens 2 2,0% 1 0,8% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

2 2,0% 3 2,5% 

(zeer) mee eens 97 96,0% 117 96,7% 
kiest werkvormen die 
zorgen voor optimale 
betrokkenheid van 
studenten bij de 
lesactiviteiten 

(zeer) mee oneens 2 2,0% 1 0,8% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,0% 4 3,3% 

(zeer) mee eens 98 97,0% 116 95,9% 

stemt het onderwijs af op 
de individuele student 

(zeer) mee oneens 6 5,9% 20 16,5% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

29 28,7% 56 46,3% 

(zeer) mee eens 66 65,3% 45 37,2% 
is toegankelijk voor 
studenten 

(zeer) mee oneens 2 2,0% 1 0,8% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,0% 1 0,8% 

(zeer) mee eens 98 97,0% 119 98,3% 
neemt naast beoordelende 
ook ontwikkelingsgerichte 
toetsen af 

(zeer) mee oneens 4 4,0% 4 3,3% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

11 10,9% 36 29,8% 

(zeer) mee eens 86 85,1% 81 66,9% 
legt de verbinding tussen 
de leerstof en de 
beroepspraktijk en of de 
wetenschappelijke praktijk 

(zeer) mee oneens 2 2,0% 2 1,7% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

1 1,0% 4 3,3% 

(zeer) mee eens 98 97,0% 115 95,0% 
draagt bij aan de 
onderwijsontwikkeling en 
vernieuwing van het 
onderwijs 

(zeer) mee oneens 2 2,0% 3 2,5% 
niet mee eens, niet 
mee oneens 

7 6,9% 17 14,0% 

(zeer) mee eens 92 91,1% 101 83,5% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

3.3.2 Het personeelsgesprek  
Vragen aan docenten: 
 
Vraag 2a Heeft u in de afgelopen twee jaar een formeel gesprek met uw leidinggevende 
gevoerd over uw functioneren? 

 
Aan een hogeschool Aan een universiteit 

n % n % 
Ja, in het afgelopen jaar 62 93,9% 35 92,1% 
Ja, tussen de één en twee jaar geleden 1 1,5% 3 7,9% 
Nee, het laatste gesprek vond langer dan twee jaar 
geleden plaats 

2 3,0% 0 0,0% 

Nee, nooit 1 1,5% 0 0,0% 
Totaal 66 100,0% 38 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

 
 
Vraag 2b Komt uw functioneren als docent aan de orde in het personeelsgesprek? 

 
Aan een hogeschool Aan een universiteit 
n % n % 

Ja, uitgebreid 41 65,1% 15 39,5% 
Ja, enigszins 20 31,7% 22 57,9% 
Nee, helemaal niet 2 3,2% 1 2,6% 
Totaal 63 100,0% 38 100,0% 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Vraag 2c Welke van onderstaande onderwerpen worden besproken in het personeelsgesprek? 

 

Aan een 
hogeschool 

Aan een 
universiteit 

n % n % 
de beheersing van mijn vak 32 52,5% 16 43,2% 
mijn relatie met het werkveld 31 50,8% 9 24,3% 
afstemming met collega’s 51 83,6% 12 32,4% 
mijn bijdrage aan vakoverstijgende activiteiten 
(opleidingscommissies, examencommissie, 
onderwijscoördinatorschap, enzovoorts) 

51 83,6% 32 86,5% 

mijn bijdrage aan onderwijsontwikkeling of vernieuwing van het 
onderwijs 

53 86,9% 22 59,5% 

lesbezoek van een leidinggevende 2 3,3% 2 5,4% 
(informatie uit) lesbezoek van collega’s 11 18,0% 1 2,7% 
beoordelingen door studenten 50 82,0% 28 75,7% 
behaalde resultaten van studenten 16 26,2% 7 18,9% 
klachten van studenten 14 23,0% 8 21,6% 
het volgen van een master- of promotietraject 17 27,9% 3 8,1% 
andere scholingsactiviteiten 30 49,2% 4 10,8% 
anders, namelijk ... 8 13,1% 7 18,9% 
Totaal 61 100,0% 37 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 

 

3.3.3 De beoordeling van docenten 
 
Vragen aan managers: 
 
Vraag 2a Op basis waarvan worden docenten in uw instelling beoordeeld? 

 
Aan een hogeschool Aan een universiteit 

n % n % 
de beheersing van het vak 80 79,2% 75 62,0% 
de relatie met het werkveld 60 59,4% 14 11,6% 
afstemming met collega’s 71 70,3% 24 19,8% 
zijn bijdrage aan vakoverstijgende activiteiten 
en/of commissies (opleidingscommissie, 
examencommissie, onderwijscoördinatorschap, 
enzovoorts) 

56 55,4% 54 44,6% 

zijn bijdrage aan onderwijsontwikkeling of 
vernieuwing van het onderwijs 

77 76,2% 67 55,4% 

lesbezoek van zijn leidinggevende 31 30,7% 6 5,0% 
(informatie uit) lesbezoek van collega’s 31 30,7% 6 5,0% 
beoordelingen door studenten 94 93,1% 113 93,4% 
behaalde resultaten van studenten 25 24,8% 60 49,6% 
klachten van studenten 32 31,7% 53 43,8% 
het volgen van een master- of promotietraject 26 25,7% 13 10,7% 
andere scholingsactiviteiten 34 33,7% 27 22,3% 
anders, namelijk ... 18 17,8% 28 23,1% 
Totaal 101 100,0% 121 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 
 

3.3.4 Het bevorderen van docentkwaliteit 
 
Vraag docent: 
 
Vraag 3a Welke van onderstaande activiteiten zijn of waren de afgelopen twee jaar voor u van 
toepassing? 

 
Aan een hogeschool Aan een universiteit 

n % n % 
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Een begeleidingsprogramma voor startende docenten 5 7,6% 1 2,6% 
Feedback na lesbezoek van leidinggevende 2 3,0% 1 2,6% 
Intervisie of feedback na lesbezoek van collega 29 43,9% 4 10,5% 
Een certificeringtraject van basisdocentvaardigheden, 
zoals BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of BDB 
(Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) 

14 21,2% 14 36,8% 

Een certificeringtraject van gevorderde 
docentvaardigheden, zoals SKO (Seniorkwalificatie 
Onderwijs) 

0 0,0% 1 2,6% 

Een certificeringstraject voor het verwerven van 
toetsdeskundigheid (Basiskwalificatie Examinering 
(BKE) of Seniorkwalificatie Examinering (SKE)) 

29 43,9% 1 2,6% 

Scholingen/activiteiten om specifieke 
docentvaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld 
blended learning, internationalisering, activerend leren, 
enzovoorts. 

30 45,5% 11 28,9% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis van het vak up-
to-date te houden of te verdiepen 

40 60,6% 12 31,6% 

Scholingen/activiteiten om mijn kennis van het 
beroepenveld waarvoor de opleiding opleidt up-to-date 
te houden of te verdiepen 

23 34,8% 0 0,0% 

Anders, namelijk ... 10 15,2% 10 26,3% 
Totaal 66 100,0% 38 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 
 
 
Vraag 3b Vindt u dat deze activiteiten bijdragen aan docentkwaliteit? 

 

d. Aan welke instelling heeft u uw 
grootste aanstelling? 

Aan een 
hogeschool 

Aan een 
universiteit 

n % n % 
Een begeleidingsprogramma voor 
startende docenten 

droeg in beperkte mate bij 4 80,0% 1 100,0% 
droeg in grote mate bij 1 20,0%   
Totaal 5 100,0% 1 100,0% 

Feedback na lesbezoek van 
leidinggevende 

droeg in beperkte mate bij   1 100,0% 
droeg in grote mate bij 2 100,0%   
Totaal 2 100,0% 1 100,0% 

Intervisie of feedback na lesbezoek 
van collega 

droeg in beperkte mate bij 17 58,6% 2 50,0% 
droeg in grote mate bij 12 41,4% 2 50,0% 
Totaal 29 100,0% 4 100,0% 

Een certificeringtraject van 
basisdocentvaardigheden, zoals 
BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of 
BDB (Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

droeg niet bij   7 50,0% 
droeg in beperkte mate bij 6 42,9% 5 35,7% 
droeg in grote mate bij 8 57,1% 2 14,3% 
Totaal 14 100,0% 14 100,0% 

Een certificeringtraject van 
gevorderde docentvaardigheden, 
zoals SKO (Seniorkwalificatie 
Onderwijs) 

droeg in beperkte mate bij   1 100,0% 
Totaal   1 100,0% 

Een certificeringstraject voor het 
verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering 
(BKE) of Seniorkwalificatie 
Examinering (SKE)) 

droeg niet bij 4 13,8%   
droeg in beperkte mate bij 18 62,1% 1 100,0% 
droeg in grote mate bij 7 24,1%   
Totaal 29 100,0% 1 100,0% 

Scholingen/activiteiten om 
specifieke docentvaardigheden te 
verbeteren, bijvoorbeeld blended 
learning, internationalisering, 
activerend leren, enzovoorts. 

droeg niet bij 5 16,7%   
droeg in beperkte mate bij 18 60,0% 8 72,7% 
droeg in grote mate bij 7 23,3% 3 27,3% 
Totaal 30 100,0% 11 100,0% 

Scholingen/activiteiten om mijn 
kennis van het vak up-to-date te 
houden of te verdiepen 

droeg niet bij 1 2,5%   
droeg in beperkte mate bij 12 30,0% 6 50,0% 
droeg in grote mate bij 27 67,5% 6 50,0% 
Totaal 40 100,0% 12 100,0% 

Scholingen/activiteiten om mijn 
kennis van het beroepenveld 

droeg niet bij 2 8,7%   
droeg in beperkte mate bij 14 60,9%   
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waarvoor de opleiding opleidt up-
to-date te houden of te verdiepen 

droeg in grote mate bij 7 30,4%   
Totaal 23 100,0%   

Anders, namelijk ... droeg niet bij 1 10,0% 8 80,0% 
droeg in beperkte mate bij 4 40,0% 1 10,0% 
droeg in grote mate bij 5 50,0% 1 10,0% 
Totaal 10 100,0% 10 100,0% 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Vraag manager: 
 
Vraag 3a Welke van de volgende activiteiten worden in uw instelling mogelijk gemaakt of 
aangemoedigd? 

 

Aan een 
hogeschool 

Aan een 
universiteit 

n % n % 
Een begeleidingsprogramma voor startende docenten 79 78,2% 71 58,7% 
Feedback na lesbezoek van leidinggevende 45 44,6% 19 15,7% 
Intervisie of feedback na lesbezoek van collega 63 62,4% 33 27,3% 
Een certificeringtraject van basisdocentvaardigheden, zoals BKO 
(Basiskwalificatie Onderwijs) of BDB (Basiskwalificatie Didactische 
Bekwaamheid) 

92 91,1% 121 100,0% 

Een certificeringtraject van gevorderde docentvaardigheden, zoals 
SKO (Seniorkwalificatie Onderwijs) 

47 46,5% 78 64,5% 

Een certificeringstraject voor het verwerven van toetsdeskundigheid 
(Basiskwalificatie Examinering (BKE) of Seniorkwalificatie 
Examinering (SKE)) 

91 90,1% 19 15,7% 

Scholingen/activiteiten om specifieke docentvaardigheden te 
verbeteren, bijvoorbeeld blended learning, internationalisering, 
activerend leren, enzovoorts. 

87 86,1% 95 78,5% 

Scholingen/activiteiten om kennis van het vak up-to-date te houden 
of te verdiepen 

77 76,2% 23 19,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te houden of te verdiepen 

67 66,3% 11 9,1% 

Anders, namelijk ... 13 12,9% 8 6,6% 
Totaal 101 100,0% 121 100,0% 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016. NB: meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op 
tot 100 procent 
 
 
Vraag 3b Vindt u dat deze activiteiten bijdragen aan docentkwaliteit? 

 

d. Aan welke instelling heeft u uw 
grootste aanstelling? 

Aan een 
hogeschool 

Aan een 
universiteit 

n % n % 
Een begeleidingsprogramma voor 
startende docenten 

draagt in beperkte mate bij 31 39,2% 21 29,6% 
draagt in grote mate bij 48 60,8% 50 70,4% 
Totaal 79 100,0% 71 100,0% 

Feedback na lesbezoek van 
leidinggevende 

draagt niet bij 1 2,2%   
draagt in beperkte mate bij 25 55,6% 6 31,6% 
draagt in grote mate bij 19 42,2% 13 68,4% 
Totaal 45 100,0% 19 100,0% 

Intervisie of feedback na lesbezoek 
van collega 

draagt in beperkte mate bij 13 20,6% 10 30,3% 
draagt in grote mate bij 50 79,4% 23 69,7% 
Totaal 63 100,0% 33 100,0% 

Een certificeringtraject van 
basisdocentvaardigheden, zoals 
BKO of BDB 

draagt niet bij 4 4,3% 6 5,0% 
draagt in beperkte mate bij 45 48,9% 74 61,2% 
draagt in grote mate bij 43 46,7% 41 33,9% 
Totaal 92 100,0% 121 100,0% 

Een certificeringtraject van 
gevorderde docentvaardigheden, 
zoals Seniorkwalificatie Onderwijs 

draagt niet bij 2 4,3% 10 12,8% 
draagt in beperkte mate bij 35 74,5% 46 59,0% 
draagt in grote mate bij 10 21,3% 22 28,2% 
Totaal 47 100,0% 78 100,0% 

Een certificeringstraject voor het draagt niet bij 3 3,3% 3 15,8% 
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verwerven van toetsdeskundigheid 
(BKE of SKE) 

draagt in beperkte mate bij 48 52,7% 11 57,9% 
draagt in grote mate bij 40 44,0% 5 26,3% 
Totaal 91 100,0% 19 100,0% 

Scholingen/activiteiten om 
specifieke docentvaardigheden te 
verbeteren, bijv. activerend leren. 

draagt niet bij 2 2,3% 3 3,2% 
draagt in beperkte mate bij 27 31,0% 46 48,4% 
draagt in grote mate bij 58 66,7% 46 48,4% 
Totaal 87 100,0% 95 100,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis 
van het vak up-to-date te houden 
of te verdiepen 

draagt niet bij 1 1,3% 1 4,3% 
draagt in beperkte mate bij 29 37,7% 12 52,2% 
draagt in grote mate bij 47 61,0% 10 43,5% 
Totaal 77 100,0% 23 100,0% 

Scholingen/activiteiten om kennis 
van het beroepenveld waarvoor de 
opleiding opleidt up-to-date te 
houden of te verdiepen 

draagt niet bij 1 1,5% 1 9,1% 
draagt in beperkte mate bij 23 34,3% 7 63,6% 
draagt in grote mate bij 43 64,2% 3 27,3% 
Totaal 67 100,0% 11 100,0% 

Anders, namelijk ... draagt in beperkte mate bij 1 7,7% 4 50,0% 
draagt in grote mate bij 12 92,3% 4 50,0% 
Totaal 13 100,0% 8 100,0% 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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4 Thema pabo’s 

4.1 Instroom 
Na een afname van de instroom in de pabo in 2015 is deze in 2016 weer enigszins toegenomen. 
Instroom van mbo’ers is in 2015 gehalveerd. Het aandeel indirecte instroom in de pabo is 
relatief groot en neemt ten opzichte van de totale instroom toe.  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 
 

4.2 Uitval 
De uitval van mbo’ers uit de pabo is hoger dan gemiddeld uit hbo-bacheloropleidingen en hoger 
dan de uitval van havisten en vwo’ers. Na de halvering van de mbo-instroom in 2015 echter, is 
de uitval onder deze kleinere groep fors afgenomen en is nu bijna op gelijk niveau met uitval 
van havisten en lager dan de gemiddelde uitval uit hbo bachelor opleidingen. Het absolute 
aantal mbo’ers dat vervolgens na een jaar in de pabo blijft (instroom na aftrek van uitval en 
switch) is in 2016 nog steeds lager dan in 2015 (ongeveer twee derde).  
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
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5 Klachtmeldingen 

5.1 Aantal klachtmeldingen in het hoger onderwijs 
In 2016 heeft de inspectie 122 klachtmeldingen over het hoger onderwijs ontvangen (waarvan 
één klachtmelding over vier universiteiten).  
 
De meeste klachtmeldingen betreffen het bekostigd hbo (58 procent, 71 klachten). Bijna een 
kwart van de klachtmeldingen gaat over het bekostigd wo (24 procent, 29 klachten) en achttien 
procent (22 klachten) gaat over het niet-bekostigd ho.  
 
Aantal klachtmeldingen in 2016 per viermaandsperiode en sector 
  vmp1 vmp2 vmp3 Totaal 
Bekostigd hbo 23 23 25 71 
Bekostigd wo 9 8 12 29 
Niet bekostigd ho 7 3 12 22 
Totaal 39 34 49 122 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Verdeling van het aantal klachtmeldingen in 2016 per sector 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

5.2 Onderwerpen 
Eén klachtmelding kan over meerdere onderwerpen gaan. De 122 klachtmeldingen die de 
inspectie in 2016 ontving, gingen over tien hoofdonderwerpen en betroffen in totaal 183 
onderwerpen. Ruim de helft van de klachtmeldingen ging over de kwaliteit van het 
onderwijsprogramma en docenten, de onderwijs- en examenregeling en over tentamens.  
 
  

58% 24% 

18% 

Bekostigd hbo

Bekostigd wo

Niet bekostigd ho
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Aantal onderwerpen waarover klachtmeldingen zijn ontvangen in 2016, per sector 

  Bekostigd hbo Bekostigd wo 
Niet 

bekostigd ho Eindtotaal 
Kwaliteit onderwijsprogramma en docenten 16 14 7 37 
Onderwijs- en examenregeling 22 5 6 33 
Tentamens 16 9 2 27 
Organisatie 14 5 4 23 
Studieklimaat 13 6 3 22 
Collegegeld, financiële zaken 5 3 4 12 
Toelating 11 1   12 
Stages, onderzoek, excursies 6   2 8 
Onbekend 3   3 6 
Studiebegeleiding 3 1   4 
Eindtotaal 109 44 31 184 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 
 
Verdeling van onderwerpen waarover klachtmeldingen zijn ontvangen in 2016 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs 
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5.2.1 Onderwerpen in het bekostigd hbo 
In het bekostigd hbo ging een vijfde van de klachtmeldingen over de onderwijs- en 
examenregeling.  
 
Onderwerpen van klachtmeldingen in 2016, bekostigd hbo  
  Aantal  Percentage 
Onderwijs- en examenregeling 22 20 
Kwaliteit onderwijsprogramma en docenten 16 15 
Tentamens 16 15 
Organisatie 14 13 
Studieklimaat 13 12 
Toelating 11 10 
Stages, onderzoek, excursies 6 6 
Collegegeld, financiële zaken 5 5 
Onbekend 3 3 
Studiebegeleiding 3 3 
Eindtotaal 109 100 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 

5.2.2 Onderwerpen in het bekostigd wo 
In het bekostigd wo ging een derde van de klachtmeldingen over de kwaliteit van het 
onderwijsprogramma en docenten (14 keer).  
 
Onderwerpen van klachtmeldingen in 2016, bekostigd wo 
  Aantal 
Kwaliteit onderwijsprogramma en docenten 14 
Tentamens 9 
Studieklimaat 6 
Onderwijs- en examenregeling 5 
Organisatie 5 
Collegegeld, financiële zaken 3 
Studiebegeleiding 1 
Toelating 1 
Onbekend 0 
Stages, onderzoek, excursies 0 
Totaal 44 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 

5.2.3 Onderwerpen in het niet bekostigd ho 
In het niet bekostigd ho ging een kwart van de klachten (7 keer) over de kwaliteit van het 
onderwijsprogramma en studenten.  
 
Onderwerpen van klachtmeldingen in 2016, niet-bekostigd ho 
  Aantal 
Kwaliteit onderwijsprogramma en docenten 7 
Onderwijs- en examenregeling 6 
Organisatie 4 
Collegegeld, financiële zaken 4 
Studieklimaat 3 
Onbekend 3 
Tentamens 2 
Stages, onderzoek, excursies 2 
Toelating 0 
Studiebegeleiding 0 
Eindtotaal 31 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016 
 


