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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 2016/2017. In dit rapport 
vindt u de verantwoording van de onderzoeksgegevens.  
 
De tabellen, die de basis vormen voor dit technisch rapport, zijn opgenomen 
in een apart Excelbestand dat u eveneens op onze website kunt vinden. 
Daarin vindt u ook aanvullende kenmerken en uitsplitsingen die niet in dit 
rapport staan. 
 
In dit technisch rapport zijn de meeste cijfers bijgewerkt tot en met het 
studiejaar 2016/2017. In enkele tabellen zijn deze cijfers nog verder 
bijgewerkt tot en met 1 oktober 2017. 
 
In hoofdstuk 1 komen de databronnen en definities aan bod. In de volgende 
hoofdstukken en worden de belangrijkste bevindingen beschreven. Daarin 
volgen we zoveel mogelijk de paragraafindeling van het hoofdstuk hoger 
onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2016/2017.  
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1. Databronnen en definities 

1.1 Databronnen  
In deze paragraaf worden de bestanden beschreven die gebruikt zijn voor de 
analyses. 
 
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 opleidingen aanbod, 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.  
 
RASP (Registratie Aanmelding Selectie Plaatsing) 
Dit is het registratiesysteem van het Centraal Bureau Aanmelding en 
Plaatsing (CBAP) waarin tot en met het collegejaar 2016-2017 onder meer de 
aanmeldingen van lotingsopleidingen werden geregistreerd en van waaruit de 
gegevensleveringen aan de onderwijsinstellingen plaatsvonden. 
Lotingsgegevens uit RASP werden per collegejaar door DUO aan de inspectie 
beschikbaar gesteld. De gegevens uit RASP werden vervolgens gekoppeld aan 
het opleidingentelbestand dat uit croho is aangemaakt. Vanaf het collegejaar 
2017-2018 worden lotingsgegevens niet bij in RASP geregistreerd, maar zijn 
deze te vinden in Studielink. De lijst met fixusopleidingen wordt gepubliceerd 
op Studiekeuze123 https://www.studiekeuze123.nl/welke-fixusopleidingen-
met-selectie-zijn-er 
 
1cijferHO 
Het 1cijferHO 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,  een inschrijvingenbestand en 
een diplomabestand.  
 
cohortbestand 
Een cohort zoals door de inspectie gedefinieerd bestaat uit unieke 
hoofdinschrijvingen die 1 oktober van een jaar t de eerste keer voorkomen op 
verschillende domeinen of populaties. Zie verder paragraaf 1.3.  
 
Op het cohortbestand worden de kengetallen instroom, switch, uitval en 
diplomarendement berekend. 

• Neveninschrijvingen tellen niet mee 
• Het gaat om een hoofdinschrijving aan een specifiek domein. 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.  

 
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 en inkomen 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 en maken 

                                                
１ http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7C94DE33-621C-4355-928A-

8B90F9F5D777/0/2006soiniveauindeling201213.pdf 

https://www.studiekeuze123.nl/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er
https://www.studiekeuze123.nl/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er
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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daar vervolgens verschillende indelingen van. 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 
• Het gaat om alle unieke hoofdinschrijving op 1 oktober van jaar t. In 

het geval van meer dan één hoofdinschrijvingen gekoppeld aan een 
onderwijsnummer, is de inschrijvingsstatus van het domein ho 
leidend. 

 
NSE (De 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 Stichting 
Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het 
ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het 
hoger onderwijs. Studiekeuze123 biedt objectieve en 
betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen van 
hogescholen en universiteiten in Nederland. De NSE wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van 

Studiekeuze123.  
 

1.2 Definities 
In deze paragraaf worden gebruikte definities beschreven. 
 
Studentgegevens  
 
Inschrijvingsjaar 
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke hoofdinschrijvingen 
worden geteld. 
 
Examenjaar 
Het studiejaarjaar (1-10-T – 1-10-T+1) waarin het eindexamen mbo, havo of 
vwo is gedaan. 
 
Hoofdinschrijving 
Unieke hoofdinschrijving aan een brin-isat combinatie op 1 oktober van jaar t. 
 
Directe instroom 
Domein ho óf hoofdinschrijvingen van een brin-isat combinatie dat op 1 
oktober van jaar t de eerste maal in bronHO voorkomt op die specifieke brin-
isat combinatie en waarvan geen eerdere inschrijving in bronHO bekend is. 
 
Doorstroom 
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Uitval  
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding dat op 1 oktober van jaar 
t de eerste maal in bronHO voorkomt (domein ho) en op 1 oktober van jaar 
t+1 niet meer in bronHO voorkomt gedeeld door cohortgrootte (domein ho) * 
100. 
 
Opleidingsswitch  
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober 
van jaar t de eerste maal in bronHO voorkomt (domein ho) en op 1 oktober 
van jaar t+1 aan een andere opleiding (isat) staat ingeschreven gedeeld door 
cohortgrootte (domein ho) * 100. 
 
Opleidingsswitch binnen de instelling 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober 
van jaar t de eerste maal in bronHO voorkomt (domein ho) en op 1 oktober 
van jaar t+1 aan een andere opleiding (isat) van dezelfde instelling staat 
ingeschreven gedeeld door cohortgrootte (domein ho) * 100. 
 
Instellingsswitch 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober 
van jaar t de eerste maal in bronHO 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. 
 
Diplomarendement 
 
Diploma aan instelling 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen aan een opleiding van een instelling dat op 
1 oktober van jaar t de eerste maal in bronHO voorkomt (domein ho) en op 1 
oktober van jaar t+nominale studieduur+1 een diploma heeft behaald aan 
dezelfde instelling (exclusief propedeutische diploma’s) gedeeld door 
cohortgrootte (domein ho) * 100. 

 
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 bronHO voorkomt (domein ho) 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. 
 
Diplomarendement per studiejaar 
Aantal unieke hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs dat op 1 oktober 
van jaar t de eerste maal in bronHO voorkomt (domein ho) en op 1 oktober 
van jaar t+x (waarbij x=1-8) een diploma heeft behaald in het hoger 
onderwijs gedeeld door cohortgrootte (domein ho) * 100. 
 
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 
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Wo Master Deeltijd 1 of 2 
 
Aantal diploma’s  
 
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). 
 
Opleidingsgegevens  
 
Aantal opleidingen (uitgesplitst naar opleidingsvorm, bekostigingsstatus) 
Aantal actuele bekostigde en niet bekostigde voltijd, deeltijd en duale 
opleidingen (unieke brin-isat combinaties) dat per 1 oktober van jaar t in 
croho een actuele status heeft. 
 
Instellingsgegevens 
 
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. 
 
Instellingsloting en opleidingsloting 
Bij de opleidingen met een loting zijn tot studiejaar 2017-2018  twee 
varianten te onderscheiden.  
 
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 een 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.  
 
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 

 

1.3 Populatie- of domeinverschillen 
De populaties waar de inspectie mee rekent zijn:  

1. Domein brin-isat. Dit betreft de populatie studenten die voor de 
eerste maal starten aan een opleiding van een bepaalde instelling. Zij 
kunnen dus een eerdere inschrijving in het hoger onderwijs hebben 
gehad (een voormalig switcher).  

2. Domein soort ho. Dit betreft de populatie studenten die die voor de 
eerste maal starten aan een hbo of een wo opleiding. Switch tussen 
hbo en wo is mogelijk, switch binnen hbo of wo niet.   
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3. Domein type ho. Dit betreft de populatie studenten die voor de eerste 
maal starten aan een bachelor of masteropleiding. De meeste starters 
aan een master staan in het 1cijferHO bestand geregistreerd met een 
afgeronde bacheloropleiding (zogenaamde switch van bachelor naar 
master). In dit domein kan een student niet zijn geswitcht binnen een 
master of binnen een bacheloropleiding.  

4. Domein ho. Dit betreft de populatie studenten die voor de eerste maal 
starten aan een opleiding in het hoger onderwijs. Geen enkele 
student heeft een switch verleden. Dit wordt ook wel de groep directe 
instroom２ genoemd.   

 
Het merendeel van de indicatoren in dit technisch rapport is berekend over 
het domein ho en betreft dus directe instroom. Voor indicatoren voor de 
masterfase wordt gerekend op het domein type ho. Voor een aantal 
indicatoren is ook gekeken naar de verschillen tussen populaties.  
 
In deze Staat van het Onderwijs is een andere domeinkeuze gemaakt dan in 
de voorgaande jaren. Trends zijn met terugwerkende kracht herberekend, 
dus er is geen sprake van een trendbreuk. Wel zullen percentages in eerdere 
Staten verschillen van de percentages in deze Staat van het Onderwijs. De 
figuur laat zien dat dit met name voor het wo het geval is. In deze Staat 
rapporteren we iets lagere uitvalcijfers voor het hbo en iets lagere uitval en 
switchcijfers voor het wo. De trends van de indicatoren voor de verschillende 
populaties zijn nagenoeg gelijk, behalve voor switch in het wo. Daar is sprake 
van een afname als we deze alleen over de directe instroom (domein ho) 
berekenen.  
 
Wij zijn van mening dat deze keuze consistenter is bij het vergelijken van 
verschillen tussen groepen studenten en groepen opleidingen of instellingen. 
Ook kunnen hierdoor studenten niet in verschillende cohorten meegeteld 
worden. De domeinkeuze bij de berekening van indicatoren verschilt tussen 
gebruikers van het 1cijferbestand zoals OCW, VSNU, VH, CBS, verschillende 
onderzoeksbureaus en de inspectie en kan deels verschillen in resultaten 
verklaren.  
 
 

                                                
２ NB directe instroom in deze context zegt niets over de timing van de aansluiting tussen voorliggen 

onderwijs en het hoger onderwijs. Een directe instromer kan dit direct aansluitend na diplomering van 
het voorliggend onderwijs instromen, maar kan dit ook na één of meerdere tussenjaren doen. Hij is dan 
nog steeds een directe instromer.   
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2. Participatie in het bekostigd hoger onderwijs 

In de volgende paragrafen beschrijven we per onderwerp de belangrijkste 
bevindingen.  De volgorde van onderwerpen komt overeen met de 
inhoudsopgave van het hoofdstuk hoger onderwijs in het boek: De Staat van 
het Onderwijs, 2016/2017. Daarin vindt u ook een duiding van de gegevens. 
Voor meer bevindingen verwijzen wij u ook graag naar het tabellenboek, 
waarin meer tabellen met uitsplitsingen staan. 
 

2.1 Inschrijvingen 
In 2017-2018 staan meer studenten ingeschreven in het hoger onderwijs dan 
in 2016-2017. Op 2012 na is er in alle jaren sprake van een stijging van het 
aantal hoofdinschrijvingen. Met name in de ad-programma’s is de toename 
van het aantal inschrijvingen naar verhouding fors.  
Het aantal en aandeel inschrijvingen van internationale studenten is groot en 
neemt toe. Vooral in het wo is dit aandeel groot. Internationale studenten 
definiëren we als studenten zonder de Nederlandse nationaliteit én zonder 
mbo, havo of vwo diploma in Nederland behaald.   
 
Tabel 2.1.1 Aantal hoofdinschrijvingen van Nederlandse en internationale studenten in 
het bekostigd hoger onderwijs naar opleidingsfase in de periode 2010/2011-2017/2018 
 2010 2011 2012 2013 
Ad (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

3.261 3.971 4.501 5.451 

Ad (hbo) internationaal 14 18 18 25 
Bachelor (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

375.39
7 

382.23
6 

380.42
4 

397.58
1 

Bachelor (hbo) internationaal 23.857 24.901 25.217 25.148 
Master (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

12.475 11.123 9.972 10.347 

Master (hbo) internationaal 1.072 1.088 1.126 1.240 
Bachelor (wo) Nederlandse 
inschrijvingen 

146.60
1 

148.08
7 

140.66
7 

143.15
8 

Bachelor (wo) internationaal 11.251 12.392 13.280 14.333 
Master (wo) Nederlandse 
inschrijvingen 

65.631 66.804 69.886 74.742 

Master (wo) internationaal 12.038 13.567 14.464 15.666 
Ongedeeld (hbo & wo) 
Nederlandse inschrijvingen 

6.080 3.902 2.327 1.383 

Ongedeeld (hbo & wo) 
internationaal 

46 28 18 11 

Totaal Nederlandse 
inschrijvingen 

609.44
5 

616.12
3 

607.77
7 

632.66
2 

Totaal internationale 
inschrijvingen 

48.278 51.994 54.123 56.423 

 
 2014 2015 2016 2017 
Ad (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

5.791 5.965 6.749 8.520 

Ad (hbo) internationaal 29 23 36 63 
Bachelor (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

403.58
3 

399.45
4 

402.67
0 

405.87
1 

Bachelor (hbo) internationaal 24.544 24.486 24.654 25.829 
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Master (hbo) Nederlandse 
inschrijvingen 

10.513 10.561 10.273 9.817 

Master (hbo) internationaal 1.436 1.520 1.675 2.034 
Bachelor (wo) Nederlandse 
inschrijvingen 

144.64
2 

143.06
5 

143.93
2 

148.02
2 

Bachelor (wo) internationaal 15.396 17.119 20.377 24.753 
Master (wo) Nederlandse 
inschrijvingen 

77.046 79.290 79.667 81.259 

Master (wo) internationaal 16.833 19.347 21.874 23.776 
Ongedeeld (hbo & wo) 
Nederlandse inschrijvingen 

616 284 50 - 

Ongedeeld (hbo & wo) 
internationaal 

6 5 - - 

Totaal Nederlandse 
inschrijvingen 

642.19
1 

638.61
9 

643.34
1 

653.48
9 

Totaal internationale 
inschrijvingen 

58.244 62.500 68.616 76.455 

 
Instroom 
Directe en indirecte instroom 
Het gaat in deze paragraaf om zowel directe als indirecte instroom in het 
hoger onderwijs. Een aantal zaken valt op. Ten eerste is de instroom in het 
hbo bachelor onderwijs (voltijd) het hoogst, instroom in hbo master (voltijd) 
onderwijs en wo bachelor (deeltijd) onderwijs is het laagst. Ten tweede, na de 
stabilisatie dan wel afname in 2015/2016, zien we in 2016/2017 weer een 
toename van de instroom in het voltijd bachelor onderwijs. Ook de instroom 
in de associate degree programma’s – zowel de voltijd als de deeltijd variant 
– is flink toegenomen. De toename in 2016 is hoofdzakelijk veroorzaakt door 
gediplomeerden uit mbo, havo en vwo die in 2014-2015 of eerder hun 
diploma hebben behaald.  
 
Tabel 2.1.2 Directe en indirecte instroom naar opleidingsvorm in bachelorfase, in de 
periode 2006-2016 

 
 
Tabel 2.1.3 Directe en indirecte instroom naar opleidingsvorm in masterfase, in de 
periode 2006-2016 
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Tabel 2.1.4 Directe en indirecte instroom naar opleidingsvorm in de associate degree, 
in de periode 2006-2016 

 
 
Instroom in duale- en deeltijdopleidingen 
De instroom in duale en deeltijdopleidingen liet een neergaande trend zien. In 
2016/2017 neemt de instroom in deeltijd hbo opleidingen weer wat toe. In 
het wo zijn deeltijd en duale opleidingen weinig voorkomend. 
 
 
Tabel 2.1.5 Directe en indirecte instroom in duale opleidingen, in de periode 2006-2016 
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Tabel 2.1.6 Directe en indirecte instroom in deeltijdopleidingen, in de periode 2006-
2016 

 
 
 
Internationale instroom 
Het hoger onderwijs verwelkomt steeds meer internationale studenten. In 
2016 is rond de 28 procent van de instroom in de wo master internationaal. 
Dit was ruim 15 procent in 2007.   
 
 
Tabel 2.1.7 Directe en nieuwe internationale instroom in de voltijd hbo en wo bachelor 
en master wo, in de periode 2007-2016 
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Het grootste deel van de internationale instroom komt uit EER-landen 
(Europese Economische Ruimte). 
 
Tabel 2.1.8 Internationale instroom naar EER-landen en niet EER-landen 
 EER-land Niet-EER-land 
Hbo 5.455 76% 1.755 24% 
Wo-bachelor 6.809 80% 1.662 20% 
Wo-master 7.981 64% 4.551 36% 
 
Instroom naar geslacht 
In het hoger onderwijs stromen meer vrouwen dan mannen in. Een 
uitzondering vormen de deeltijd Ad-programma’s, waar meer mannen 
instromen. 
 
Tabel 2.1.9 Instroom per opleidingstype naar percentage mannen 
Instroom 2016 Percentage mannen 
Hbo Ad vt 40,9 
Hbo Ad dt 54,3 
Hbo bachelor vt 47,8 
Hbo bachelor dt 43,1 
Hbo master vt 42,0 
Hbo master dt 27,6 
Wo bachelor vt 47,2 
Wo bachelor dt 40,9 
Wo master vt 45,6 
Wo master dt 47,4 
 
Instroom naar migratieachtergrond 
In het hbo heeft ongeveer 15 procent van de startende studenten in voltijd 
bacheloropleidingen een niet-westerse migratieachtergrond en 12 procent een 
westerse migratieachtergrond. In voltijd Ad-programma’s is het aandeel niet-
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westerse studenten met ruim 20 procent iets hoger. In hbo-
deeltijdopleidingen studeren naar verhouding minder studenten met een 
migratieachtergrond. Mede door de grotere instroom van internationale 
studenten is in het wo het aandeel studenten met een migratieachtergrond 
hoger dan in het hbo. In 2016 had bijna een kwart van de instroom in de 
voltijd wo-bacheloropleidingen een westerse migratieachtergrond en ruim 10 
procent een niet-westerse migratieachtergrond.  
 
Tabel 2.1.9 Instroom per opleidingstype naar percentage studenten met een 
migratieachtergrond 
Instroom 2016 Percentage westers Percentage niet-westers 
Hbo Ad vt 6 23 
Hbo Ad dt 6 12 
Hbo bachelor vt 12 16 
Hbo bachelor dt 11 11 
Hbo master vt 31 10 
Hbo master dt 6 7 
Wo bachelor vt 24 12 
Wo master vt 13 12 
 
Instroom naar vooropleiding 
Iets meer dan de helft van de studenten die starten met een voltijd hbo-
bacheloropleiding komt van de havo. Dit aandeel nam de afgelopen jaren licht 
toe. Een op de drie instromers heeft een afgeronde mbo 4-opleiding. 5 
procent van de instromers komt van het vwo. Ook in de deeltijd hbo-bachelor 
en de voltijd- en deeltijd Ad’s studeren voornamelijk studenten met een mbo- 
en havo-vooropleiding, echter het aandeel mbo’ers is daar aanzienlijk hoger. 
In de voltijd Ad’s is de mbo-instroom verder gegroeid tot boven de 80 
procent.  
 
Tabel 2.1.10 Instroom per hbo-opleidingstype naar vooropleiding 
Instroom 2016 Mbo Havo Vwo Overig/onbekend 
Hbo Ad vt 84% 11% 1% 4% 
Hbo Ad dt 71% 5% 2% 23% 
Hbo bachelor vt 30% 54% 5% 11% 
Hbo bachelor dt 69% 7% 2% 22% 
 
Driekwart van de studenten die in een wo-bachelor instromen heeft een vwo-
vooropleiding. Inmiddels heeft ruim een op de tien studenten een Europees 
baccalaureaat of ander internationaal diploma waarmee zij instromen in de 
wo-bachelor.  
 
Tabel 2.1.11 Instroom in de voltijd wo bachelor naar percentage studenten met een 
migratieachtergrond 
Instroom 2016 Vwo Internationaal 

diploma 
Overig/onbekend 

Wo bachelor vt 75% 12% 13% 
 
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%. 
Het percentage studenten dat na het behalen van een hbo bachelor diploma 
direct aansluitend doorstroomt naar het wo is na een afname de afgelopen 
vier jaar weer iets toegenomen tot ongeveer 7%. 
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Tabel 2.1.12 Percentage studenten dat na hbo diploma doorstroomt naar wo in de 
afstudeerjaren 2005/2006-2015/2016 

 
 
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 één 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.    
 
Tabel 2.1.13 Percentage studenten dat na een wo bachelor-diploma direct en indirect 
doorstroomt naar wo-master in de diplomajaren 2006/2007-2015/2016 
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Instroom in sector naar profiel 
Per ho-sector is de directe instroom uitgesplitst naar vo profiel. De 
cirkeldiagrammen met de uitsplitsing zijn opgenomen in bijlage 1.  
Ongeveer 60 tot 80 procent van de mbo-ers die instroomt in een ho-opleiding 
heeft een vooropleiding afgerond (afgeleid uit de sector van de mbo-
opleiding) die aansluit bij de sector in het hbo. Opvallend is dat 88 procent 
van de mbo instromers in de ho sector taal en cultuur een technische 
vooropleiding heeft afgerond. Waarschijnlijk zijn dit studenten die op het mbo 
een grafische opleiding hebben gevolgd, deze opleidingen worden in het mbo 
tot de sector techniek gerekend.  
 
Ook van de havisten stroomt in de meeste sectoren (ruim) driekwart in met 
een voor de hand liggend vo-profiel. Zo heeft 81 procent van de directe 
instromers in de sector taal en cultuur een profiel cultuur & maatschappij, 
economie en maatschappij of een combinatie van die profielen gevolgd. 
Verder valt op dat de instroom in de sector economie erg homogeen is: ruim 
71 procent heeft het profiel economie en maatschappij gevolgd.  
Het beeld van profielen van de vwo leerlingen die doorstromen naar het hbo 
is vergelijkbaar met de instroom naar profiel vanuit de havo.  
 
In de meeste wo-sectoren heeft ruim drie kwart van de vwo leerlingen die 
instromen een passend vo-profiel gevolgd. Bij techniek en gezondheidszorg 
ligt dit nog hoger: hier stroomt respectievelijk 94,4 en 95,2 procent in met 
een passend profiel. 
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3. Studiesucces in het hoger onderwijs 

3.1 Uitval en switch 
Uitval 
Volgens onze definitie gaat het bij uitval om uitval uit het stelsel. Dit betekent 
dat een student een jaar na aanvang van de opleiding geen inschrijving meer 
heeft in bronHO. Oftewel, de student verlaat na één jaar (tijdelijk) het hoger 
onderwijs of volgt een niet-bekostigde opleiding.  
 
Het percentage studenten dat het ho 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 ho binnen één jaar verlaat dit jaar is 
afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. In het wo is de uitval 
redelijk stabiel gebleven, zowel in de bachelor als in de master. Het 
percentage uitval in de hbo bachelor opleiding is voor het cohort dat in 2015 
is begonnen ongeveer 15% en in het wo 6%. 
 
Tabel 3.1.1 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit hbo in de periode 2006-
2015 

 
 
Tabel 3.1.2 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit wo in de periode 2006-2015 
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Tabel 3.1.3 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit de associate degree in de 
periode 2006-2015 
 Uitval Ad 
2006 19,3% 
2007 30,6% 
2008 23,5% 
2009 28,8% 
2010 29,8% 
2011 30,1% 
2012 23,3% 
2013 26,9% 
2014 26,0% 
2015 21,6% 
 
 
Uitval naar sociaal economische status 
In het hbo en wo vallen studenten van ouders met een laag opleidingsniveau 
(maximaal mbo-2 niveau) 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 inkomensgroepen３. In het wo zijn deze verschillen naar 
sociaal economische status minder groot dan in het hbo.  
 
Tabel 3.1.4 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit hbo naar opleidingsniveau 
ouders in de periode 2006-2015 
 

                                                
３ 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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NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.1.5 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit hbo naar inkomen ouders in 
de periode 2006-2015 

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.1.6 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit wo naar opleidingsniveau 
ouders in de periode 2006-2015 
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NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.1.7 Uitval binnen een jaar van directe instroom uit wo naar inkomen ouders in 
de periode 2006-2015 

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Opleidingsswitch 
Het percentage studenten dat binnen één jaar na de start van de initiële 
opleiding is geswitcht naar een andere opleiding is in hbo bachelor het 
afgelopen jaar stabiel gebleven.  In hbo master is dit iets gedaald. In het wo 
is de opleidingsswitch iets toegenomen, zowel in de bachelor- als in de 
masterfase.  
 
Tabel 3.1.8 Opleidingsswitch binnen een jaar in het hbo, directe instroom, in de periode 
2006-2015 
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Tabel 3.1.9 Opleidingsswitch binnen een jaar in het wo, directe instroom, in de periode 
2006-2015 

 
 
Tabel 3.1.10 Opleidingsswitch binnen een jaar in de associate degree, directe instroom, 
in de periode 2006-2015 

 Opleidingswitch Ad 
2006 10,2% 
2007 22,2% 
2008 20,8% 
2009 19,2% 
2010 20,5% 
2011 11,8% 
2012 15,8% 
2013 14,4% 
2014 9,1% 
2015 10,5% 
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Switch naar sociaal economische status 
In het hbo wisselen studenten met hoog en laag opgeleide ouders iets vaker 
van opleiding dan studenten met ouders met een opleiding daar tussenin. 
Hbo studenten vanuit de lagere inkomensgroepen wisselen vaker van 
opleiding dan studenten uit de hogere inkomensgroepen.  Switch lijkt in het 
hbo meer samen te gaan met inkomensachtergrond dan met 
opleidingsachtergrond. Ook lijkt het verschil tussen de inkomensgroepen hier 
toe te nemen.  
 
Tabel 3.1.11 Opleidingsswitch binnen een jaar in het hbo naar opleidingsniveau ouders, 
directe instroom, in de periode 2006-2015 

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.1.12 Opleidingsswitch binnen een jaar in het hbo naar inkomen ouders, directe 
instroom, in de periode 2006-2015 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Opleidingsswitch in het ho binnen één jaar na start initiële voltijd 
hbo opleiding, directe instroom, opleiding ouders, 2006-2015 

max mbo2

max mbo4 (incl
havo/vwo)

max hbo ba

max wo ma

onbekend

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Opleidingsswitch in het ho binnen één jaar na start initiële voltijd 
hbo opleiding, directe instroom, inkomen ouders, 2006-2015 

1-20% inkomensgroep

21-40%
inkomensgroep

41-60%
inkomensgroep

61-80%
inkomensgroep

81-100%
inkomensgroep



 

 Pagina 23 van 51 

 

NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
In het wo wisselen studenten met de laagst opgeleide ouders gemiddeld het 
vaakst. Vanuit deze groep is de switch dit jaar ook flink toegenomen. De 
overige opleidingsgroepen lijken meer op elkaar en het verschil dat er al 
bestond tussen deze groepen wordt steeds kleiner. Ook in het wo switchen 
studenten vanuit de laagste inkomensgroep vaker dan de overige studenten.  
 
Tabel 3.1.13 Opleidingsswitch binnen een jaar in het wo naar opleidingsniveau ouders, 
directe instroom, in de periode 2006-2015 

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.1.13 Opleidingsswitch binnen een jaar in het wo naar inkomen ouders, directe 
instroom, in de periode 2006-2015 

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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3.2 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 en zelfs een zeer lichte toename. Het tij lijkt 
gekeerd. Het diplomarendement in het wo neemt toe. 
 
Tabel 3.2.1 Diplomarendement herinschrijvers bachelor na nominaal +1, 
directe instroom, cohort 2002-2011/2012  

 
 
Diplomarendement naar sociaal economische status 
In het hbo halen studenten met laag opgeleide ouders en met ouders uit de 
laagste inkomensgroepen een lager diplomarendement dan studenten met 
hoog opgeleide ouders en ouders uit de hogere inkomensgroepen. Met name 
het inkomen van de ouders lijkt er hier toe te doen. Ook lijken de verschillen 
tussen deze groepen toe te nemen.  
 
Tabel 3.2.2 Diplomarendement herinschrijvers hbo bachelor na nominaal +1, 
naar opleiding ouders, directe instroom, cohort 2006-2011  
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NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.2.3 Diplomarendement herinschrijvers hbo bachelor na nominaal +1, 
naar inkomen ouders, directe instroom, cohort 2006-2011  

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
In het wo maakt de opleiding van de ouders minder verschil in het 
diplomarendement, wel zien we ook daar dat studenten met ouders uit de 
lagere inkomensgroepen een lager diplomarendement hebben dan de 
studenten met ouders uit de hogere inkomensgroepen.  
 
Tabel 3.2.4 Diplomarendement herinschrijvers wo bachelor na nominaal +1, 
naar opleidingsniveau ouders, directe instroom, cohort 2006-2012  
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NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tabel 3.2.5 Diplomarendement herinschrijvers wo bachelor na nominaal +1, 
naar inkomen ouders, directe instroom, cohort 2006-2012  

 
NB: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen IvhO op basis van niet-openbare 
microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Meisjes halen gemiddeld sneller en vaker een diploma, vallen minder uit en 
veranderen minder vaak van studie. Tegelijkertijd zien we dat meisjes voor 
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doorstroomniveau dat uiteindelijk het hoogst behaalde opleidingsniveau 
bepaald.  
 
Vrouwen behalen gemiddeld vaker een diploma na nominale studieduur dan 
mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen is afgenomen als je 
na acht jaar kijkt. Dat geldt zowel voor het hbo als voor het wo.  
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Tabel 3.2.6 Diplomarendement herinschrijvers wo voltijd bachelor na 
nominaal +1 en na 8 jaar, naar geslacht, directe instroom, cohort 2006-2012  

 
 
Diplomarendement naar migratieachtergrond 
Studenten met een migratieachtergrond doen het minder goed in het hoger 
onderwijs. Dit zien we het sterkst bij mannen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. Toch zien we ook bij deze groep het laatste jaar een 
lichte verbetering in het hbo-diplomarendement. In het wo neemt het 
diplomarendement van deze groep voor het eerst in jaren daarentegen af. 
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2010/2011 58,2 71,7 30,4 42,4 
2011/2012 60,3 71,0 35,6 43,5 
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2005/2006 52,4 71,4 36,4 57,0 
2006/2007 51,4 70,7 34,8 55,6 
2007/2008 50,4 70,9 33,1 53,5 
2008/2009 49,1 69,6 31,3 49,7 
2009/2010 46,6 67,6 29,6 46,2 
2010/2011 46,0 67,8 29,3 48,3 
2011/2012 47,8 69,1 31,8 48,5 
* exclusief studenten die in het eerste jaar uitvielen of veranderden van opleiding 
** alleen directe instroom 
 
Tabel 3.2.8 Percentage diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling na vier jaar 
voltijd wo-bachelor naar migratieachtergrond en geslacht voor de cohorten 2003/2004-
2012/2013 (n 2012/2013=21.602)** 
 Geen 

migratieachtergrond 
2e generatie niet-

westers 
 Man Vrouw Man Vrouw 
2003/2004 35,8 61,2 27,2 45,7 
2004/2005 35,2 61,4 28,3 44,2 
2005/2006 39,1 64,0 34,3 51,0 
2006/2007 39,0 65,3 32,2 48,3 
2007/2008 44,4 67,8 37,3 53,1 
2008/2009 52,8 74,9 45,3 62,6 
2009/2010 54,6 75,9 46,6 65,8 
2010/2011 58,5 78,1 49,9 65,8 
2011/2012 62,2 80,1 57,9 70,1 
2012/2013 63,4 80,6 54,1 72,7 
* exclusief studenten die in het eerste jaar uitvielen of veranderden van opleiding 
** alleen directe instroom vanuit vwo 
 
Diplomarendement naar mbo- en vo-profiel 
Het diplomarendement is het hoogste onder mbo-instromers uit de mbo 
sector zorg & welzijn. Mbo-ers die een mbo-opleiding uit de economische 
sector hebben afgerond, hebben het laagste diplomarendement.  
 
Tabel 3.2.9 Percentage diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling na vijf  jaar 
hbo-bachelor naar mbo-profiel voor de cohorten 2007-2011** 
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De gecombineerde profielen in het vo (zowel havo als vwo) geven eenmaal in 
het hbo en wo het beste diplomaresultaat. Een natuur en techniek profiel 
geeft het laagste diplomaresultaat, dit heeft hoogstwaarschijnlijk ook te 
maken met het soort opleidingen waar leerlingen met een degelijk profiel 
terecht komen.  
 
Tabel 3.2.10 Percentage diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling na vijf  jaar 
hbo-bachelor naar havo-profiel voor de cohorten 2007-2011** 

 
 
Tabel 3.2.11 Percentage diploma’s onder herinschrijvers* aan een instelling na vier jaar 
wo-bachelor naar vo-profiel voor de cohorten 2007-2011** 

 
 
 
Arbeidsmarkt 
De cijfers in deze paragraaf zijn gebaseerd op de ROA 
schoolverlatersonderzoeken. 
http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Home.aspx 
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Bij deze jaarlijkse onderzoeken worden de afgestudeerden ongeveer 
anderhalf jaar na het behalen van het diploma benaderd.  
 
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.  
 
Voor meer informatie over de aansluiting op de arbeidsmarkt zie het rapport 
‘Schoolverlaterstussen onderwijs en arbeidsmarkt 2017’. 
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-
content/uploads/2016/07/stoa2015website.pdf 
 
 
Zie verder technisch rapport Segregatie en onderwijskansen. 
 
 

http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2016/07/stoa2015website.pdf
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2016/07/stoa2015website.pdf
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4. Kwaliteit 

Tevredenheid studenten 
Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de voltijd bachelor 
opleiding blijft toegenomen. Vooral in het wo zijn veel studenten (zeer) 
tevreden over de opleiding in het algemeen. 
 
Tabel 4.1 percentage (zeer) tevreden studenten over voltijd bachelor, in de periode 
2013-2017 

 
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2018 
 
 
Tevredenheid naar opleidingsfase en opleidingsvorm 
Zowel in het hbo als het wo is het percentage studenten dat (zeer) tevreden 
is bij bijna alle opleidingsfases en opleidingsvormen toegenomen. De 
tevredenheid in de voltijd associate degree is echter opvallend afgenomen. 
Ook in de voltijd master zijn minder studenten tevreden dan in het vorige 
onderzoek.   
 
Tabel 4.2 Percentage (zeer) tevreden hbo-studenten over opleiding algemeen, in de 
periode 2013-2017 
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Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2018 
 
 
In het wo is de tevredenheid onder studenten in de deeltijd master 
toegenomen. Zij zijn nu de groep meest tevreden studenten binnen  het wo.  
Tevredenheid in de deeltijd bachelor is afgenomen. Deeltijd studenten in het 
wo maken slechts een klein deel uit van de totale populatie.  
 
Tabel 4.3 Percentage (zeer) tevreden wo-studenten over opleiding algemeen, in de 
periode 2013-2017 

 
Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2018 
 
Personeelsgegevens 
Zie ook De financiële staat van het onderwijs 2016 (IvhO, 2017). 
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5. Toegankelijkheid 

5.1 Doorstroom vanuit mbo, havo en vwo 
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 vanuit 
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.  
 
Tabel 5.1.1 Ontwikkeling directe en totale doorstroom van vooropleiding naar 
ho-bachelor in de periode 2008-2016 

 
 

5.2 Ontwikkelingen rond selectie 
 
Numerus fixus 
Het percentage bacheloropleidingen in het hbo met een fixus is tussen 
2008/2009 en 2015/2016 toegenomen van 4% tot 13%. In 2016/2017 is dat 
licht gedaald naar een kleine 12%, maar in 2017/2018 heeft nog maar 5% 
van de hbo bacheloropleidingen een instellingsfixus. 
In het wo is er na een stijging van opleidingen met een opleidingsfixus tot 
2013/2014, nu sprake van een daling. Het percentage opleidingen met een 
instellingsfixus laat de afgelopen jaren een wisselend beeld zien (zie grafiek 
hieronder) en ligt in 2017/2018 op 10%. 
 
Vanaf 2017/2018 is er geen onderscheid meer tussen een instellings- of een 
opleidingsfixus. Ook is de centrale loting afgeschaft. Vanaf dat jaar bepalen 
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instellingen zelf de wijze waarop zij hun studenten selecteren, mits ze daarbij 
tenminste twee selectiecriteria hanteren.  
 
Tabel 5.2.1 Aantal en percentage voltijd bacheloropleidingen met numerus fixus in hbo 
en wo, in de periode 2008/2009-2018/2019* 
 Hbo Wo 
 Aantal Percentage Aantal Percentage 
2009/2010 37 3,7 37 8,6 
2010/2011 44 4,3 42 9,7 
2011/2012 41 4,3 46 10,5 
2012/2013 55 5,8 47 10,7 
2013/2014 64 6,8 73 16,4 
2014/2015 86 9,2 59 13,2 
2015/2016 125 13,2 58 13,4 
2016/2017 110 11,7 44 10,2 
2017/2018 45 4,8 42 9,8 
2018/2019 48 -* 47 -* 
* percentages 2018/2019 nog niet bekend 
  
Zie ook Selectie in de wo-master. Eerste resultaten van het lopende 

onderzoek studiejaar 2017-2018 (Inspectie van het Onderwijs, 2018). 
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6. Bestuur en naleving 

Aantal instellingen 
 
Tabel 6.1 Aantal instellingen in het hoger onderwijs op 1 oktober 2016 
 Hbo Wo 
Niet-bekostigde instellingen 72 4 
Bekostigde instellingen  37 18 
Totaal 109 22 
 
Aantal opleidingen 
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.  
 
Tabel 6.2 Aantal niet-bekostigde opleidingen aan niet-bekostigde instellingen, 
in de periode 2008-2017 

 
 
In het bekostigd onderwijs zien we de afgelopen drie jaar een afname van het 
aantal niet-bekostigde hbo bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast zien 
we de afgelopen jaren een  toename van niet-bekostigde wo 
masteropleidingen. 
 
Tabel 6.3 Aantal niet-bekostigde opleidingen aan bekostigde instellingen, in 
de periode 2008-2017 
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Aantal bekostigde opleidingen 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. 
 
Tabel 6.4 Aantal bekostigde opleidingen aan bekostigde instellingen, in de 
periode 2008-2017 

 
 
De afname van bekostigde hbo bacheloropleidingen zien we vooral terug in de 
sector onderwijs (in 2011-2012) en economie. In de sector techniek is er na 
een aantal jaren van daling weer sprake van een lichte stijging in het aantal 
bekostigde hbo bacheloropleidingen.  Bij de wo masteropleidingen zien we 
vooral een afname in het aantal opleidingen in de sectoren onderwijs (in 
2010-2011) en taal en cultuur (in 2014-2015 en 2015-2016). 
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Tabel 6.5 Aantal bekostigde hbo-opleidingen aan bekostigde instellingen naar 
sector in de periode 2008-2014 

  
Tabel 6.6 Aantal bekostigde wo-opleidingen aan bekostigde instellingen naar 
sector in de periode 2008-2017 
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7. Sectoren 

Zie https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-
onderwijs/sectoren/sectorprofielen 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/sectorprofielen
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/sectorprofielen
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8. Ontwikkelingen 

8.1 Internationale studenten 
Het percentage internationale wo-bachelorstudenten verdubbelde tussen 
2007 en 2016, van bijna 10 procent naar meer dan 21 procent. 28 procent 
van de studenten die in 2016 instroomden in een wo-master, komt uit het 
buitenland. In 2007 was dat nog ruim 15 procent. Internationale studenten 
zijn studenten zonder de Nederlandse nationaliteit én die niet in Nederland 
een mbo-, havo- of vwo-diploma hebben gehaald. Het aandeel internationale 
studenten in het hbo ligt al jaren rond de 8 procent.  
 
Tabel 8.1.2 Percentage internationale studenten dat instroomt ten opzichte van alle 
studenten naar onderwijssoort en fase, in de periode 2007/2008-2016/2017 (n hbo 
2016/2017=82.659, n wo-bachelor 2016/2017=39.828, n wo-master 
2016/2017=44.092)* 
 Hbo-bachelor 

(voltijd) 
Wo-bachelor 

(voltijd) 
Wo-master 

(voltijd) 
2007/2008 8,2 9,4 15,5 
2008/2009 8,7 10,5 17,0 
2009/2010 8,8 10,5 18,0 
2010/2011 8,6 11,2 19,8 
2011/2012 8,7 13,1 21,4 
2012/2013 8,4 14,1 20,4 
2013/2014 7,7 13,3 21,6 
2014/2015 7,5 14,9 23,2 
2015/2016 8,6 18,1 25,6 
2016/2017 8,4 21,3 28,4 
* directe of nieuwe instroom 
 
In de sector landbouw en natuurlijke omgeving stromen veel internationale 
studenten in, in de sector onderwijs nauwelijks. Met uitzondering van de 
sectoren onderwijs en gezondheidszorg is de instroom in de verschillende 
sectoren sterk toegenomen. 
 
Tabel 8.1.2 Nieuwe internationale instroom in de voltijd wo-master, in de 
periode 2007-2016 
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Ook verschillen de universiteiten van elkaar in de mate van internationale 
instroom. Maastricht, Wageningen en Delft vormen de top drie van 
universiteiten met de hoogste internationale instroom in de master. Utrecht 
en Nijmegen hebben ene relatief lage internationale instroom.  
 
Tabel 8.1.3 Nieuwe internationale instroom in de voltijd wo-master naar 
instelling in de periode 2007-2016 

 
 
Studiesucces internationale studenten 
Internationale studenten staken aanzienlijk vaker hun opleiding in het eerste 
jaar dan studenten met de Nederlandse nationaliteit. 
 
Tabel 8.1.4 Uitval binnen een jaar uit hbo-bachelor van Nederlandse en 
internationale studenten 
Hbo 
bachelor 

Nederlandse 
studenten 

Internationale 
studenten 

2007 16,5% 22,2% 

2008 13,9% 21,2% 

2009 14,8% 19,5% 

2010 15,0% 19,8% 

2011 15,9% 22,1% 

2012 14,4% 21,8% 

2013 15,3% 23,3% 

2014 15,5% 23,1% 
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2015 14,6% 20,7% 

 
Internationale studenten uit EER-landen switchen veel minder vaak naar een 
andere opleiding in Nederland dan Nederlandse studenten.  
 
Tabel 8.1.5 Switch in hbo-bachelor van Nederlandse en studenten uit EER-
landen 
Hbo 
bachelor 

Nederlandse 
studenten 

Studenten uit 
EER-landen 

2007 21,4% 4,7% 

2008 22,5% 5,1% 

2009 22,3% 5,3% 

2010 22,4% 5,2% 

2011 22,9% 5,2% 

2012 24,5% 5,9% 

2013 23,5% 6,0% 

2014 21,1% 6,0% 

2015 21,2% 7,4% 

 
 
Het rendement onder herinschrijvers ligt één jaar na de nominale studieduur 
bij internationale hbo- en wo-bachelorstudenten ruim 10 procent hoger dan 
bij Nederlandse studenten.  
 
Tabel 8.1.5 Diplomarendement hbo-bachelor van Nederlandse en 
internationale studenten 
 
Hbo 
bachelor 

Nederlandse 
studenten 

Internationale 
studenten 

2007 62,4% 72,2% 

2008 60,1% 70,7% 

2009 57,2% 70,7% 

2010 57,5% 70,1% 

2011 58,2% 69,8% 

 
Tabel 8.1.6 Diplomarendement wo-bachelor van Nederlandse en 
internationale studenten 
Wo 
bachelor 

Nederlandse 
studenten 

Internationale 
studenten 

2007 54,7% 73,4% 

2008 62,6% 77,2% 

2009 64,2% 75,8% 

2010 67,2% 76,6% 

2011 70,0% 78,1% 

2012 70,9% 80,5% 

 
 

8.2 Flexibilisering 
Al jaren loopt het aantal studenten in deeltijdopleidingen terug, terwijl de 
arbeidsmarkt vraagt om een voortdurende bij- en opscholing van personeel. 
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Tabel 8.2.1 Deeltijdinschrijvingen naar opleidingsfase in de periode 2007-
2016 
Aantal deeltijdinschrijvingen Hbo Wo 

associate  

degree 

2007 373 0 

2008 1021 0 

2009 1060 0 

2010 1351 0 

2011 1521 0 

2012 1586 0 

2013 1833 0 

2014 1873 0 

2015 1938 0 

2016 2441 0 

bachelor 2007 50718 6201 

2008 50875 6054 

2009 52115 5961 

2010 51922 5239 

2011 49415 4167 

2012 43248 2921 

2013 40428 2377 

2014 36872 2020 

2015 35055 1781 

2016 34662 1605 

master 2007 9948 3882 

2008 9590 4653 

2009 10575 5280 

2010 10862 5486 

2011 9462 4757 

2012 8263 4024 

2013 8537 3981 

2014 8635 3729 

2015 8833 3446 

2016 8411 3313 

 
 
De deelname aan deeltijd bacheloropleidingen nam in 2016 en is toe te 
schrijven aan de bacheloropleidingen uit het experiment flexibel onderwijs. 
Ook in 2015 was – in aanloop naar het experiment – al sprake van een 
toename van de instroom bij deze opleidingen, terwijl de instroom bij 
reguliere deeltijdopleidingen nog terugliep. 
 
Tabel 8.2.2 Geïndexeerde instroom in deeltijd hbo-bacheloropleidingen aan bekostigde 
instellingen in de periode 2010-2016 (n 2016 totaal=10.352) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Leeruitkomsten 
2016 

100 86 78 73 66 68 76 

Traditioneel 100 84 65 58 50 49 49 
Totaal 100 85 70 65 57 57 61 
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9. Bijlage instroom naar profiel 

 
Percentage directe instroom voltijd hbo bachelor naar mbo-profiel, 
2016 
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Percentage directe instroom voltijd hbo bachelor naar havo-profiel, 
2016 
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Percentage directe instroom voltijd hbo bachelor naar vwo-profiel, 
2016 
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Percentage directe instroom voltijd WO bachelor naar vwo-profiel, 
2016 
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