Toelichting ‘Studie in cijfers’
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met
dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Studie in Cijfers wordt jaarlijks geüpdatet, waardoor de meest
recente cijfers van de diverse bronnen zijn opgenomen.
Het doel van ‘Studie in Cijfers’ is dat je op een snelle, uniforme en herkenbare manier een beeld krijgt van de
prestaties van een bepaalde opleiding.
Toelichting:

















Studenttevredenheid (bron: NSE 2018)
Antwoord op de vraag 'Hoe
tevreden ben je over je studie in
het algemeen?'.
Aantal eerstejaars (bron: 1cijferHO 2019)
Geeft aan hoeveel studenten jaarlijks
starten met deze studie.
Contacttijd eerstejaars (bron: NSE 2018)
Het aantal klokuren per week waarin
studenten contact hebben met een
docent.
Doorstroom naar het tweede jaar
(bron: 1cijferHO 2019)
Het percentage studenten dat na 1 jaar
e
doorstroomt naar het 2 jaar binnen
dezelfde opleiding.
Diploma binnen 5 jaar (bron: 1cijferHO 2019)
Het percentage studenten dat binnen 5
jaar na aanvang van de studie een
diploma behaald.
Doorstuderen (bron: 1cijferHO 2019)
Percentage studenten dat na deze opleiding met een nieuwe (vervolg)studie start.
Arbeidsmarkt (bron: HBO-Monitor 2019)
Werkloos: percentage van afgestudeerden aan deze studie dat geen werk heeft.
Werk op niveau: percentage studenten dat binnen 1,5 jaar na afstuderen een baan vindt waarvoor minimaal
hbo-bachelor vereist is (hiervan zijn alleen landelijke cijfers beschikbaar).
Toelichting vanuit de opleiding
Is alleen zichtbaar als er extra specifieke informatie beschikbaar is.
Geen gegevens (streepje)
Informatie kan ontbreken omdat de informatie niet wordt verzameld, er een te lage respons was
om een betrouwbaar cijfer te tonen, of dat de opleiding nog betrekkelijk nieuw is.

Studie in Cijfers wordt samengesteld door Studiekeuze123, waarvoor landelijk dezelfde bronnen worden gebruikt, zodat de
betrouwbaarheid gegarandeerd wordt. Je kunt hiermee snel een beeld van een opleiding krijgen, maar bij de opleiding kijken
en in gesprek gaan met studenten en docenten is natuurlijk beter.
Bronnen
NSE - Nationale Studenten Enquête: landelijke enquête onder ingeschreven studenten bij de deelnemende instellingen.
1cijferHO - aangeleverd door de instellingen en beschikbaar gesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
HBO-Monitor - landelijke enquête onder afgestudeerde hbo’ers.

