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Deze toelichting richt zich op Studie in Cijfers zoals die vanaf 1 september 2013 zullen 

worden getoond bij het merendeel van de hbo-opleidingen.  

 

Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding van 

een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Dit kan je 

helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze.  

 

Hieronder worden de items uit Studie in Cijfers kort toegelicht. De cijfers zijn gebaseerd op voltijd 

hbo-bacheloropleidingen. Naast het cijfer van de opleiding aan de betreffende hogeschool wordt 

het landelijk gemiddelde van deze opleiding weergegeven. Universitaire opleidingen en particuliere 

opleidingen (niet bekostigd door de overheid) zijn niet in dit landelijk gemiddelde meegenomen. 

 

STUDENTTEVREDENHEID Een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. 

Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5. Wanneer een opleiding op meerdere 

locaties wordt aangeboden is het cijfer uitgesplitst per locatie.  

 

AANTAL EERSTEJAARS Het aantal studenten dat jaarlijks start met deze opleiding. Wanneer 

een opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden is het cijfer uitgesplitst per locatie.  

 

ERVAREN CONTACTTIJD EERSTEJAARS Het aantal klokuren per week dat volgens 

studenten van deze opleiding in het eerste studiejaar wordt aangeboden. Activiteiten als 

stages en werkplekleren behoren niet tot contacttijd.  

 

DOORSTROOM NAAR HET TWEEDE JAAR Het percentage studenten dat na het eerste 

studiejaar direct doorstroomt naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding. Dit betekent 

dat zij niet zijn gestopt met de studie en voldoende studiepunten (ECTS) hebben behaald om 

het tweede jaar te starten.  

 

DIPLOMA BINNEN 5 JAAR Het percentage studenten dat deze opleiding is gestart en binnen 

vijf jaar een diploma in het hoger onderwijs heeft behaald. 

 

DOORSTUDEREN Het percentage studenten dat een vervolgstudie doet na deze opleiding. Dit 

kan bijvoorbeeld een (universitaire) master zijn. Als dit percentage hoog is, is dat meestal de 

verklaring voor een lager cijfer bij arbeidsmarkt.  

 

ARBEIDSMARKT Het percentage studenten dat 1,5 jaar na afstuderen aangeeft een baan op 

niveau te hebben. Deze cijfers zijn alleen beschikbaar als landelijk gemiddelde voor deze 

opleiding.  

 

 ONTBREKENDE INFORMATIE wordt getoond door middel van een – teken. Informatie bij 

arbeidsmarkt op hogeschoolniveau ontbreekt in elke studiebijsluiter. Andere informatie kan 

ontbreken omdat de informatie niet wordt verzameld, er een te lage respons is om een 

betrouwbaar cijfer te tonen, of omdat de opleiding nieuw is waardoor er nog geen cijfers 

beschikbaar zijn.  

 

Studie in Cijfers kan je helpen om een eerste indruk te krijgen en opleidingen, zowel binnen als 

tussen hogescholen, te vergelijken. Meer informatie over een opleiding vind je op de website van 

de betreffende hogeschool, op Studiekeuze123.nl. Maar vooral ook door met studenten en 

docenten van een opleiding in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens open dagen.  

 

Wil je nog meer weten over (de cijfers in) Studie in Cijfers? Kijk dan op  

www.studiekeuze123.nl/studieincijfers  

www.studiekeuzeinformatie.nl/studieincijfers.  

 

 
Disclaimer: Aan Studie in Cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Het wordt opgebouwd met cijfers uit het verleden, 

waarbij gestreefd wordt naar actualiteit. Hoewel de verwachting is dat deze cijfers een beeld kunnen geven van de toekomst, 

bieden zij hiervoor geen garanties. Een opleiding kan door de jaren heen op allerlei manieren veranderen (andere opzet van het 

jaar, veel meer of minder inschrijvingen, samenvoeging met een ander opleiding) waardoor cijfers uit het verleden minder 

betekenis voor de toekomst krijgen. Vragen over (ontbrekende) cijfers kunnen worden gesteld aan de betreffende opleiding.  
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