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Keuzegids Hbo Voltijd 2013: compleet en actueel

Gids neemt kwaliteit hbo onder de loep,
voor kritische studiekiezers.
23 oktober 2012 – Vandaag verschijnt de nieuwe Keuzegids
Hbo Voltijd 2013, het handboek voor de kritische studiekiezer.
De lezer vindt er alle actuele informatie over toelatingseisen
en baankansen na de studie, maar vooral een grondige
vergelijking van alle opleidingen per vakgebied. Ook de
kwaliteit van het onderwijs komt daarbij prominent aan bod.
In de ranglijsten per vakgebied is weer het nodige veranderd.
En dat geldt ook voor de overkoepelende ranglijst van
hogescholen.
De Keuzegids is in de eerste plaats bedoeld als praktisch hanteerbaar hulpmiddel voor scholieren die
straks een hbo-studie willen gaan doen, en degenen die hen bij hun studiekeuze begeleiden.
Honderden schooldecanen gebruiken de gids, in print of online, in de bovenbouwklassen. Ook
loopbaan-adviesbureaus maken veel gebruik van de gids.
Daarnaast wordt de Keuzegids ook in het hbo zelf veel gelezen, als spiegel van de ‘toestand van het
hbo’, en als graadmeter voor de onderwijskwaliteit per instelling.
De Keuzegidsredactie maakt gebruik van een groot aantal bronnen. Voor de kwaliteitsvergelijking
van opleidingen gaat het om drie soorten gegevens: statistieken over studiesucces, expertoordelen
uit de accreditatie van opleidingen en de oordelen van studenten in het kader van de Nationale
Studenten Enquête.
Grotere scholen
In de samenvattende ranglijsten van beoordeelde instellingen vallen enkele verschuivingen op. In de
top van de lijst grotere hogescholen zijn de scores van Zuyd (in Limburg) en Windesheim (Zwolle) dit
jaar een stuk gedaald. Zuyd staat daardoor niet meer in de top-3 van grotere scholen. De derde plek
wordt nu ingenomen door de NHTV in Breda. Nummer één en twee in deze lijst zijn net als vorig jaar
de Brabantse instelling Avans en Hogeschool Zeeland in Vlissingen.
De grote hogescholen uit de Randstad bevinden zich in de onderste helft van deze ranglijst. Voor de
Haagse Hogeschool moet dat even wennen zijn: drie jaar geleden was deze instelling nog een
subtopper in de gids, maar nu daalt ze al enkele jaren in de ranking. Andersom moeten de resultaten
van de Keuzegids een opluchting zijn voor Hogeschool Utrecht. De afgelopen drie jaar stond deze
school steeds laatste of een na laatste. Nu heeft ze zich verbeterd en klimt ze naar een vierde plek
van onder. Daarmee laat ze de HvA (Amsterdam), Hogeschool Leiden achter zich. Op de laatste plek
in de lijst grote scholen staat nog steeds Inholland.
Middelgrote en kleinere scholen
Bij de middelgrote hogescholen, met gemiddeld zo’n tweeduizend studenten, moet de Christelijke
Hogeschool Ede voor het eerst in vele jaren de Gereformeerde Hogeschool uit Zwolle voor zich
dulden. Beide instellingen scoren hoog in de waardering van studenten, maar Ede koppelt daaraan
ook gunstig in de beoordeling door deskundigen.
De meest opvallende stijger bij de middelgrote hogescholen is de Hotelschool Den Haag. Deze is van
een tiende naar een vijfde plaats opgeklommen, mede door een bijzonder gunstig
deskundigenoordeel.

De twee scholen met de allerhoogste scores zijn nog altijd te vinden in de lijst kleinste instellingen.
De eerste plaats gaat als vanouds naar de Katholieke Pabo Zwolle. Ook nummer twee is een
vertrouwde naam. Dit is het IVA in Driebergen, een managementschool voor de ‘mobiliteits-‘ ofwel
de autobranche.
Actueel en compleet
Naast alle gegevens over de onderwijskwaliteit zijn voor aanstaande studenten ook andere zaken van
belang, zoals: toelatings- en selectie-eisen van opleidingen, de prestatienorm in het eerste studiejaar
en bij particuliere opleidingen ook de exacte kosten van de opleiding.
Bij het voorbereiden van deze gids constateerde de redactie dat de landelijke database met
studiekeuze-informatie, die als officiële landelijke bron van zulke gegevens geldt, niet langer een
bruikbare actuele weergave van deze feitelijke gegevens biedt. De redactie heeft een grote extra
inspanning geleverd om deze gegevens alsnog compleet te krijgen. Vooral bij de prestatie-eisen in
het eerste jaar bleek dat veel instellingen deze hebben verhoogd, maar dat heldere informatie
hierover vaak moeilijk te achterhalen is. Des te belangrijker vond de redactie het om deze feiten zo
compleet mogelijk te krijgen.
Online & Updates
De Keuzegids Hbo Voltijd 2013 is de eerste van vijf Keuzegidsedities die dit studiejaar weer worden
uitgebracht door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden, een onafhankelijk instituut dat
gespecialiseerd is in opleidingsinformatie en kwaliteitsvergelijking. Rond 1 december verschijnt de
Keuzegids Universiteiten 2013, daarna de gidsen voor het Mbo, deeltijdopleidingen in hbo en wo, en
tenslotte in maart de Keuzegids Masters.
Tegelijk met het boek van 224 pagina’s verschijnt vandaag ook de onlineversie van deze gids, die veel
gebruikt wordt door scholen en instellingen. Deze versie wordt enkele malen per jaar geactualiseerd.
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