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1050 opleidingen beoordeeld, 120 toppers aangewezen

Keuzegids Hbo 2016 waarschuwt studiekiezer voor
selectiedrempels en dalend studiesucces
29 september 2015 – Aanstaande studenten in het hbo moeten niet
alleen hogere kosten maken tijdens hun studie, ze krijgen ook steeds
meer te maken met selectiedrempels. Ook wie eenmaal ‘binnen’ is, moet
zich niet rijk rekenen. Want de groep studenten die een hbo-opleiding
binnen vijf jaar weet af te ronden, is al gezakt tot onder de vijftig procent.
Met die waarschuwingen begint de nieuwe Keuzegids Hbo 2016. Volgens de samenstellers van deze
consumentengids voor aanstaande studenten is het belangrijker dan ooit dat jongeren zich terdege
voorbereiden op hun studiekeuze. Ook als ze al weten welk vak ze het meest interessant vinden, zijn
ze nog niet klaar. Inmiddels kent een kwart van de hbo-studies een vorm van selectie aan de poort.
Daarnaast zijn er bij veel studierichtingen grote kwaliteitsverschillen tussen de scholen die deze
studies verzorgen, onder andere in studiesucces. Deze kwaliteitsverschillen brengt de Keuzegids
systematisch in kaart.
Dwars op alle studies laat Inholland van alle grote hogescholen het laagste studiesucces zien: na vijf
jaar (de normale studieduur plus een jaar) heeft daar nog niet eens 38 procent een diploma gehaald.
Velen zijn onderweg al afgehaakt of hebben meer dan een jaar vertraging opgelopen. Duidelijk
gunstiger is de situatie bij de Brabantse Avans hogeschool. Daar ligt het percentage geslaagden na
vijf jaar op 56 procent. Ook diverse kleine hogescholen kennen betere cijfers.
Het maakt dus uit welke hogeschool je kiest, is de boodschap van de Keuzegids. Daarom biedt deze
gids, behalve informatie over de inhoud van studies en kansen op de arbeidsmarkt, ook
gedetailleerde beoordelingen van 1050 opleidingen in het hbo.
120 topopleidingen
Statistieken over de uitval van eerstejaars en het studiesucces na vijf jaar zijn twee van de peilers

waarop het kwaliteitsoordeel van de Keuzegids steunt. Daarnaast is er een rol weggelegd voor
studentenoordelen over de kwaliteit van de docenten en het onderwijs dat zij geven. Ook wordt er
gekeken naar het aantal contacturen per week en tenslotte telt ook een beoordeling door experts
mee. Dit alles wordt samengevat in één totaalscore die loopt van 20 tot 100 punten.
Opleidingen die 76 of meer punten halen, mogen zich van de Keuzegids een
“topopleiding” noemen. Er hoort een speciaal kwaliteitszegel bij, dat hier verkleind
wordt weergegeven.
Dit jaar valt die eer te beurt aan 120 van de 1050 beoordeeld bacheloropleidingen in
het hbo. De meeste van deze toppers zijn relatief kleinschalig. In totaal bieden ze
onderdak aan slechts 6,5 procent van de hbo-studenten.
Vertrouwde toppers uitgedaagd
Voorin de Keuzegids valt ook te lezen welke hogescholen dwars op alle studies het best en het
slechtst worden beoordeeld. Vergeleken met de afgelopen jaren is de indeling in grote, middelgrote
en kleinere hogescholen iets aangepast. Los daarvan blijft de top van de ranglijsten behoorlijk stabiel.

Dat blijkt al uit de lijst grote hogescholen:
Grote hogescholen
score nu
1. Avans (Brabant)
67
2. Windesheim (Zwolle) 65
3. Hanze (Groningen) 63,5

(vorig jr)
68 (1)
63 (2)
63 (3)

Duidelijk het laagst van alle grote scholen scoort opnieuw Inholland, met slechts 51 punten.
Wat wél is veranderd: de voorsprong van Avans is aanzienlijk geslonken. Vooral Hogeschool
Windesheim is veel dichterbij gekomen.
Bij de middelgrote hogescholen geldt een vergelijkbaar verhaal. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
was volgens de nieuwe indeling vorig jaar al nummer 1 en blijft dat ook nu. Maar de voorsprong op
nummer 2 (NHTV in Breda) is geslonken tot één punt. Eervol nummer 3 is HZ University in Vlissingen.
Bij de kleinere hogescholen is de strijd om de hoogste podiumplaats nog spannender:
- Nummer 1 is de particuliere hotel- en toerismeschool TIO, met 76 punten.
- Nummer 2 is met zeer klein verschil de gereformeerde school Viaa, met 75,5 punten
- En op nummer 3 komt Hotelschool the Hague met 70 punten.
Opvallend is dat het bij zowel nummer 1 en 3 gaat om hotelscholen. Deze hebben hun zaakjes goed
voor elkaar. Beide vragen een fors collegegeld: bij TIO bijna 14 duizend euro per jaar, in Den Haag
gaat het om 3000 euro.
Deeltijdopleidingen
In de Keuzegids ligt de nadruk op de voltijd bacheloropleidingen in het hbo, die elk jaar ongeveer 90
duizend nieuwe studenten verwelkomen. Daarnaast worden opleidingen die louter in deeltijd of
duaal worden aangeboden, waar mogelijk apart beoordeeld. Dit levert ook een ranglijst op van de
‘deeltijdspecialisten’ onder de hogescholen:
- Nr 1 is hogeschool NOVI, specialist in bedrijfs- en verkeerskunde en ICT. Score 79,5
- Nr 2 is SPO in Groningen, gespecialiseerd in pedagogische opleidingen. Score 77,5
- Nr 3 is de christelijke lerarenopleider Driestar in Gouda. Score 76
De gids
De Keuzegids Hbo 2016 is de eerste van een reeks 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. Begin november
verschijnt de Keuzegids Universiteiten 2016, in december door de editie over het mbo. Begin februari
sluiten we af met de jaarlijkse vergelijking van de masters, in hbo en wo.
F. Steenkamp, M.L. Schonewille, M. Belet: “Keuzegids Hbo 2016”. Leiden, C.H.O.I.,
September 2015. 224p. Prijs in boekhandel en webwinkel 27 euro.
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