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Disclaimer 
De Vereniging Hogescholen (hierna: VH) is gevestigd aan de Prinsessegracht 21, 2514 AP Den Haag (Postbus 

123, 2501 CC Den Haag). Voor vragen of opmerking over dit document of overige vragen over de 

informatiehuishouding van de VH kunt u contact opnemen via (070) 312 21 21.  

 

De VH behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit document. Wij adviseren u dan ook om 

altijd de meest recente versie van dit document te raadplegen via de website van de VH1 of via de hyperlink op 

de voorpagina van dit document. 

 

De voorbeelden in dit bestand kunnen gedateerd zijn. Mocht u onjuistheden ontdekken of mocht er iets niet 

duidelijk zijn, dan horen we dat graag.   

                                                                 
1 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie  
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Overzichtspagina Feiten en Cijfers dashboard 
De overzichtspagina van het Feiten en Cijfers dashboard van de VH is te bereiken via de website van de VH2. 

Hiervandaan kunt u doorklikken naar verschillende dashboards afhankelijk van uw informatiebehoefte. 

Inhoudelijke uitleg over de informatie in het Feiten en Cijfers dashboard kunt u vinden via de bron- en 

definitiebestanden op de website3.  

Dashboard 
Een dashboard kan de volgende objecten bevatten: 

1. Navigatieknoppen 

2. Filters (selectiemogelijkheid) 

3. Filteroverzicht en herstelknop 

4. Visual met doelinformatie (tabel of figuur) 

5. (eventueel: bijzondere wissel) 

 

Figuur 1. Voorbeeld dashboard

 
 

 

 

 

  

                                                                 
2 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/zelf-selecties-maken 
3 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
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1. Navigatie 
Eenmaal in het dashboard van een specifiek domein is het mogelijk om terug te keren naar de overzichtspagina 

door linksboven op het logo van de VH te klikken.  

 

Boven het logo van de VH zijn verschillende tabbladen te vinden waarmee binnen een dashboard kan worden 

genavigeerd tussen verschillende visuals. 

 

Figuur 2. Voorbeeld van tabbladen en logo VH (om terug te keren naar de overzichtspagina) 

 
 

2. Filters (selectiemogelijkheid) 
Verschillende filters bieden de mogelijkheid om selecties te maken van de doelgroep waarover u informatie 

zoekt. Om een selectie te maken klikt u op de variabele waarvoor u een selectie wilt maken en selecteert u de 

groepen die u wel of niet wilt meetellen (door op een geselecteerd veld te drukken, wordt deze juist 

gedeselecteerd). Het is mogelijk om meerdere selecties te maken door de Ctrl toets (Cmd voor Mac) ingedrukt 

te houden terwijl u selecties maakt. Geselecteerde waarden worden groen. Vaak zijn bij het openen van een 

dashboard al enkele selecties gemaakt. Dit zijn de standaard selecties die de VH hanteert bij het ontsluiten van 

data.  

 

Naast groen (geselecteerde data), kan een waarde ook wit (geassocieerde data) of grijs (niet gerelateerde data) 

zijn. Geassocieerde data geeft aan dat deze waarde nog geselecteerd kan worden binnen de bestaande 

selecties (bijv. na het selecteren van bachelor als onderwijstype, blijven alle bacheloropleidingen wit). Niet 

gerelateerde data geeft aan dat binnen de huidige selectie, deze waarde niet voorkomt (bijv. na het selecteren 

bachelor als onderwijstype, worden alle masteropleidingen grijs). Zie figuur 3 voor de kleuren. 

 

Figuur 3. Betekenis van kleuren bij selecties 

 
 

Filterobjecten kunnen in hun titel twee iconen bevatten, namelijk: een gum ( ) en een vergrootglas ( ). Met 

de gum worden alle gemaakte selecties ongedaan gemaakt. Indien er een vergrootglas aanwezig is kan er naar 

een specifieke waarde worden gezocht. 
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3. Filteroverzicht en herstelknop 
Het filteroverzicht laat zien welke selecties zijn gemaakt (of standaard al waren gemaakt). De knop met ‘Herstel 

selecties’ herstelt alle selecties naar de standaard selecties. De standaard selecties zijn de selecties die de VH 

normaliter gebruikt voor het ontsluiten van informatie over het desbetreffende informatiedomein. Hieronder 

valt bijvoorbeeld de telwijze van studenten die zich voor meerdere studies hebben ingeschreven. Meer 

informatie hierover is te vinden in het desbetreffende bron- en definitiebestand op de website4. 

 

Figuur 4. Filteroverzicht en herstelknop 

 
 

4. Visual met doelinformatie (tabel of figuur) 
Per tabblad is er altijd slechts één visual aanwezig met doelinformatie. Dit kan een tabel (figuur 5) of een figuur 

(figuur 6) zijn.  

 

Figuur 5. Voorbeeld van een tabel visual 

 
  

                                                                 
4 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
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Figuur 6. Voorbeeld van een figuur visual 

 
 

Visuals hebben verschillende functies zoals de functie om data te exporteren naar Excel ( ), om de getoonde 

data uit te breiden ( ), om te wisselen tussen figuur of tabel ( ), of de functie om verschillende 

dwarsdoorsneden te tonen ( ). De beschikbaarheid van deze functies wordt per visual uitgelegd door te 

klikken op het vraagteken ( ) in de titel van een visual. Als er geen functies zijn, kan het zijn dat er ook geen 

vraagteken is. 

 

Exporteren naar Excel ( ) 

Zowel tabellen als figuren bieden de mogelijkheid om (onderliggende) data direct te exporteren naar Excel. Let 

erop dat hiervoor tijdelijk een pop-up voor wordt geladen. Het kan dus zijn dat uw browser hier toestemming 

voor vraagt. Ook bij het exporteren van een figuur wordt de onderliggende data naar Excel geëxporteerd en 

niet de figuur zelf. 

 

Uitbreiden van getoonde data ( ) 

Sommige tabellen bieden de mogelijkheid om aanvullende informatie te tonen. Zo staat in figuur 5 naast iedere 

hogeschool een plusje. Door hier op te klikken worden opleidingen per hogeschool getoond (figuur 7). Na het 

uitklappen van de opleidingen is het ook mogelijk om de kolom ‘Opleidingen’ links van ‘Hogeschool’ te 

verslepen zodat per opleiding wordt getoond door welke hogeschool dit wordt aangeboden (figuur 8). 
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Figuur 7. Voorbeeld van uitgeklapte opleidingen voor aeres hs. 

 
 

Figuur 8. Voorbeeld van versleepte Opleiding-kolom met uitgeklapte hogescholen voor ad accountancy 

 
 

Wisselen tussen figuur en tabel ( ) 

De dubbele pijltjes in de titel van een visual geeft aan dat er gewisseld kan worden tussen tabel- en 

figuurweergave.  

 

Verschillende dwarsdoorsnede tonen ( ) 

Enkele visuals (vaak op het tabblad met persoonskenmerken) bieden een cycle-functie waarmee verschillende 

dwarsdoorsneden kunnen worden gemaakt. In deze visuals kunt u op de cycle-knop klikken om van variabele te 

wisselen. Zie figuur 6 voor een voorbeeld van deze knop. Afhankelijk van de visual kan de cycle-knop op een 

andere plek zitten. 
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5. Bijzondere wissel 
Sommige tabbladen bevatten een extra knop om te kunnen wisselen tussen verschillende weergaven. Deze 

(blauwe) knop bevindt zich dan rechtsboven naast de filter die het jaar aangeeft. Bij uitval en studiesucces 

zorgt deze knop er voor dat er (respectievelijk) na 1 of 3 jaar (figuur 9a) en na 5 of 8 jaar (b) wordt gekeken. In 

het dashboard studieduur kan gewisseld worden tussen de studieduur van gediplomeerden en studieduur van 

uitvallers (c). Bij het dashboard studievoortgang maakt de knop onderscheidt tussen studenten die na x jaar 

nog studeren aan dezelfde studie of gewisseld zijn van studie (d). Bij het dashboard met informatie over de 

bedrijfsvoering van personeel wisselt de knop tussen aantal personen of aantal fte’s (e). 

 

Figuur 9. Voorbeelden van bijzondere wissels 

 
(a)                     (b)                 (c)                       (d)               (e) 

 

Ten slotte, een bijzonder filter is te vinden in het dashboard met studieduur. Studieduur wordt geteld binnen 

verschillende domeinen (bijv. een student heeft na vier jaar studie aan een opleiding een diploma behaald, 

maar studeert in totaal al zes jaar aan de instelling). Deze filter (zie figuur 10) kan dus worden gezien als een 

soort wisselknop die een andere telwijze laat zien. Meer informatie hierover is te vinden in het bron- en 

definitiebestand studentenaantallen op de website5. 

 

Figuur 10.  

 

                                                                 
5 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 


