
Verzoeken tot inschrijving hbo bachelor en associate degree
week 38 (17-9-2018) in vergelijking met week 38 (18-9-2017)

aantal aanmeldingen groei
onderdeel 2017 2018 abs %
Economie 50.132 51.787 1.655            3,3%
Gedrag en maatschappij 19.754 20.558 804               4,1%
Gezondheidszorg 14.295 14.700 406               2,8%
Landbouw en natuurlijke omgeving 3.838 3.692 -145              -3,8%
Onderwijs 16.616 16.968 352               2,1%
Taal en cultuur 6.306 6.774 468               7,4%
Techniek 31.296 31.831 535               1,7%
totaal 142.237 146.312 4.074            2,9%
Opmerking:  Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. De opleidingen die in het Croho
onder Sectoroverstijgend vallen, zijn in dit overzicht ondergebracht bij het onderdeel Techniek
Absolute groei en totalen kunnen afwijken i.v.m. afrondingen.
Bron : Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

- Studenten die zich bij meerdere studies tegelijk inschrijven, worden maar één keer meegeteld.
- Wisselaars in het eerste jaar (bv van studie recht naar studie pedagogiek) worden ook meegeteld.

Op 17 september 2018 (wk38) staat de teller op 146.312 verzoeken tot inschrijving.
In het jaar 2017 stond de teller in week 38 op 142.237. 
Ten opzichte van 2017, is dat een verschil van 4.074 verzoeken tot inschrijving (+2,9%).

Toelichting
Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich vóór 1 mei moeten aanmelden.
Voor opleidingen met een numerus fixus is de aanmelddeadline met ingang van vorig jaar 
vervroegd naar 15 januari.
Het aantal verzoeken tot inschrijving op 1 mei zegt echter niet alles over het daadwerkelijke
aantal inschrijvingen per officiële sluitingsdatum van 1 oktober. Studenten kunnen zich ook
na 1 mei nog aanmelden. Hogescholen hebben dan echter het recht om studenten te weigeren.

De Vereniging Hogescholen telt alle inschrijvingen en verzoeken tot inschrijving mee die niet
zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met numerus fixus 
(decentrale selectie), waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de
opleiding kan starten, worden geteld.

Technisch
Uit de Studielink-bestanden is geselecteerd op basis van: 
soort ho is (hbo) – typeho in (b,a) – maand in (9,10) – status (v,i) ,
herinschrijving (nee), hogerejaars (nee) - gewogen aantallen
zonder de selectie op het 1cijferho lang veld.

Het gaat om het aantal studenten dat zich voor het eerst inschrijft voor een hbo-bachelor of 
associate degree. Het gaat hier om de optelsom van VT, DT en duaal.
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