
Verzoeken tot inschrijving hbo bachelor en associate degree
20-05-2019 in vergelijking met 21-05-2018

aanmeldingen aanmeldingen absoluut procentueel
sector 2018 2019 verschil verschil
economie 55.245 55.613 368 0,7%
gezondheidszorg 17.441 18.368 927 5,3%
onderwijs 17.732 17.688 -43 -0,2%
techniek 33.935 32.563 -1.372 -4,0%
landbouw en natuurlijke omgeving 3.965 3.871 -94 -2,4%
taal en cultuur 8.754 8.508 -246 -2,8%
gedrag en maatschappij 20.829 21.570 741 3,6%
totaal 157.900 158.180 280 0,2%

Bron: Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

Noot. Absoluut verschil en totalen kunnen afwijken i.v.m. afrondingen. Opleidingen met de sector Recht zijn 
ondergebracht bij de sector Economie, Sectoroverstijgend zijn ondergebracht bij de sector Techniek.

HBO_WO = (Hbo) | Type_HO in (Bachelor, Associate degree) | Maand in (9, 10) | 
Status in (V, I) | Herinschrijving in (N, O) | Hogerejaars = (N) | aanmeldingen = 
(Aantal / meercode_V) | sectoren op basis van het CROHO

Uit de Studielink (tel)bestanden is geselecteerd op basis van: 
Technisch

Het gaat om het aantal studenten dat zich voor het eerst inschrijft voor het eerste jaar van 
een hbo-bachelor of associate degree opleiding.

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 kan de opleiding kan starten, worden geteld.

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.

Voor opleidingen met een numerus fixus is de aanmelddeadline met ingang van studiejaar 2017-2018 
vervroegd naar 15 januari.

Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich vóór 1 mei moeten aanmelden.
Toelichting

Ten opzichte van 2018 is dat een toename van 280 (verzoeken tot) inschrijving (+0,2%).

Het gaat hier om de optelsom van voltijd, deeltijd en duaal.

In dezelfde week het jaar daarvoor (21-05-2018) stond de teller op 157.900.
Op 20-05-2019 staat de teller op 158.180 (verzoeken tot) inschrijving.

- Studiewisselaars in het eerste jaar worden ook meegeteld.
- Studenten worden gewogen meegeteld naar het aantal inschrijvingen.


