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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. 

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

 
In verband met de maatregelen omtrent de corona-epidemie is de aanmelddeadline voor studiejaar 

2020/2021 een maand opgeschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Dit heeft gevolgen voor vergelijkingen met 
eerdere en latere jaren doordat studenten voor dit studiejaar een afwijkend aanmeldpatroon laten zien. 

 

 
Studenten die van plan zijn een opleiding te volgen bij een hogeschool hebben tot 1 mei om zichzelf aan te 
melden voor een opleiding die in september begint. Na 1 mei kunnen studenten zich wel nog aanmelden, maar 
hogescholen hebben dan het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen. De aanmelddeadline voor 
opleidingen met een numerus fixus is 15 januari.  
 
Vanaf enkele weken voor de reguliere aanmelddeadline tot en met 1 oktober van desbetreffende studiejaar 
wordt het aantal aanmeldingen iedere twee weken bijgewerkt op de website van de VH2. Deze tweewekelijkse 
update het aantal aanmeldingen per onderwijstype en per (croho) sector en toont ter vergelijking het aantal 
aanmeldingen in dezelfde week een jaar eerder. Aanmeldcijfers zijn vooral geschikt om aanmeldpatronen over 
jaren heen te vergelijken en om op basis van grote aantallen verschillen met voorgaande jaren te identificeren.  
 
(Voor)aanmeldingen zijn geen definitieve inschrijvingen. Het is op basis van deze cijfers niet mogelijk om 
uitspraken te doen over het aantal studenten dat daadwerkelijk aan een opleiding zal beginnen in september. 
Aanmeldcijfers kunnen ook niet eenvoudig worden vergeleken met definitieve instroom en inschrijfcijfers van 
voorgaande jaren. Verschillen met voorgaande jaren kunnen worden verklaard door een echte toe- of afname 
van aanmeldingen, maar ook door verschillen in het aanmeldpatroon doordat studenten zich over jaren heen 
gemiddeld eerder of later aanmelden. 
 
Aanmeldingen worden eerst nog beoordeeld door DUO (en de hogeschool) voordat deze definitief worden. 
Hierbij wordt er onder andere op gelet of de student aan de betalingsvoorwaarden en toelatingseisen voldoet. 
Ook schrijven studenten zich geregeld in voor meerdere opleidingen en is het op voorhand niet mogelijk om te 
zien of en bij welke opleiding een student van plan is om te beginnen. Aanmeldgedrag van studenten verschilt 
tussen opleidingen, maar verandert ook van jaar tot jaar. 
 
Definitieve studentenaantallen komen beschikbaar begin februari van desbetreffende studiejaar. Inschrijvingen 
van studenten die in september beginnen moeten uiterlijk 1 oktober zijn verwerkt. Door de administratieve last 
die dit met zich meebrengt wordt de status op 1 oktober pas geraadpleegd op 1 december. Deze cijfers worden 
verzonden naar DUO waar zij verder worden verwerkt en verreikt met historische informatie. Daarna worden 
de cijfers gecontroleerd. Eind januari worden de gegevens als definitief vastgesteld. Begin februari kan er dan 
over worden gerapporteerd. Voor meer informatie over definitieve studentenaantallen zie het bestand ‘bron 
en definities studentenaantallen’ op de website van de VH3. 
  

                                                                 
2 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/vooraanmeldingen  
3 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
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Variabelen 
Hieronder volgt een korte uitleg per variabele die kan worden aangetroffen in de informatieproducten van de 
VH met betrekking tot vooraanmeldingen. Noot: niet iedere variabele is aanwezig in ieder product. Ook kan de 
naam van een variabele of veld licht afwijken van de namen die hieronder staan. Voor meer en uitgebreidere 
informatie over terminologie van onderwijscijfers kunt u het bestand ‘bron en definities studentenaantallen’ 
raadplegen op de website van de VH4. 
 
Algemeen 
Aantal aanmeldingen 
Het aantal aanmeldingen is het doelgetal van informatieproducten m.b.t. vooraanmeldingen. Het is de som van 
het gewogen aantal aanmeldingen binnen een bepaald domein. Aantal aanmeldingen wordt gewogen naar het 
aantal aanmeldingen van een persoon. Een student die zich voor drie opleidingen heeft aangemeld telt bij 
iedere opleiding voor 1/3 mee. Als het aantal aanmeldingen waarover wordt gepubliceerd te klein wordt, kan 
het worden verwijderd/vervangen om indirecte herleidbaarheid van studenten onmogelijk te maken. 
 
Jaar (studiejaar) 
Het eerste kalenderjaar van een studiejaar. Het studiejaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van 
het daaropvolgende kalenderjaar. Zo staat (studie)jaar 2020 voor aanmeldingen voor het studiejaar 2020/2021.  
 
Onderwijskenmerken 
Type hoger onderwijs (typeho / onderwijstype) 
Het type hoger onderwijs (associate degree, hbo bachelor of hbo master). Dit wordt toegevoegd op basis van 
het eerste symbool van de opleidingsnaam uit het CROHO (zie hieronder). Hierbij geldt dat A = associate 
degree, B = bachelor, M = master. Hierdoor worden opleidingen die in de telbestanden worden aangemerkt als 
onderwijstype P (post-initieel) in informatieproducten van de VH aangemerkt als onderwijstype M (master). 
 
Opleidingskenmerken 
Opleidingsnaam en sector worden gevuld met behulp van het laatste uittreksel van het Centraal Register 
Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)5. De variabelen worden toegevoegd op basis van de combinatie van 
hogeschool, vestiging en opleidingscode. 
 
Opleidingsnaam (opleiding) 
De naam van een opleiding. Het eerste symbool van de opleidingsnaam wordt ook gebruikt om typeho (zie 
hierboven) te bepalen. 
 
Sector 
De CROHO-sector van een opleiding. Opleidingen volgen de CROHO-sectorindeling behalve in twee gevallen. 
Opleidingen met de sector Recht worden ondergebracht bij de sector Economie en opleidingen met de sector 
Sectoroverstijgend worden ondergebracht bij de sector Techniek. De sectorindeling van informatieproducten 
m.b.t. aanmeldcijfers wijkt af van de sectorindeling die in informatieproducten wordt gebruikt op basis van het 
1cijferHO-bestand (i.e. definitieve studentenaantallen). 
 
Opleidingsvorm (vorm) 
De opleidingsvorm waarin de student de betreffende opleiding volgt: voltijd (vt), deeltijd (dt) of duaal. Vaak 
opgeteld in informatieproducten m.b.t. vooraanmeldingen. 
 

                                                                 
4 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
5 https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/croho.jsp  
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Studentkenmerken 
Informatie wordt aangemerkt als studentkenmerk indien dit statische (niet veranderlijke) informatie over de 
student betreft die niet direct te maken heeft met de aanmelding. Informatieproducten m.b.t. aanmeldingen 
zullen zelden studentkenmerken bevatten. 
 
Geslacht  
Het geslacht van de student: man (m) of vrouw (v). 
 
Nationaliteitscategorie 
Op basis van de nationaliteit van een student wordt een student gecategoriseerd als Nederlands, EER, niet-EER 
of Onbekend. Deze indeling wijkt af van de variabele ‘internationale student’ in informatieproducten op basis 
van het 1cijferHO-bestand waarbij een student pas een internationale student is als hij/zij ook een niet-
Nederlandse vooropleiding heeft. I.v.m. de afwezigheid van vooropleidingsgegevens is deze aanvullende 
voorwaarde niet toe te passen bij aanmeldcijfers. 
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Reproduceren 
Telbestanden Studielink 
De vooraanmeldingen waarover de VH informatie ontsluit zijn gebaseerd op de wekelijkse updates van 
Studielink. Deze updates (hierna: telbestanden) verschaffen informatie over het aantal inschrijfverzoeken (i.e. 
aanmeldingen) zoals deze bij Studielink staan geregistreerd. De telbestanden worden verrijkt met gegevens uit 
BRON-OD en het 1cijferHO-bestand om inzicht te krijgen in nieuwe inschrijfverzoeken en herinschrijvingen. 
Deze bestanden zijn op aanvraag beschikbaar bij Studielink voor selecte hogeschoolmedewerkers. Informeer 
eerst binnen uw eigen instelling wie toegang tot deze gegevens heeft. 
 
Selecties en bewerkingen 
Om van een telbestand van Studielink te komen tot een informatieproduct van de VH worden er enkele 
selecties gemaakt en bewerkingen uitgevoerd. Deze worden hieronder toegelicht. In de vierkante haken 
worden de variabel- en veldnamen uit de telbestanden gehanteerd. 
 
Alleen verzoeken tot inschrijving en definitieve inschrijvingen voor hbo opleidingen [HBO_WO = H] worden 
meegeteld zolang deze niet zijn ingetrokken of geannuleerd [Status = V of I]. Ook verzoeken voor opleidingen 
met numerus fixus (waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk kan beginnen aan een opleiding) 
worden meegeteld.  
 
Voor de aanmeldcijfers waarover de VH publiceert wordt alleen naar septemberinstroom (met oktober als 
speling) gekeken [Maand =  9 of 10]. Hogerejaars worden niet meegeteld [Hogerejaars = N]. Herinschrijvingen 
worden niet meegeteld [Herinschrijving != J6].  
 
Tenzij anders aangegeven worden studiewisselaars - die opnieuw in het eerste jaar van een opleiding willen 
beginnen - wel geteld in de aanmeldcijfers. Richting de aanmelddeadline kan het zijn dat er op basis van de 
inschrijfhistorie van een student wordt gekozen om deze studiewisselaars uit te sluiten [Cho_L = 1, 2, 3 of Null]. 
Er zal dan worden aangegeven dat studiewisselaars niet zijn meegeteld. 
 
Tenzij anders aangegeven worden aanmeldingen voor de voltijd-, deeltijd- en duale varianten van een 
opleiding bij elkaar opgeteld. Dit geldt ook voor associate degree, bachelor- en masteropleidingen. 
 
Aanmeldingen worden gewogen meegeteld naar het aantal inschrijvingen van een persoon [aanmelding = 
(Aantal / meercode_V)]. Een student die zich voor drie opleidingen heeft aangemeld telt bij iedere opleiding 
dus voor 1/3 mee.   
 
Als opleidingsnaam en voor de sectorindeling wordt de laatste versie van het CROHO7 gebruikt. Koppeling vindt 
plaats op basis van hogeschool + vestiging + opleidingscode [brincode + brin_volgnr + isatcode]. Daarna worden 
opleidingen in de in de sector Sectoroverstijgend ondergebracht bij de sector Techniek en worden opleidingen 
in de sector Recht ondergebracht bij de sector Economie. 
 
Gebruik het eerste symbool van de toegekende opleidingsnaam voor het definitieve onderwijstype. Hierbij 
staat A voor associate degree, B voor bachelor en M voor master. Hierdoor worden opleidingen die in het 
telbestand worden geteld als onderwijstype post-initieel als onderwijstype master geteld. 
 
De query waarmee bovenstaande bewerkingen worden uitgevoerd is op aanvraag beschikbaar. 

                                                                 
6 Door een afwijkende vulling van dit veld voor studiejaar 2019/2020 wordt hier geselecteerd op ‘is niet J’ in plaats van ‘is N’ 
7 https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/croho.jsp 


