
Vooraanmeldingen hbo 

(verzoeken tot) inschrijving t/m 3 mei 2021 t.o.v. 1 juni 2020 

Algemeen 

(Voor)aanmeldingen bevatten ook verzoeken tot inschrijving die niet definitief zijn. Ook worden wisselaars in 

het eerste jaar nog meegeteld in deze cijfers waardoor het een overschatting betreft van de echte instroom 

aankomend studiejaar. Aanmeldcijfers geven dus vooral een indicatie ten opzichte van voorgaande jaren. 

Voltijd, deeltijd en duaal worden hieronder bij elkaar opgeteld. Hogerejaars en herinschrijvers worden niet 

meegeteld. Aanmeldingen worden gewogen als studenten zich aanmelden voor meerdere opleidingen. Voor 

meer informatie over aanmeldcijfers zie onze website1 en het bron- en definitiebestand vooraanmeldingen2.  

 

Gewijzigd aanmeldpatroon i.v.m. aangepaste aanmelddeadline vorig jaar 

Studenten hadden tot 1 mei om zichzelf aan te melden voor een associate degree of bacheloropleiding die in 

september begint3. Na deze deadline kunnen studenten zich wel nog aanmelden, maar hebben hogescholen 

het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen. Over het algemeen melden studenten zich voor 

deze deadline aan, waarbij een grote toename te zien is in de laatste week van de aanmeldperiode.  

 

In verband met corona was de deadline vorig studiejaar van 1 mei verzet naar 1 juni. Dit leverde vorig jaar een 

afwijkend aanmeldpatroon op (zie figuur 1). Dit jaar is de deadline weer teruggezet naar 1 mei. Normaal 

gesproken werden aanmeldingen vergeleken met het aantal aanmeldingen rond dezelfde datum het jaar 

ervoor. Omdat rond dezelfde datum vorig jaar een groot deel van de aanmeldingen nog moest komen 

(studenten konden zich vorig jaar na 1 mei nog een maand lang aanmelden), is deze vergelijking niet 

informatief en geeft het een verkeerd beeld van de ontwikkeling in aanmeldingen. 

 

In figuur 1 laat de gele stippellijn het aantal aanmeldingen zien voor studiejaar 2020/2021. De donkerblauwe 

lijn laat het aantal aanmeldingen zien voor aankomend studiejaar (2021/2022). Hier is te zien dat als het aantal 

aanmeldingen op 1 mei (deadline 2021) zou worden gebruikt om dit jaar met vorig jaar te vergelijken, dat er 

een grote toename zou worden verwacht. Het aantal aanmeldingen vorig jaar (gele stippellijn) klimt echter nog 

een maand door en eindigt zijn steilste toename op 1 juni (deadline 2020).  

 

Op de volgende pagina’s worden de aanmeldcijfers voor aankomend studiejaar (2021/2022) rond 1 mei 

(deadline 2021) vergeleken met de aanmeldcijfers van vorig jaar (2020/2021) op 1 juni (deadline 2020). 

 

 
Figuur 1: Cumulatief aantal aanmeldingen voor hbo opleidingen (associate degree, bachelor of master) per week voor de 

laatste vijf jaar inclusief aanmelddeadlines, start studiejaar (1 sept) en verwerkingsdeadline inschrijvingen (1 okt).  

 
1 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/vooraanmeldingen 
2 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
3 Masteropleidingen hanteren deze deadline niet altijd waardoor aanmeldcijfers pas richting de start van het studiejaar betekenisvol worden. 
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Aanmeldingen naar onderwijstype en sector 

Tot en met 3 mei 2021 zijn er 157.950 (verzoeken tot) inschrijving voor een hbo-opleiding voor aankomend 

studiejaar (6.884 voor associate degree, 141.662 voor bachelor en 8.046 voor master). Cijfers worden 

hieronder getoond per onderwijstype en per sector. Ten opzichte van vorig jaar 1 juni zijn er minder 

aanmeldingen in bijna iedere sector. Dit komt onder andere doordat de corona-maatregelen vorig jaar hebben 

gezorgd voor een hogere vo-uitstroom en dat minder studenten toen een tussenjaar hebben genomen. Ten 

opzichte van studiejaar 2019/2020 (niet in deze update) nemen de aanmeldcijfers juist iets toe.  

In het verleden is gebleken dat na dit moment het aantal aanmeldingen voor een masteropleiding nog veel kan 

wijzigen. Daarom is hieronder voor dit onderwijstype geen uitsplitsing opgenomen naar sectoren. 

 

 
Noot. Absoluut verschil en totalen kunnen afwijken i.v.m. afrondingen. Sectoren op basis van Croho. Opleidingen met de sector Recht zijn 

ondergebracht bij de sector Economie, en sector Sectoroverstijgend zijn ondergebracht bij de sector Techniek.  

 

 

Aanmeldingen naar onderwijstype per nationaliteitscategorie 

Uitgesplitst naar nationaliteit is te zien dat de daling in aanmeldingen met name komt door minder 

aanmeldingen van Nederlandse studenten. Dit heeft o.a. te maken met de eerder genoemde corona-

maatregelen. Het aantal aanmeldingen onder internationale EER studenten neemt toe in de bachelor (+17.1%). 

Het aantal aanmeldingen vanuit niet-EER landen blijft ongeveer gelijk. Aanmeldingen van internationale 

studenten verschillen altijd tussen hogescholen. Hogescholen hebben hier zelf het beste zicht op. 

 

 
Noot. Absoluut verschil en totalen kunnen afwijken i.v.m. afrondingen. 

 

aanmeldingen aanmeldingen

2020/2021 2021/2022 absoluut procentueel

onderwijstype sector (t/m 1 juni 2020) (t/m 3 mei 2021) verschil verschil

associate degree economie 3.868                                      3.256                                      -612                 -15,8%

gedrag en maatschappij 1.243                                      1.192                                      -51                   -4,1%

gezondheidszorg 174                                          157                                         -17                   -9,6%

landbouw en natuurlijke omgeving 279                                          255                                         -23                   -8,4%

onderwijs 317                                          314                                         -3                     -1,0%

taal en cultuur 167                                          215                                         48                     29,0%

techniek 1.505                                      1.496                                      -10                   -0,7%

subtotaal associate degree 7.553                                      6.884                                      -669                 -8,9%

bachelor economie 51.448                                    45.925                                   -5.523             -10,7%

gedrag en maatschappij 21.147                                    19.361                                   -1.786             -8,4%

gezondheidszorg 18.348                                    18.460                                   112                  0,6%

landbouw en natuurlijke omgeving 3.671                                      3.418                                      -253                 -6,9%

onderwijs 18.148                                    15.636                                   -2.512             -13,8%

taal en cultuur 9.091                                      10.625                                   1.534               16,9%

techniek 31.046                                    28.238                                   -2.808             -9,0%

subtotaal bachelor 152.900                                  141.662                                 -11.238           -7,3%

aanmeldingen aanmeldingen

2020/2021 2021/2022 absoluut procentueel

onderwijstype nationaliteitscategorie (t/m 1 juni 2020) (t/m 3 mei 2021) verschil verschil

associate degree nederlands 7.228                                      6.566                                      -662                 -9,2%

eer 82                                            81                                            -1                     -0,8%

niet-eer & onbekend 243                                          237                                         -6                     -2,7%

subtotaal associate degree 7.553                                      6.884                                      -669                 -8,9%

bachelor nederlands 133.696                                  120.650                                 -13.046           -9,8%

eer 10.684                                    12.507                                   1.823               17,1%

niet-eer & onbekend 8.520                                      8.505                                      -15                   -0,2%

subtotaal bachelor 152.900                                  141.662                                 -11.238           -7,3%


