
Vooraanmeldingen hbo 
(verzoeken tot) inschrijving t/m 14 juni 2021 

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 hebben 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 vóór 
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 een afwijkend 
aanmeldpatroon op (zie figuur 1, gele stippellijn). Dit jaar is de deadline weer teruggezet naar 1 mei. Nu beide 
deadlines zijn verstreken is het mogelijk om de laatste aanmeldcijfers voor dit studiejaar te vergelijken met de 
stand van zaken in dezelfde week vorig jaar. Hierbij is het nog wel belangrijk om op te merken dat het aantal 
aanmeldingen na een deadline nog altijd iets toeneemt voordat het afvlakt (en later weer iets daalt). Hierdoor 
zal het verschil tussen dit jaar en vorig jaar de komende weken mogelijk nog iets toenemen (het verschil tussen 
de gele stippellijn en de dikke donkerblauwe lijn). 
 

 
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 14 juni 2021 zijn er 163.231 (verzoeken tot) inschrijving voor een hbo-opleiding voor aankomend 
studiejaar (8.405 voor associate degree, 144.816 voor bachelor en 10.010 voor master). Hieronder worden 
cijfers getoond per onderwijstype (ad en ba) en per sector. Het aantal aanmeldingen voor een ad-opleidingen 
neemt t.o.v. dezelfde week vorig jaar met 4,0% toe. In de bachelor neemt het juist af met 6,0%. Alleen in de 
sectoren gezondheidszorg en taal en cultuur hebben zich meer studenten aangemeld dan vorig jaar. Vorig jaar 
hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat er meer vo-uitstroom plaatsvond en dat minder studenten 
een tussenjaar namen. Dit zorgde voor een recordaantal aanmeldingen voor deze periode van het jaar. Omdat 
een hbo-opleiding voor deze studenten naar voren is gehaald kunnen ze ook dit jaar niet meer instromen. Het 
verschil lijkt hierdoor nog groter. Vergeleken met het jaar vóór de corona-epidemie (niet in deze factsheet) is 
de daling minder groot. 
In het verleden is gebleken dat op dit moment in het jaar het aantal aanmeldingen voor een masteropleiding 
nog veel wijzigt. Daarom is hieronder voor dit onderwijstype geen uitsplitsing opgenomen naar sectoren. Op dit 
moment neemt het aantal masteraanmeldingen t.o.v. vorig jaar toe met 4,6%. 
 

 
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. In bacheloropleidingen neemt het aantal aanmeldingen van EER studenten toe met 16,8%. Het 
aantal aanmeldingen van niet-EER studenten in dit onderwijstype blijft nagenoeg gelijk. In de associate degree 
en master opleidingen blijft het aantal aanmeldingen van internationale studenten nagenoeg 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 absoluut procentueel
onderwijstype sector 2020/2021 2021/2022 verschil verschil
associate degree economie 4.029                       3.791                            -238                 -5,9%

gedrag en maatschappij 1.451                       1.666                            215                  14,8%
gezondheidszorg 190                          207                                18                     9,4%
landbouw en natuurlijke omgeving 290                          287                                -2                     -0,8%
onderwijs 354                          455                                101                  28,5%
taal en cultuur 165                          222                                56                     34,0%
techniek 1.600                       1.776                            176                  11,0%

subtotaal associate degree 8.079                       8.405                            326                  4,0%
bachelor economie 51.514                    47.232                          -4.282             -8,3%

gedrag en maatschappij 21.627                    20.336                          -1.290             -6,0%
gezondheidszorg 18.315                    18.686                          371                  2,0%
landbouw en natuurlijke omgeving 3.696                       3.494                            -202                 -5,5%
onderwijs 18.641                    16.433                          -2.208             -11,8%
taal en cultuur 8.836                       9.335                            499                  5,6%
techniek 31.461                    29.300                          -2.161             -6,9%

subtotaal bachelor 154.090                  144.816                       -9.274             -6,0%

aanmeldingen aanmeldingen absoluut procentueel
onderwijstype nationaliteitscategorie 2020/2021 2021/2022 verschil verschil
associate degree nederlands 7.717                       8.055                            338                  4,4%

eer 106                           97                                  -9                     -8,9%
niet-eer & onbekend 256                           254                                -2                     -0,7%

subtotaal associate degree 8.079                       8.405                            326                  4,0%
bachelor nederlands 134.987                  123.948                       -11.039           -8,2%

eer 10.791                     12.601                          1.810               16,8%
niet-eer & onbekend 8.312                       8.267                            -45                   -0,5%

subtotaal bachelor 154.090                  144.816                       -9.274             -6,0%


