
Vooraanmeldingen hbo 

(verzoeken tot) inschrijving t/m 20 september 2021 

Algemeen 

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

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

hbo aankomend studiejaar. Deze aanmeldcijfers geven 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 jaar is de deadline 

weer teruggezet naar 1 mei. Dit levert voor vorig jaar een afwijkend aanmeldpatroon op (zie figuur 1, gele 

stippellijn). Als aanmeldpatronen op elkaar lijken, is het mogelijk echte verschillen tussen aanmeldingen te 

ontdekken. Bij afwijkende aanmeldpatronen worden deze verschillen tussen jaren vertroebeld door deze 

afwijkingen. Nu de aanmelddeadline van dit jaar en vorig jaar is verstreken wordt het mogelijk om de 

aanmeldcijfers voor dit studiejaar voorzichtig te vergelijken met vorig jaar. Pas na 1 oktober, als hogescholen 

alle aanmeldingen hebben verwerkt, kan er met zekerheid worden gezegd dat verschillen tussen jaren echte 

verschillen in aanmeldingen betreft, en niet het gevolg zijn van verschillende aanmeldpatronen. 

 

 
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 deze aanmeldcijfers pas richting de start van het studiejaar betekenisvol worden. 
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Aanmeldingen naar onderwijstype en sector 

Op 20 september 2021 staan er nog 150.497 individuele (verzoeken tot) inschrijvingen actief voor een hbo-

opleiding voor aankomend studiejaar (9.852 voor associate degree, 131.271 voor bachelor en 9.374 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 6,2% toe. In de bachelor 

neemt het juist af met 8,5%. Alleen in de sector taal en cultuur hebben zich ruim 25% 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 leidde tot een recordaantal aanmeldingen voor 

deze periode van het jaar. Omdat doorstroom naar een hbo-opleiding voor deze studenten naar voren is 

gehaald kunnen ze dit jaar niet meer instromen. 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 10%, vooral in de sector onderwijs. 

 

 
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 16,4%. Het 

aantal aanmeldingen van niet-EER studenten stijgt eveneens met 11,5%. In de associate degree 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 4.434                      4.372                           -62                  -1,4%

gedrag en maatschappij 1.763                      2.079                           316                 17,9%

gezondheidszorg 249                         200                              -49                  -19,7%

landbouw en natuurlijke omgeving 319                         301                              -18                  -5,7%

onderwijs 480                         593                              113                 23,5%

taal en cultuur 158                         205                              47                    29,5%

techniek 1.873                      2.102                           229                 12,2%

subtotaal associate degree 9.277                      9.852                           575                 6,2%

bachelor economie 48.523                   43.018                         -5.505            -11,3%

gedrag en maatschappij 20.596                   18.699                         -1.897            -9,2%

gezondheidszorg 16.956                   16.533                         -423                -2,5%

landbouw en natuurlijke omgeving 3.439                      3.145                           -294                -8,5%

onderwijs 18.430                   15.569                         -2.861            -15,5%

taal en cultuur 6.164                      7.741                           1.578              25,6%

techniek 29.437                   26.567                         -2.870            -9,8%

subtotaal bachelor 143.544                 131.271                      -12.273          -8,5%

aanmeldingen aanmeldingen absoluut procentueel

onderwijstype nationaliteitscategorie 2020/2021 2021/2022 verschil verschil

associate degree nederlands 9.002                      9.585                           583                 6,5%

eer 106                         97                                 -9                    -8,3%

niet-eer & onbekend 169                         170                              1                      0,8%

subtotaal associate degree 9.277                      9.852                           575                 6,2%

bachelor nederlands 129.766                 115.457                      -14.309          -11,0%

eer 9.089                      10.584                         1.495              16,4%

niet-eer & onbekend 4.689                      5.230                           541                 11,5%

subtotaal bachelor 143.544                 131.271                      -12.273          -8,5%


