
 

 

 

 

 

Vooraanmeldingen hbo 
(verzoeken tot) inschrijving t/m 4 oktober 2021 

 

 

 

Algemeen 

(Voor)aanmeldingen bevatten ook in deze week nog verzoeken tot inschrijving die niet definitief zijn. Deze 

aanmeldcijfers geven dan ook vooral een indicatie ten opzichte van de aanmeldcijfers van voorgaande jaren. 

Wisselaars in het eerste jaar worden meegeteld in deze cijfers waardoor het een overschatting betreft van de 

echte instroom in het hbo in het huidige studiejaar. 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 normaliter tot 1 mei de tijd 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. Gezien de cyclus kunnen aanmeldpatronen door de jaren heen met elkaar worden 

vergeleken. 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. 

 

In verband met corona was vorig jaar eenmalig de deadline voor het aanmelden verzet van  1 mei  naar 1 juni. 

Dit jaar is de deadline weer teruggezet naar 1 mei. Het verzetten van de aanmelddatum leverde vorig jaar een 

afwijkend aanmeldpatroon op (zie figuur 1, gele stippellijn). Zoals eerder gemerkt stemmen aanmelders hun 

gedrag af op de landelijke deadline voor reguliere opleidingen. Zij hebben dan nog tot 30 september de tijd om 

diploma’s en andere vereisten in te leveren om hun inschrijving rond te maken. Aan het eind van de 

aanmeldperiode op 30 september, als hogescholen alle aanmeldingen hebben beoordeeld, omgezet in 

inschrijvingen en niet-gehonoreerde verzoeken hebben geannuleerd, kan er met voldoende zekerheid worden 

gezegd dat verschillen tussen jaren echte verschillen in aanmeldingen betreffen, en niet het gevolg zijn van 

verschillende aanmeldpatronen. 

 

Dit is het laatste vooraanmeldingen overzicht voor dit studiejaar. Begin november zal er een voorlopige 

eindstand op basis van de 1 oktober tellingen gepubliceerd worden op onze website. De daadwerkelijke 

vastlegging van het aantal definitieve inschrijvingen vindt in december plaats en zal na een laatste controleslag 

door de instellingen  in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden in de jaarlijkse factsheet en in het  

sectordashboard op de website. Inmiddels staat Studielink alweer open voor aanmeldingen voor het volgende 

studiejaar dat in september 2022 begint. 

 
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. 



 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Aanmeldingen naar onderwijstype en sector 

Op 4 oktober 2021 staan er nog 146.485 individuele (verzoeken tot) inschrijvingen open ter beoordeling door 

de administraties voor een hbo-opleiding voor het huidige studiejaar (9.414 voor associate degree, 127.908 

voor bachelor en 9.164 voor master). Het grootste deel van deze aanmeldingen is inmiddels beoordeeld en 

omgezet in een inschrijving die meetelt voor de 1 oktober peildatum van OCW. Begin oktober schonen alle 

instellingen hun administraties op tot er alleen nog inschrijvingen overblijven die aan OCW worden 

doorgegeven. 

 

Hieronder worden cijfers getoond per onderwijstype en per sector. Het aantal eerstejaars voor ad-opleidingen 

neemt met 5,8% toe (+500). In de bachelor opleidingen neemt dit aantal juist af met 8,7% (-12.000). Alleen in 

de sector taal en cultuur hebben zich ruim 25% meer eerstejaars (+1.600) aangemeld dan vorig jaar. Vorig jaar 

hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat er meer vo- en mbo-uitstroom plaatsvond en dat minder 

studenten een tussenjaar namen. Dit leidde tot een recordaantal eerstejaars inschrijvingen , die logischerwijs 

dit jaar niet meer (extra) instromen. Wat de masteropleidingen betreft, is er een toename te zien van ruim 

1.300 nieuwe studenten, vooral in de onderwijs- en cultuursector. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Noot. Absoluut verschil en totalen kunnen afwijken i.v.m. afrondingen. Het onderscheid in sectoren is op   basis van het 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 bij de bacheloropleidingen volledig toe te schrijven is aan 

Nederlandse studenten. Het aantal EER studenten neemt toe met 17,8%. Het aantal aanmeldingen van niet-

EER studenten stijgt eveneens, namelijk  met 11,8%. Bij de associate degree opleidingen is de stijging juist wel 

veroorzaakt door eerstejaars uit Nederland.  

Het aantal aanmeldingen van internationale studenten verschilt sterk tussen hogescholen. De 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 4.308                      4.231                           -77                  -1,8%

gedrag en maatschappij 1.582                      1.922                           340                 21,5%

gezondheidszorg 243                         188                              -56                  -22,8%

landbouw en natuurlijke omgeving 315                         292                              -23                  -7,3%

onderwijs 452                         571                              119                 26,3%

taal en cultuur 181                         198                              17                    9,4%

techniek 1.819                      2.012                           193                 10,6%

subtotaal associate degree 8.900                      9.414                           514                 5,8%

bachelor economie 47.429                   41.686                         -5.743            -12,1%

gedrag en maatschappij 20.039                   18.230                         -1.809            -9,0%

gezondheidszorg 16.513                   16.055                         -458                -2,8%

landbouw en natuurlijke omgeving 3.388                      3.120                           -267                -7,9%

onderwijs 18.040                   15.236                         -2.804            -15,5%

taal en cultuur 6.014                      7.618                           1.605              26,7%

techniek 28.673                   25.962                         -2.711            -9,5%

subtotaal bachelor 140.096                 127.908                      -12.188          -8,7%

master economie 1.030                      1.093                           64                    6,2%

gedrag en maatschappij 566                         672                              106                 18,7%

gezondheidszorg 1.524                      1.529                           5                      0,3%

landbouw en natuurlijke omgeving 118                         107                              -10                  -8,8%

onderwijs 1.666                      2.258                           592                 35,5%

taal en cultuur 2.201                      2.635                           435                 19,7%

techniek 720                         870                              150                 20,9%

subtotaal master 7.823                      9.164                           1.341              17,1%

totaal hbo 156.819                 146.485                      -10.334          -6,6%

aanmeldingen aanmeldingen absoluut procentueel

onderwijstype nationaliteitscategorie 2020/2021 2021/2022 verschil verschil

associate degree nederlands 8.642                      9.175                           533                 6,2%

eer 101                         90                                 -11                  -10,8%

niet-eer & onbekend 158                         149                              -9                    -5,5%

subtotaal associate degree 8.900                      9.414                           514                 5,8%

bachelor nederlands 127.173                 112.945                      -14.228          -11,2%

eer 8.534                      10.057                         1.523              17,8%

niet-eer & onbekend 4.389                      4.906                           517                 11,8%

subtotaal bachelor 140.096                 127.908                      -12.188          -8,7%


