
Vooraanmeldingen hbo 

(verzoeken tot) inschrijving t/m 8 augustus 2022 

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 

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 het bron- en definitiebestand vooraanmeldingen1.  

 

Aanmeldpatroon 

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

september begint. 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. Tegen het einde van de aanmeldperiode daalt het aantal aanmeldingen licht. Dit komt doordat 

aankomend studenten soms alsnog besluiten hun verzoek tot inschrijving in te trekken of doordat blijkt dat zij 

niet aan de inschrijfvereisten voldoen.  

 

Het aanmeldpatroon loopt nagenoeg gelijk met dat van vorig jaar. 

 

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/documentatie 
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Aanmeldingen naar onderwijstype en sector 

Tot en met 8 augustus 2022 zijn er  159.932 (verzoeken tot) inschrijving voor een hbo-opleiding voor 

aankomend studiejaar geregistreerd (11.122 voor associate degree, 138.411 voor bachelor en 10.399 voor 

master). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen is licht gedaald (-2,1%) t.o.v. dezelfde periode 

vorig jaar. In vergelijking met de jaren daarvoor, ligt het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen wel 

beduidend lager. Het aantal verzoeken tot inschrijving voor associate degree opleidingen is juist met 7,9% 

gestegen. Hiermee wordt de stijgende trend van de afgelopen jaren gevolgd. 

 

Cijfers worden hieronder getoond per onderwijstype en per sector2. Door verschillend aanmeldgedrag van 

studenten per opleidingssector kan een verschil t.o.v. voorgaande jaren op dit moment groter lijken dan het in 

september daadwerkelijk blijkt. Deze af- en toenames vlakken vaak nog af richting de start van het studiejaar.  

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

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

Docentopleidingen in de kunst zijn ondergebracht bij taal en cultuur.  

Cijfers in de grijze kolom zijn het gevolg van een ander aanmeldpatroon n.a.v. de verzette deadline twee jaar geleden. Na 1 juni 2022 

kunnen deze pas gebruikt worden om te vergelijken met andere studiejaren.  

 

 

 
2 Masteropleidingen hanteren een eigen aanmeldproces waardoor aanmeldcijfers voor deze opleidingen hier niet getoond 
worden. 

absoluut procentueel

onderwijstype sector 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 verschil verschil

associate degree economie 3.661                   4.407                   4.958                   4.800                   4.866                   66                    1,4%

gedrag en maatschappij 1.009                   1.395                   1.681                   1.883                   2.068                   185                 9,8%

gezondheidszorg 182                       224                       232                       228                       271                       43                    18,7%

landbouw en natuurlijke omgeving 294                       293                       329                       310                       355                       45                    14,6%

onderwijs 218                       299                       369                       614                       721                       107                 17,4%

taal en cultuur 110                       163                       192                       231                       308                       77                    33,5%

techniek 1.131                   1.534                   2.042                   2.245                   2.532                   287                 12,8%

subtotaal associate degree 6.606                   8.315                   9.803                   10.312                 11.122                 810                 7,9%

bachelor economie 57.003                 56.610                 55.682                 49.845                 48.987                 -858                -1,7%

gedrag en maatschappij 15.942                 16.417                 17.884                 16.502                 16.183                 -318                -1,9%

gezondheidszorg 16.189                 17.139                 18.235                 17.980                 16.208                 -1.772            -9,9%

landbouw en natuurlijke omgeving 3.500                   3.286                   3.467                   3.190                   3.058                   -131                -4,1%

onderwijs 17.384                 17.022                 18.583                 15.749                 15.304                 -445                -2,8%

taal en cultuur 8.431                   8.553                   9.222                   9.495                   10.215                 720                 7,6%

techniek 32.654                 31.794                 31.350                 28.692                 28.456                 -236                -0,8%

subtotaal bachelor 151.102               150.822               154.424               141.452               138.411               -3.040            -2,1%
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