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Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 
 

Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 

2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten die afgestudeerd zijn in het collegejaar 2011-

2012. 

De resultaten zijn online te raadplegen, gespecificeerd naar instituut, opleiding, studieroute en jaar. 

Een rijke bron van informatie voor de interne kwaliteitszorg. 

 

De vragenlijst is aangepast ten opzichte van de vorige jaren. Een groot voordeel is echter dat de 

vragen nu beter stroken met de NSE. Dat biedt meer dan vroeger de mogelijkheid om verbanden te 

leggen tussen de tevredenheid van de studenten tijdens de studie en erna. 

Het gevolg daarvan is wel dat niet voor alle vragen een trend van meerdere jaren kan worden 

gegeven.  

Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de definitie het kwaliteitsoordeel arbeidsmarktpositie in de 

Big Five. Op dit moment beraden HRS-BMI en O&K zich in overleg met Desan op de wijze van 

aanpassing en de mogelijke gevolgen daarvan.  

De databestanden waarmee nadere analyses mogelijk zijn komen overigens pas later in de maand 

april beschikbaar. 

 

Hieronder volgt een korte eerste samenvatting van resultaten op hogeschoolniveau. In onderstaande 

tabellen staan de belangrijkste resultaten samengevat, waar mogelijk vergeleken met die van de twee 

voorgaande jaren. Ook worden landelijk gewogen gemiddelden gegeven van de scores van studenten 

uit de zelfde opleidingen die de hogeschool aanbiedt. 

 
 

Algemene tevredenheid met de opleiding 
 

 

 
  

Algemene tevredenheid met 

de opleiding HR HR HR NL-HBO* NL-HBO*

HBO-Monitor 2013 Schaal 2011 2012 2013 2012 2013

(Zeer) tevreden over studie % 56 60 61 63 65

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde 

hogeschool % ja 70 70 69 72 71

Opleiding aanraden aan familie/vrienden % ja 65 68 63 68 67

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981

Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

* NL-HBO: het betreft cijfers die landelijk beschikbaar zijn voor vergelijkbare opleidingen
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Opvallend is dat het aantal studenten dat hun opleiding zou aanraden aan familie of vrienden bij de 

HR met 5% is afgenomen, terwijl er landelijk slechts een daling van 1% is. 

Het percentage studenten dat (zeer) tevreden is over de studie is iets toegenomen: bij de HR met 1%, 

landelijk met 2%. Het aantal studenten dat dezelfde opleiding opnieuw zou kiezen aan dezelfde 

hogeschool is in beide gevallen licht (1%) gedaald.  
 
 

Gevolgde opleiding 
 

 

 
  

Gevolgde opleiding HR HR HR NL-HBO* NL-HBO*

HBO-Monitor 2013 Schaal 2011 2012 2013 2012 2013

Inhoud
Actualiteit van de inhoud % (zeer) tevreden 68 69

Inbedding van praktijgericht onderzoek % (zeer) tevreden 52 53

Voorlichting over studiemogelijkheden % (zeer) tevreden 19 21

Studiebegeleiding tijdens de opleiding % (zeer) tevreden 47 50

Inhoudelijke samenhang % (zeer) tevreden 56 58

Internationale oriëntatie % (zeer) tevreden 27 31

Toetsing en beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 38 40 46 45 49

Toetsen en opdrachten hoog niveau % mee eens 42 44

Gehanteerde beoordelingscriteria vooraf duidelijk % mee eens 55 56

Beoordelingscriteria voor alle studenten op 

gelijke wijze toegepast % mee eens 52 53

Moeilijk om bij groepsopdrachten mee te liften % mee eens 16 18

Docenten
Actuele kennis docenten over beroepspraktijk % (zeer) tevreden 61 65

Betrokkenheid van de docenten % (zeer) tevreden 63 67

Inspirerend vermogen van de docenten % (zeer) tevreden 50 55

Inhoudsdeskundigheid van docenten % (zeer) tevreden 65 69

Didactische vaardigheden van docenten % (zeer) tevreden 47 52

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981

Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

* NL-HBO: het betreft cijfers die landelijk beschikbaar zijn voor vergelijkbare opleidingen
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Als gevolg van de aanpassing van de vragenlijst is er slechts voor één vraag een trend beschikbaar. 

Wel is vergelijking mogelijk met het landelijk gemiddelde gebaseerd op de landelijk vergelijkbare 

opleidingen. 

 

Bij de meer specifieke vragen over de opleiding vallen een aantal punten op: 

 De tevredenheid over de inhoud van de opleiding is net als vorig jaar (andere vragen) lager 

dan het landelijk gemiddelde. De grootste verschillen vinden we bij internationale oriëntatie 

(4%), gevolgd door studiebegeleiding (3%), inhoudelijke samenhang en voorlichting over 

studiemogelijkheden (beide 2%). 

 Een aanzienlijk groter percentage (6%) afgestudeerden vindt de opleiding uitdagend qua 

niveau. Deze trend is ook landelijk te zien, maar daar is de stijging minder: 4%. 

 Voor de overige vragen over toetsing en beoordeling is de HR-score 1 tot 2% lager dan de 

landelijke score. Vorig jaar (andere vragen) was het verschil met de landelijke cijfers 

overigens veel groter. 

 Bij het thema docenten verschilt het aantal studenten dat (zeer) tevreden is duidelijk van het 

landelijk gemiddelde: 4 tot 5%. De verschillen in rapportcijfer bedroegen vorig jaar 0,1 tot 

0,2%. Het is niet mogelijk om op basis van deze cijfers te beoordelen of er sprake is van een 

negatieve ontwikkeling: daarvoor zijn de verschillen in vragenlijst en schaal te groot. 
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Arbeidsmarktintrede 
 

 
Bij de arbeidsmarktintrede valt het volgende op: 

 

 Het percentage studenten dat de opleiding ziet als goede basis om de competenties verder te 

ontwikkelen is met 3% gestegen. Daarmee is de vorig jaar geconstateerde daling (2%) 

ruimschoots gecompenseerd. De tevredenheid over voorbereiding op de beroepsloopbaan is 

afgenomen met 2% terwijl dit percentage landelijk gelijk is gebleven. HR-studenten vinden de 

onderwijsmethoden minder geschikt als voorbereiding op de beroepsloopbaan dan anderen 

(3% verschil). 

 Zowel landelijk als bij de HR is het aantal afgestudeerden met een functieniveau dat aansluit 

bij het opleidingsniveau met 4% afgenomen. Bij de overige vragen op het gebied van de 

aansluiting tussen opleiding scoort de hogeschool hoger dan het landelijk beeld: we zien zelfs bij 

de HR een toename en landelijk een afname. 

Arbeidsmarktintrede HR HR HR NL-HBO* NL-HBO*

HBO-Monitor 2013 Schaal 2011 2012 2013 2012 2013

Voorbereiding
Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 44 45 43 48 48

Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt % sterke mate 51 50 49 53 53

Goede basis om competenties verder te 

ontwikkelen % sterke mate 62 60 63 66 67

Onderwijsmethoden geschikt voorbereiding 

beroepsloopbaan % sterke mate 47 50

Voorlichting over beroepsmogelijkheden % (zeer) tevreden 29 30

Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk % 78 76 77 77 76

Functieniveau past bij opleidingsniveau % 80 80 76 79 75

Functierichting past bij opleidingsrichting % 84 84 79 82 79

Voldoende/goede benutting van capaciteiten % 61 62 61 63 61

Succes
Werkloosheid % 4,9 5,9 8,2 6,5 8,1

Bruto uurloon (mediaan) euro 14,2 14,1 13,9 13,85 13,85

(Heel) veel carrièremogelijkheden % 50 50 49 51 49

(Zeer) tevreden met functie % 66 66 63 66 64

Aantal respondenten 1417 1368 1273 10931 11317

Aantal benaderd 4500 4404 4344 35151 36949

* NL-HBO: het betreft cijfers die landelijk beschikbaar zijn voor vergelijkbare opleidingen
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 De werkloosheid stijgt en is voor onze afgestudeerden ongeveer gelijk aan het landelijke cijfer. Het 

uurloon, de carrièremogelijkheden en de tevredenheid met de functie dalen en komen overeen met 

de landelijke cijfers. 

 

Tenslotte 
Samen met deze rapportage wordt de instellingsrapportage aangeboden die door Desan is 

aangeleverd. Hierin zijn ook de cijfers op instituutsniveau te vinden. 

Het is duidelijk dat deze resultaten voor de hogeschool als geheel relatief weinig zeggen. Een verdere 

analyse is eigenlijk vrijwel alleen op opleidingsniveau zinvol. De instituten hebben inmiddels de 

beschikking over de inloggegevens die nodig zijn om de eigen resultaten te kunnen ophalen en 

bekijken. 
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