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Ten	geleide

Jaarlijks	studeren	ruim	63.000	studenten	af	aan	een	hogeschool	en	maken	de	overstap	naar	de	arbeids-
markt.	Voor	hogescholen	is	het	dan	ook	van	groot	belang	dat	hun	studenten	goed	voorbereid	worden	
op	de	arbeidsmarkt.

De	hogescholen	gebruiken	de	HBO-Monitor	om	de	aansluiting	van	de	opleidingen	op	de	arbeidsmarkt	te	
toetsen en te analyseren. In dit jaarlijkse onderzoek krijgen afgestudeerde hbo’ers vragen over diverse 
aspecten van hun arbeidsmarktpositie, zoals werkgelegenheid, salaris en carrièremogelijkheden. In 
aanvulling hierop wordt de afgestudeerden ook gevraagd hoe ze terugkijken op de opleiding zelf. Wat 
vinden ze van de kwaliteit van docenten, het studieprogramma, de toetsing en de voorbereiding op de 
arbeidsmarkt?

Al zestien jaar laten hogescholen onderzoek naar deze facetten uitvoeren. Zij hechten veel belang aan 
de mening van studenten en hoe zij terugkijken op hun opleiding. De HBO-Monitor is daarmee een zeer 
waardevol instrument voor hogescholen. Op deze wijze kunnen hogescholen de ontwikkelingen van 
studenten	monitoren	en	hun	beleid	daarop	aanpassen.	Ook	voor	beleidsmakers	bij	de	overheid	en	het	
bedrijfsleven zijn deze uitkomsten van belang.

Dit	jaar	komt	onder	meer	naar	voren	dat	afgestudeerden	in	het	hbo	opnieuw	vaker	werk	vonden	dan	het	
jaar ervoor (werkloosheid 4,1%, vorige meting 4,6%). Volgens eigen zeggen vinden de afgestudeerden 
dat zij ruim voldoende zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook zijn de alumni tevreden over hun oplei-
ding. Zowel de kwaliteit van de docenten als de kwaliteit van het studieprogramma worden met een 
voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Uiteraard zijn er ook nog punten van verbetering. Zo mist 
een	kwart	van	de	afgestudeerden	diepgang	en	vindt	een	vijfde	de	moeilijkheidsgraad	van	de	opleiding	
te	laag.	

Met	andere	woorden:	er	is	nog	werk	aan	de	winkel!	Ik	hoop	dan	ook	van	harte	dat	de	uitkomsten	van	de	
HBO-Monitor een inspiratie zullen zijn voor alle spelers binnen het hoger beroepsonderwijs om te blijven 
investeren	in	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.

Doekle	Terpstra
Voorzitter HBO-raad
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Voorwoord

De	 HBO-raad	 heeft	 in	 1991	 het	 Researchcentrum	 voor	 Onderwijs	 en	 Arbeidsmarkt	 (ROA)	 van	 de	
Universiteit	Maastricht	opdracht	verleend	een	instrument	te	ontwikkelen	waarmee	de	arbeidsmarktin-
trede van afgestudeerden van het hbo in kaart kan worden gebracht. Dit onderzoek, de HBO-Monitor, 
is het afgelopen jaar voor de zestiende achtereenvolgende keer uitgevoerd. In dit rapport wordt verslag 
gedaan van de resultaten van dit onderzoek. De landelijke statistiek behorend bij dit rapport is te raad-
plegen via de website van de HBO-raad (www.hbo-raad.nl), onder ‘Feiten en cijfers’.

Het	ROA	heeft	bij	het	uitvoeren	van	het	project	de	leiding	en	is	verantwoordelijk	voor	de	instrument-
ontwikkeling,	de	kwaliteitsbewaking,	het	databeheer	en	het	 landelijk	 rapport.	 In	het	project	werkt	het	
ROA	nauw	samen	met	DESAN	Research	Solutions	te	Amsterdam.	DESAN	is	verantwoordelijk	voor	de	
gegevensverzameling, de verwerking hiervan en het maken van de instellingsrapportages ten behoeve 
van	de	deelnemende	hogescholen.	

De	projectleiding	is	in	handen	van	Ger	Ramaekers	van	het	ROA.	Vanuit	de	HBO-raad	wordt	het	pro-
ject begeleid door Bastiaan van der Wulp. De analyses en rapportage voor het landelijk rapport zijn 
uitgevoerd door Ger Ramaekers. De layout van het rapport is verzorgd door Jozien Hendrikx en de 
landelijke	statistiek	bij	het	rapport	is	gemaakt	door	Esther	Soudant.	Monique	van	Alphen	coördineerde	
de werkzaamheden van DESAN Research Solutions. Bij DESAN Research Solutions zijn voorts Han 
van	Dongen,	Barbara	Kinket	en	Ruud	Maas	betrokken	geweest	bij	de	uitvoering.	De	 integrale	deel-
name	aan	de	HBO-Monitor	vanuit	het	hoger	agrarisch	onderwijs	is	gecoördineerd	door	Peter	den	Boer	
van	het	IVA	in	Tilburg.

Wij	bedanken	alle	betrokkenen	voor	hun	inbreng.

Maastricht,	september	2007
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Samenvatting

Eind 2006 is in het kader van de HBO-Monitor voor de zestiende achtereenvolgende keer een arbeids-
marktonderzoek gehouden onder afgestudeerde hbo’ers. Aangezien de enquête circa anderhalf jaar 
na het afstuderen plaatsvindt, heeft het onderzoek betrekking op hbo’ers die aan het begin staan van 
hun beroepsloopbaan. In de afgelopen enquête zijn in totaal circa 48.150 afgestudeerde hbo’ers van 
examenjaar 2004-2005 benaderd. De respons op de enquête bedroeg 43%.

Resultaten van het hbo op de arbeidsmarkt

Om zicht te krijgen op de resultaten van het hbo op de arbeidsmarkt kan worden gekeken naar twee 
aspecten,	namelijk	allocatie	en	extern	rendement.

Waar�komt�men�terecht?�(allocatie)

Allocatie	op	de	arbeidsmarkt	betreft	de	ondersteuning	bij	de	 transitie	van	opleiding	naar	werk	en	de	
aansluiting van de opleiding op het gevonden werk. Om zicht te krijgen op de allocatie is gekeken naar 
vijf	 indicatoren,	namelijk	de	tevredenheid	over	de	studie-	en	beroepsvoorlichting,	de	formele	aanslui-
ting	tussen	opleiding	en	werk	naar	vereist	opleidingsniveau,	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	
de	aansluiting	tussen	opleiding	en	werk,	de	mate	waarin	men	 in	het	werk	de	eigen	capaciteiten	kan	
benutten	en	de	tevredenheid	met	de	huidige	functie.	Bedacht	moet	worden	dat	de	aansluiting	tussen	
opleiding	en	werk	deels	afhankelijk	is	van	de	vraag	op	de	arbeidsmarkt	en	daarmee	slechts	een	gedeel-
telijke	indicatie	geeft	over	de	kwaliteit	van	een	opleiding.	

•	 De	afgestudeerden	geven	gemiddeld	een	voldoende	(rapportcijfer	6,1)	voor	de	voorlichting	die	
zij hebben gehad over de studie- en beroepsmogelijkheden. 

•	 82%	(vorige	meting	78%)	van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	oefent	een	functie	op	hbo-
niveau	uit,	en	 ruim	driekwart	van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	 (77%;	vorige	meting	
eveneens 77%) vindt dat hun werk voldoende tot zelfs goed aansluit bij hun opleiding). 

•	 Zo’n tweederde van de afgestudeerden geeft aan dat zij hun capaciteiten kunnen benutten in 
het werk (64%) en dat zij tevreden zijn met hun huidige functie (66%).

Wat�levert�het�op?�(extern�rendement)

Om zicht te krijgen op de opbrengsten op de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden, gemeten circa 
anderhalf	 jaar	 na	het	 afstuderen,	 is	 gekeken	naar	het	werkloosheidspercentage,	 de	beloning	en	de	
carrièremogelijkheden van de functie. Opgemerkt zij dat deze opbrengsten grotendeels worden bepaald 
door	factoren,	vooral	de	conjuncturele	ontwikkeling,	die	buiten	de	invloedssfeer	van	het	onderwijs	liggen.	
Van alle afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt aanbieden, is 4,1% werkloos (gemeten eind 2006). 
Dit	is	lager	dan	vorig	meetjaar	(eind	2005)	toen	de	werkloosheid	4,6%	bedroeg.	De	betaald	werkenden	
verdienen gemiddeld € 13,90 bruto per uur (vorige meting € 13,20). Bijna de helft (47%; vorige meting 
43%) van de betaald werkende afgestudeerden geeft aan dat hun functie (heel) veel carrièremogelijk-
heden	biedt.

Kortom, vanwege de aantrekkende conjunctuur is de kans op werk verbeterd ten opzichte van de vorige 
meting. De gedaalde werkloosheid heeft zich ook vertaald in een betere aansluiting tussen opleiding en 
werk	en	een	hogere	beloning.
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Het hbo als voorbereiding op de arbeidsmarkt

Om op een systematische wijze zicht te krijgen op het hbo als voorbereiding op de arbeidsmarkt kan 
worden	 gekeken	 naar	 een	 aantal	 aspecten	 die	 in	 de	 HBO-Monitor	 aan	 bod	 komen,	 waaronder	 het	
oordeel van de afgestudeerden over de kwaliteit van het docentenkorps (kwalificatie: input), hun oordeel 
over het studieprogramma (kwalificatie: proces) en hun oordeel over de voorbereiding op de arbeids-
markt (kwalificatie: output).

Afgestudeerdenoordeel over docenten (kwalificatie: input)

Wat	de	kwaliteit	van	het	docentenkorps	betreft,	is	de	afgestudeerden	gevraagd	om	aan	de	hand	van	een	
rapportcijfer	hun	oordeel	te	geven	over	achtereenvolgens	de	praktijkkennis/-ervaring	van	de	docenten,	
de	beschikbaarheid	van	de	docenten,	de	 inhoudsdeskundigheid	van	de	docenten	en	de	didactische	
vaardigheden van de docenten. Van deze vier indicatoren voor de kwaliteit van het docentenkorps 
worden	de	praktijkkennis/-ervaring	van	docenten	(gemiddeld	rapportcijfer	7,1)	en	de	inhoudsdeskundig-
heid	van	docenten	(7,1)	nog	hoger	gewaardeerd	dan	de	didactische	vaardigheden	van	docenten	(6,8)	
en	de	beschikbaarheid	van	docenten	(6,8).

Afgestudeerdenoordeel over studieprogramma (kwalificatie: proces)

Wat	 de	 criteria	 voor	 het	 studieprogramma	 van	 een	 hbo-opleiding	 betreft,	 is	 aan	 de	 afgestudeerden	
gevraagd	om	aan	de	hand	van	een	rapportcijfer	hun	oordeel	te	geven	over	achtereenvolgens	de	inbed-
ding	in	de	beroepspraktijk,	de	aansluiting	op	actuele	ontwikkelingen	in	het	vakgebied,	de	voorbereiding	
op de actuele beroepspraktijk, de inhoudelijke samenhang en de studeerbaarheid. Van deze criteria 
scoort	de	studeerbaarheid	(gemiddeld	rapportcijfer	7,2)	in	de	ogen	van	de	afgestudeerden	het	hoogst,	
gevolgd	 door	 de	 aansluiting	 op	 actuele	 ontwikkelingen	 in	 het	 vakgebied	 (6,7),	 de	 inbedding	 in	 de	
beroepspraktijk	(6,6)	en	de	inhoudelijke	samenhang	(6,6).

Met	betrekking	tot	de	evenwichtigheid	van	het	studieprogramma,	is	aan	de	afgestudeerden	gevraagd	
om	hun	oordeel	te	geven	over	de	breedte	van	de	opleiding,	de	diepgang	van	de	opleiding,	de	moeilijk-
heidsgraad van de opleiding, de verhouding tussen theorie en praktijk en de keuzemogelijkheden van 
de opleiding. Bij deze bevindingen dient er op gewezen te worden dat de overgrote meerderheid van de 
afgestudeerden over deze aspecten tevreden is. 

•	 Breedte opleiding: onder degenen die niet tevreden zijn over de breedte van de opleiding, 
vormen	de	voorstanders	van	een	smallere	opleiding	(17%)	een	grotere	groep	dan	de	voorstan-
ders	van	een	bredere	opleiding	(4%).

•	 Diepgang	opleiding:	bijna	een	kwart	 (24%)	van	de	afgestudeerden	vindt	dat	de	opleiding	 te	
weinig	diepgang	heeft,	terwijl	3%	vindt	dat	de	opleiding	te	veel	diepgang	heeft.

•	 Moeilijkheidsgraad	 opleiding:	 een	 op	 de	 vijf	 afgestudeerden	 (20%)	 vindt	 dat	 de	 opleiding	 te	
gemakkelijk	was,	terwijl	2%	vindt	dat	de	opleiding	te	moeilijk	was.

•	 Verhouding	theorie-praktijk:	tegenover	de	9%	die	de	opleiding	te	theoretisch	vond,	staat	4%	die	
de	opleiding	te	praktijkgericht	vond.

•	 Keuzemogelijkheden: tegenover de 10% die vindt dat de opleiding te weinig keuzemogelijk-
heden had, staat 5% die vindt dat de opleiding te veel keuzemogelijkheden had.

Afgestudeerdenoordeel over de voorbereiding op de arbeidsmarkt (kwalificatie: output)

Aan	de	afgestudeerden	is	gevraagd	om	hun	oordeel	te	geven	over	de	opleiding	als	basis	om	te	starten	
op	de	arbeidsmarkt	en	voor	het	verder	ontwikkelen	van	kennis	en	vaardigheden,	en	hun	oordeel	 te	
geven	over	de	voorbereiding	op	de	actuele	beroepspraktijk.	De	afgestudeerden	blijken	hun	vermogen	
om	kennis	en	vaardigheden	verder	te	ontwikkelen	iets	hoger	in	te	schatten	(gemiddelde	score	3,7	op	
5-puntschaal)	dan	hun	vermogen	om	succesvol	te	starten	op	de	arbeidsmarkt	(gemiddelde	score	3,5	
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Samenvatting

op 5-puntschaal). Hun voorbereiding op de actuele beroepspraktijk waarderen zij met een gemiddeld 
rapportcijfer	van	6,6.

Tevredenheid achteraf

De overgrote meerderheid (80%; vorige meting eveneens 80%) van de afgestudeerden zou, achteraf 
bezien, opnieuw dezelfde opleiding kiezen (al dan niet aan dezelfde hogeschool).

Samenvatting resultaten per sector

hao
Van	de	hao-afgestudeerden	vindt	52%	(vorige	meting	40%)	dat	hun	opleiding	een	goede	basis	biedt	om	
te	starten	op	de	arbeidsmarkt;	68%	(vorige	meting	64%)	is	positief	over	de	opleiding	als	basis	om	kennis	
en	vaardigheden	verder	te	kunnen	ontwikkelen.	Het	aandeel	van	betaald	werkende	afgestudeerden	van	
het	hao	met	functies	die	aansluiten	bij	het	niveau	van	hun	opleiding	bedraagt	77%	(vorige	meting	68%).	
Op het enquêtemoment is 5,2% (vorige meting 7,6%) van de afgestudeerden werkloos. Het gemiddeld 
bruto maandloon van afgestudeerden van het hao bedraagt € 2.000. Ruim de helft (55%; vorige meting 
46%) van de betaald werkende hao’ers vindt dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. 
Terugblikkend zou 75% (vorige meting 76%) van de afgestudeerden van het hao opnieuw voor dezelfde 
opleiding kiezen.

hpo
Van	de	hpo-afgestudeerden	vindt	53%	(vorige	meting	55%)	dat	hun	opleiding	een	goede	basis	biedt	
om	op	de	arbeidsmarkt	te	starten;	60%	(vorige	meting	57%)	is	positief	over	hun	opleiding	als	basis	om	
kennis	en	vaardigheden	verder	te	kunnen	ontwikkelen.	De	overgrote	meerderheid	(93%;	vorige	meting	
95%)	van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	van	het	hpo	heeft	een	functie	die	qua	niveau	aansluit	
bij	de	gevolgde	hbo-opleiding.	Dit	is	het	hoogste	percentage	van	alle	opleidingssectoren.	De	werkloos-
heid onder afgestudeerden van het hpo bedraagt op het enquêtemoment 5,7% (vorige meting 5,0%). 
Het gemiddeld bruto maandloon bedraagt € 1.810. Slechts een vijfde (21%; vorige meting eveneens 
21%) van de betaald werkende hpo’ers vindt dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. 
Dit is het laagste percentage van alle hbo’ers. Desondanks zou 88% (vorige meting 90%) van alle afge-
studeerden van het hpo, achteraf bezien, opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Dit is het hoogste 
percentage van alle hbo’ers.

hto
De	meerderheid	van	de	hto-afgestudeerden	vindt	dat	hun	opleiding	een	goede	basis	biedt	om	te	starten	
op	de	arbeidsmarkt	 (62%;	 vorige	meting	53%)	en	 competenties	 verder	 te	ontwikkelen	 (71%;	 vorige	
meting 67%). Dit zijn de hoogste percentages van alle opleidingssectoren. Van de betaald werkende 
afgestudeerden	van	het	hto	heeft	87%	(vorige	meting	82%)	een	functie	die	qua	niveau	aansluit	bij	hun	
hbo-opleiding.	Voor	het	hto	geldt	dat	slechts	2,1%	(vorige	meting	3,1%)	van	de	afgestudeerden	werk-
loos is op het enquêtemoment. Dit is het laagste werkloosheidspercentage van alle hbo’ers. Met gemid-
deld € 2.210 bruto per maand verdienen hto-afgestudeerden van alle hbo’ers het meest (ze werken 
ook het grootste aantal uren). Tweederde (67%; vorige meting 60%) van de betaald werkende hto’ers 
vindt dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. Dit is het hoogste percentage van alle 
hbo’ers. Achteraf bezien, zou 81% (vorige meting 80%) van de afgestudeerden van het hto opnieuw 
voor dezelfde opleiding kiezen.

heo
De	heo-afgestudeerden	vinden	in	meerderheid	dat	hun	opleiding	een	goede	basis	heeft	gelegd	om	op	
de arbeidsmarkt te starten (55%; vorige meting 47%) en zich beroepsmatig verder te kunnen ontwik-
kelen	(67%;	vorige	meting	64%).	De	overgrote	meerderheid	(80%;	vorige	meting	74%)	heeft	werk	dat	
aansluit	bij	het	niveau	van	hun	opleiding.	De	werkloosheid	onder	afgestudeerden	van	het	heo	bedraagt	
5,0% (vorige meting 5,1%). Het gemiddeld bruto maandloon bedraagt € 2.070. De meeste (62%; vorige 
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meting 56%) betaald werkende heo’ers vinden dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. 
Een ruime meerderheid (70%; vorige meting 71%) van de afgestudeerden van het heo zou opnieuw 
voor dezelfde opleiding kiezen.

hgzo
Van de hgzo-afgestudeerden vindt 50% (vorige meting eveneens 50%) dat hun opleiding een goede 
basis	biedt	om	te	starten	op	de	arbeidsmarkt;	70%	(vorige	meting	67%)	is	positief	over	hun	opleiding	als	
basis	om	competenties	verder	te	kunnen	ontwikkelen.	Van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	van	
het hgzo heeft 83% (vorige meting 77%) werk gevonden dat aansluit bij het niveau van hun opleiding. 
De werkloosheid onder afgestudeerden van het hgzo bedraagt slechts 2,7% (vorige meting 3,7%). Dit 
is samen met afgestudeerden van het hto het laagst van alle hbo’ers. Afgestudeerden van het hgzo 
verdienen gemiddeld € 1.890 bruto per maand. Bijna de helft (46%; vorige meting 43%) van de betaald 
werkende hgzo’ers vindt dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. De overgrote meer-
derheid (82%; vorige meting 84%) van de afgestudeerden van het hgzo zou, achteraf bezien, opnieuw 
dezelfde opleiding kiezen.

hsao
Van	de	hsao-afgestudeerden	vindt	46%	(vorige	meting	39%)	dat	hun	opleiding	een	goede	basis	biedt	
om	 te	starten	op	de	arbeidsmarkt;	67%	(vorige	meting	65%)	 is	positief	over	hun	opleiding	als	basis	
om	competenties	verder	te	kunnen	ontwikkelen.	Tweederde	van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	
(67%;	vorige	meting	57%)	heeft	functies	die	passen	bij	het	niveau	van	hun	opleiding.	Op	het	moment	
van de enquête is 3,9% (vorige meting 6,1%) van de afgestudeerden van het hsao werkloos. Hun bruto 
maandloon bedraagt gemiddeld € 1.730. Van de betaald werkende hsao-afgestudeerden vindt 40% 
(vorige meting 35%) dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. Ongeveer driekwart (76%; 
vorige meting eveneens 76%) van de afgestudeerden van het hsao zou, achteraf bezien, opnieuw voor 
dezelfde opleiding kiezen.

kuo
Ruim	driekwart	(79%;	vorige	meting	78%)	van	de	betaald	werkende	afgestudeerden	van	het	kuo	heeft	
een	baan	die	aansluit	bij	het	niveau	van	hun	opleiding.	De	kans	op	werkloosheid	is	voor	afgestudeerden	
van	het	kuo	relatief	groot:	12,3%	(vorige	meting	18,3%)	van	de	kuo-afgestudeerden	is	werkloos	op	het	
moment van de enquête. Gemiddeld verdienen betaald werkende afgestudeerden van het kuo € 1.600 
bruto per maand. De relatief kleine kans op werk en lage beloning ten spijt zou de overgrote meerder-
heid (84%; vorige meting 85%) van de afgestudeerden van het kuo, achteraf bezien, opnieuw dezelfde 
opleiding kiezen.

Afgestudeerden van het hbo in probleemsteden

Het	eerste	themahoofdstuk	van	dit	rapport	besteedt	aandacht	aan	afgestudeerden	van	het	hbo	in	de	
18	steden	met	de	40	probleemwijken	die	volgens	het	kabinet	extra	aandacht	behoeven	(gemakshalve	
probleemsteden	genoemd).	Van	afstudeerjaargang	2004-2005	is	13%	vóór	de	hbo-opleiding	afkomstig	
uit	probleemsteden.

Gezien het aantal afgestudeerden dat contact wil houden met hun vroegere hogeschool zijn er nog 
voldoende	mogelijkheden	voor	hogescholen	in	probleemsteden	om	gebruik	te	maken	van	het	menselijk	
kapitaal van hun afgestudeerden (voor het begeleiden van stagiaires en het verzorgen van gastdocent-
schappen/geven van voorlichting) en om dit ‘kapitaal’ via bijscholing nog verder te vergroten.

De	grote	arbeidsparticipatie	en	hoge	kwaliteit	van	werk	van	hbo-afgestudeerden	kan	fungeren	als	een	
positief	voorbeeld	voor	het	lager	opgeleide	deel	van	de	bevolking	in	probleemsteden.

Tot slot zou gebruik kunnen worden gemaakt van de potentiële ondernemerschapcompetenties waar-
over	hbo-afgestudeerden	die	in	probleemsteden	werken	en/of	wonen	beschikken:	3%	van	hen	werkt	als	
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zelfstandige/freelancer, 17% heeft een leidinggevende functie, 30% werkt in het MKB en minstens 70% 
beheerst de ondernemerschapcompetenties ‘problemen/kansen signaleren’, ‘onder druk goed functio-
neren’, ‘nieuwe ideeën/oplossingen bedenken’ en de ‘bereidheid om de nek uit te steken’ volgens eigen 
inschatting	op	een	goed	of	uitmuntend	niveau.

Afgestudeerden van het hbo internationaal vergeleken

De	 verdergaande	 harmonisering	 van	 het	 hoger	 onderwijs	 in	 Europa	 vormde	 de	 aanleiding	 voor	 het	
tweede thema, waarin met behulp van data uit een internationaal onderzoeksproject (REFLEX) is nage-
gaan in hoeverre hbo’ers die in Nederland zijn afgestudeerd verschillen van hbo’ers die in Vlaanderen, 
Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland zijn afgestudeerd. 

Vergeleken	met	andere	landen	is	het	Nederlandse	hbo	sterk	competentiegericht	(relatief	veel	nadruk	
op groepsopdrachten en stages, en relatief weinig nadruk op hoorcolleges, theorieën en paradigma’s, 
schrijfopdrachten	en	op	de	docent	als	belangrijkste	bron	van	informatie).	

Van alle hbo’ers laten Nederlandse hbo’ers de laagste inspanningsbereidheid zien: samen met Vlaamse 
hbo’ers verrichten zij het minst vaak meer werk dan nodig is om tentamens te halen en proberen zij het 
minst vaak zo hoog mogelijke cijfers te halen. Ook studeren zij gemiddeld het geringste aantal uren per 
week. Hierbij zij opgemerkt dat zij duidelijk minder vaak dan hbo’ers uit andere landen aangeven dat de 
opleiding	algemeen	als	veeleisend	bekend	stond.

Met een gemiddelde zoekduur na afstuderen van 1,3 maanden vinden Nederlandse hbo’ers (samen 
met Oostenrijkse hbo’ers) het snelste werk. Nederlandse hbo’ers vinden het vaakst hun eerste werk via 
een stage in het hbo. In alle landen zien we dat gaandeweg de loopbaan het aandeel van hbo’ers die 
als zelfstandige of freelancer werken toeneemt, de baanzekerheid toeneemt, het aandeel van banen op 
minstens	hbo-niveau	toeneemt	en	het	bruto	uurloon	toeneemt.

Nederlandse en Vlaamse hbo’ers zijn relatief vaak werkzaam in organisaties waar veel innovaties 
plaatsvinden met betrekking tot kennis of methoden. Bovendien spelen Nederlandse hbo’ers vaker dan 
hbo’ers in andere landen een rol bij het introduceren in de eigen werkorganisatie van nieuwe kennis 
of methoden. Volgens de Nederlandse hbo’ers die in sterk innovatieve organisaties werken, betreffen 
de	drie	sterkste	punten	van	hun	opleiding	de	beheersing	van	het	eigen	vakgebied	of	discipline,	het	
vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken	en	het	vermogen	om	de	bedoeling	aan	anderen	
duidelijk	te	maken.
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1.1 Opzet HBO-Monitor

In	opdracht	van	de	HBO-raad	voert	het	Researchcentrum	voor	Onderwijs	en	Arbeidsmarkt	(ROA)	jaar-
lijks de HBO-Monitor uit. Het onderzoeksproject is gericht op het in kaart brengen van de arbeidsmarkt- 
intrede van afgestudeerde hbo’ers. De gegevens worden verkregen door middel van een enquête die 
via Internet wordt afgenomen. Ter verhoging van de respons voorziet de enquête in twee schriftelijke 
‘reminders’, indien nodig gevolgd door een telefonische bevraging. De enquête wordt jaarlijks gehouden 
in	de	maanden	september	tot	en	met	december	onder	afgestudeerden	die	anderhalf	jaar	daarvoor	hun	
diploma	behaald	hebben.	

Eind 2006 is de HBO-Monitor voor de zestiende keer uitgevoerd. Deze enquête betrof de afgestu-
deerden	uit	examenjaar	2004-2005.	De	gehanteerde	vragenlijst	bevat	vragen	over	de	persoon,	de	afge-
sloten	hbo-opleiding,	de	huidige	arbeidsmarktpositie,	eventueel	gevolgd	onderwijs	na	het	afstuderen,	
de	inschatting	door	de	afgestudeerden	van	het	eigen	competentieniveau,	vragen	naar	het	oordeel	over	
de	gevolgde	hbo-opleiding	en,	bij	betaald	werkenden,	het	competentieniveau	dat	vereist	is	in	de	huidige	
functie en een aantal kenmerken van de huidige functie. De definitie en classificatie van de variabelen 
sluit	waar	mogelijk	aan	bij	de	gangbare	indelingen	die	worden	gehanteerd	door	het	Centraal	Bureau	
voor	de	Statistiek	(CBS).

De HBO-Monitor omvat alle zeven hbo-sectoren:
•	 agrarisch	(hao)
•	 pedagogisch	(hpo)
•	 technisch	(hto)
•	 economisch	(heo)
•	 gezondheidszorg (hgzo)
•	 sociaal-agogisch	(hsao)
•	 kunst	(kuo).	

Het onderzoeksproject wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met DESAN Research Solutions. In 
het eerste uitvoeringsjaar, eind 1991, zijn ruim 16.000 afgestudeerden aangeschreven. Het afgelopen 
jaar zijn circa 48.150 afgestudeerden benaderd. De respons van de aangeschrevenen bedraagt dit jaar 
43%.

Tabel�1.1
Respons

hao hpo hto heo hgzo hsao kuo totaal

Respons	(%) 46 44 46 40 47 43 41 43

Zoals gezegd zijn alle opleidingssectoren van het hbo in de HBO-Monitor vertegenwoordigd. Voor de 
opleidingssector kunst is een specifiek op deze sector toegesneden Kunsten-Monitor ontwikkeld. De 
informatie	hieruit	is	op	kernpunten	vergelijkbaar	met	de	informatie	uit	de	overige	opleidingssectoren	van	
het	hbo.
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Vanaf	1998	is	er	sprake	van	een	systematische	monitoring	van	schoolverlaters	over	de	volle	breedte	van	
het onderwijs. Dit betekent dat de arbeidsmarktgegevens van hbo’ers sinds 1998 kunnen worden gepo-
sitioneerd ten opzichte van alle andere opleidingssectoren. Dit gebeurt in het rapport Schoolverlaters�
tussen�onderwijs�en�arbeidsmarkt�2006	dat	in	het	najaar	van	2007	door	het	ROA	wordt	uitgebracht.

De in dit rapport beschreven landelijke resultaten zijn gewogen naar de totale uitstroom van afgestu-
deerde hbo’ers uit het studiejaar 2004-2005 in Nederland. Op deze wijze ontstaat een beeld van de 
arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo’ers in Nederland als geheel. Waar mogelijk en relevant is 
bij	de	weging	rekening	gehouden	met	de	deelname	aan	de	HBO-Monitor	naar	opleiding,	sekse	en	regio.	
Opleidingen die in het geheel niet in de HBO-Monitor zijn vertegenwoordigd, zijn ook bij de weging 
buiten	beschouwing	gelaten.

In	het	onderhavige	rapport	worden	de	gegevens	voor	de	voltijd-sectoren	met	elkaar	vergeleken,	evenals	
voor	het	totale	voltijd-hbo	(hbo	vt),	het	totale	deeltijd-hbo	(hbo	dt)	en	het	totale	duaal-hbo	(hbo	du).	In	de	
tabellen	staan	de	cijfers	voor	het	totale	voltijd-hbo	steeds	vet	gedrukt.	Dit	maakt	het	makkelijker	om	de	
gegevens voor de afzonderlijke voltijd-sectoren te vergelijken met het gemiddelde voor het voltijd-hbo.

In de landelijke statistiek behorend bij dit rapport zijn de resultaten per studiecluster terug te vinden, 
waarbij	waar	mogelijk	en	relevant	een	onderscheid	is	gemaakt	naar	voltijdonderwijs,	deeltijdonderwijs	
en duaalonderwijs. In de toelichting bij de landelijke statistiek is aangegeven op welke wijze de studie-
clusters zijn samengesteld. Deze landelijke statistiek is te raadplegen via de website van de HBO-raad 
(www.hbo-raad.nl), onder ‘Feiten en cijfers’. 

Dat de HBO-Monitor tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de hogescholen zelf, komt vooral 
naar voren in de instellingsrapportage die elke deelnemende hogeschool ontvangt over de ‘eigen’ afge-
studeerden. De hogescholen zien de HBO-Monitor onder meer als een instrument voor kwaliteitszorg 
en voorlichting. De instellingsrapportage beoogt onder meer die functies te ondersteunen. De opzet van 
de instellingsrapportage is de afgelopen twee jaar aangepast om een zo goed mogelijke aansluiting te 
krijgen	met	het	accreditatiekader.	Ook	de	vorm	van	de	instellingsrapportage	is	vernieuwd	om	de	infor-
matie	beter	toegankelijk	te	maken	voor	de	verschillende	gebruikers	binnen	de	hogescholen.

1.2 HBO-Monitor en accreditatiekader

De	HBO-Monitor	wordt	door	hogescholen	voor	een	belangrijk	deel	gebruikt	voor	systematische	en	perio-
dieke zelfevaluatie en bij het proces van accreditatie. Tegen de achtergrond van het accreditatiekader 
wordt	 in	de	HBO-Monitor,	naast	het	meten	van	de	arbeidsmarktpositie	van	de	afgestudeerden	en	 in	
het bijzonder de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, steeds meer ingegaan op de mening van afgestu-
deerden	over	hun	opleiding.

De	kwaliteit	van	onderwijs	wordt	doorgaans	vanuit	twee	invalshoeken	beoordeeld:	het	onderwijs	moet	
doeltreffend (effectief) zijn en het moet doelmatig (efficiënt) zijn. In het conceptueel model dat ontwik-
keld	is	voor	de	HBO-Monitor	en	de	WO-Monitor	(Ramaekers	&	van	der	Velden,	2006) 1	is	doeltreffend-
heid	ontleend	aan	de	functies	die	het	onderwijs	moet	vervullen:

•	 kwalificatie: dit betreft de vraag of het onderwijs de studenten voldoende heeft gekwalificeerd 
voor de arbeidsmarkt (hierbij kunnen zowel input-, proces- als outputfactoren onderscheiden 
worden)

•	 selectie: dit betreft het beoordelen van studenten op de aanwezige competenties en het op 
grond hiervan certificeren naar eindniveau (beoordeling en toetsing) 

•	 allocatie:	dit	betreft	de	ondersteuning	bij	de	transitie	van	opleiding	naar	werk	en	de	aansluiting	
van	de	opleiding	op	het	gevonden	werk.

De	doelmatigheid	wordt	in	de	HBO-Monitor	vastgesteld	op	basis	van	het	extern	rendement:	dit	betreft	
de	opbrengsten	op	de	arbeidsmarkt	voor	de	afgestudeerden.

1. Zie ook: www.hbomonitor.nl	.



17Landelijk�rapport�HBO-Monitor�2006

Inleiding

De onderscheiden aspecten (kwalificatie, beoordeling en toetsing, allocatie en extern rendement) 
hebben een duidelijke link met de in het accreditatiekader onderscheiden aspecten inzet van perso-
neel,	programma	en	resultaten.	Figuur	1.1	toont	hoe	de	verschillende	aspecten	van	de	HBO-Monitor	
zich verhouden tot het accreditatiekader en welke indicatoren voor de verschillende aspecten gebruikt 
zijn. Naast de genoemde aspecten is ook gekeken naar de tevredenheid van de afgestudeerde met de 
gevolgde	studie.	Dit	kan	beschouwd	worden	als	een	indicator	van	de	mate	waarin	verwachtingen	van	
studenten	overeenkomen	met	de	feitelijke	ervaringen.

Figuur�1.1
Kwaliteitsindicatoren	en	accreditatiekader

Kwaliteitsindicatoren

Voorlichting over studie- en 
   beroepsmogelijkheden
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk
Benutting van capaciteiten
Tevreden met functie

Praktijkkennis/-ervaring docenten
Beschikbaarheid docenten
Inhoudsdeskundigheid docenten
Didactische vaardigheden docenten

Resultaten

Werkloosheid
Bruto uurloon
Carrièremogelijkheden

Accreditatie aspecten

Inzet van
personeel

Opleiding als basis om te starten op
arbeidsmarkt

Opleiding als basis om competenties verder
    te ontwikkelen
Voorbereiding op actuele beroepspraktijk

Inbedding in beroepspraktijk
Aansluiting op actuele ontwikkelingen in 
    vakgebied
Inhoudelijke samenhang
Studeerbaarheid

Kwalificatie (output)
hoe goed is men 

voorbereid?

Kwalificatie (proces)
wat heeft men geleerd?

Kwalificatie (input)
wat is er nodig?

Extern rendement
wat levert het op?

Programma

Allocatie
waar komt men terecht?

Opleiding opnieuw kiezen

Docenten streng in beoordeling
Tentamens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
Alleen studenten die het verdienden kregen
    diploma
Moeilijk om bij groepsopdrachten mee te 
    liften

Beoordeling en toetsing
hoe is er getoetst?

     Onderwijsfuncties

Beoordeling en toetsing
hoe is er getoetst?

Tevredenheid achteraf 
(geen accreditatieaspect)

Onderdelen
HBO-Monitor:
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1.3 Typering onderzoekspopulatie

In	dit	rapport	wordt	een	beeld	geschetst	van	de	voorbereiding	op	de	arbeidsmarkt	en	de	transitie	van	
opleiding	naar	werk,	gemeten	eind	2006,	van	afstudeercohort	2004-2005.	Waar	relevant	en	mogelijk	
wordt dit afstudeercohort vergeleken met vroegere cohorten. Eerst wordt in deze paragraaf afstudeer-
cohort	 2004-2005	 getypeerd	 naar	 opleidingssector	 en	 vervolgens	 per	 opleidingssector	 naar	 enkele	
persoonskenmerken	en	de	genoten	vooropleiding.

Opleidingssector

Tabel	1.2	 toont	de	verdeling	van	de	respondenten	over	de	opleidingssectoren.	Daarbij	wordt	aange-
geven	welk	deel	van	de	uitstroom	afkomstig	is	van	voltijdse,	deeltijdse	en	duale	hbo-opleidingen.	De	
tabel laat zien dat driekwart van de uitstroom uit het hbo bestaat uit afgestudeerden die een voltijdse 
opleiding hebben gevolgd. In de opleidingssectoren hpo, hgzo en hsao zijn ook relatief veel afgestu-
deerden	in	deeltijd	afgestudeerd.	Afgestudeerden	van	duale	opleidingen	komen	het	meest	voor	in	de	
sector gezondheidszorg (11%). 

Tabel�1.2
Aantal	respondenten	naar	opleidingssector	en	aandeel	van	voltijdse,	deeltijdse	en	duale	opleidingen

Waarvan

n	respondenten % Voltijd
(%)

deeltijd
(%)

Duaal
(%)

hao	 752 4 85 12 3
hpo	 3.556 18 56 41 3
hto		 3.474 18 85 10 5
heo	 5.666 29 85 13 2
hgzo 2.056 11 62 27 11
hsao	 2.608 14 65 33 2
kuo	 1.137 6 93 7 	0

Totaal 	19.249 100 75 22 4

Tabel	 1.3	 typeert	 uitstroomcohort	 2004-2005	 aan	 de	 hand	 van	 drie	 persoonskenmerken,	 namelijk	
geslacht,	etniciteit	en	leeftijd.

Geslacht

Vrouwen	vormen	de	meerderheid	van	de	uitstroom	uit	het	hbo	(57%;	vorige	meting	eveneens	57%).	Het	
aandeel	van	vrouwen	is	vooral	groot	in	het	deeltijd-hbo.	Het	voltijd-	en	duaal-hbo	verschillen	nauwelijks	
van	elkaar	wat	het	aandeel	van	vrouwen	betreft.	Binnen	het	voltijd-hbo	vormen	vrouwen	het	overgrote	
deel van de uitstroom van het hpo, hgzo en hsao. In het hto bestaat de uitstroom voornamelijk uit 
mannelijke afgestudeerden. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.

Etniciteit

Conform de definitie voor allochtonen van het CBS is 6% (vorige meting eveneens 6%) van de afgestu-
deerden	van	het	hbo	van	niet-westerse	allochtone	afkomst.	Het	aandeel	van	niet-westerse	allochtonen	
is	het	hoogst	bij	het	heo	en	het	laagst	bij	het	hao.	Opvallend	is	het	grote	aandeel	van	westerse	allochtonen	
onder	afgestudeerden	van	het	kuo.
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Leeftijd

De gemiddelde leeftijd op het enquêtemoment (ongeveer anderhalf jaar na afstuderen) bedraagt over 
het totale hbo gerekend evenals in vorige meting 28 jaar. Afgestudeerden van het deeltijd-hbo zijn met 
38	 jaar	 gemiddeld	 het	 oudst.	 De	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 afgestudeerden	 van	 het	 voltijd-hbo	 en	 het	
duaal-hbo is respectievelijk 25 en 29 jaar. Deze cijfers zijn door de jaren heen vrij stabiel.

Tabel�1.3
Typering	uitstroom	naar	geslacht,	etniciteit	en	leeftijd

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Aandeel	vrouwen	(%) 57 64 59 55 43 83 15 49 84 87 57

Etniciteit	(=	100%):	
-	westerse	allochtonen 7 7 5 7 6 4 6 8 8 5 18
-	niet-westerse	allochtonen	 6 6 5 6 1 3 6 10 3 7 6
-	autochtonen 87 87 90 86 93 93 88 83 89 88 76

Gemiddelde	leeftijd	
op enquêtemoment 28 38 29 25 25 25 25 24 25 25 27

Vooropleiding

Tabel 1.4 laat zien met welke vooropleiding men destijds is ingestroomd in de hbo-opleiding. Hieruit blijkt 
dat de meeste hbo afgestudeerden destijds met een havo-diploma zijn ingestroomd in het hbo (44%). 
De	helft	(51%)	van	de	afgestudeerden	van	het	voltijd-hbo	is	toegelaten	op	grond	van	een	havo-diploma.	
Daarnaast	heeft	18%	van	de	hbo	afgestudeerden	het	vwo	en	een	kwart	(25%)	het	mbo	als	vooropleiding	
gevolgd.	Tot	slot	is	14%	van	de	afgestudeerden	destijds	met	een	ander	diploma	dan	havo,	vwo	of	mbo	
ingestroomd	in	het	hbo.	Dit	geldt	vooral	voor	afgestudeerden	van	het	deeltijd-hbo.

Tabel�1.4
Hoogst	voltooide	vooropleiding	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Vooropleiding	(=100%):
-	havo 44 20 32 51 48 56 46 55 50 54 34
-	vwo 18 10 19 20 14 12 17 23 27 12 31
-	mbo 25 32 39 22 32 24 32 17 15 28 14
-	andere	vooropleiding 14 38 10 7 6 9 5 5 8 6 22

Van	alle	opleidingssectoren	hebben	het	hpo,	heo	en	hsao	de	grootste	instroom	vanuit	het	havo.	Voor	het	
hgzo en kuo geldt dat relatief veel afgestudeerden het vwo als vooropleiding hebben gevolgd. Relatief 
veel afgestudeerden van het hao en hto zijn vanuit het mbo ingestroomd. 



Inleiding

Landelijk�rapport�HBO-Monitor�200620

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk	2	beschrijft	de	resultaten	van	het	hbo	op	de	arbeidsmarkt.	Dit	gebeurt	aan	de	hand	van	twee	
facetten,	namelijk

-	 allocatie:	dit	betreft	de	ondersteuning	bij	de	transitie	van	opleiding	naar	werk	en	de	aansluiting	van	
de	opleiding	op	het	gevonden	werk	(paragraaf	2.1)

-	 extern	rendement:	dit	betreft	de	opbrengsten	op	de	arbeidsmarkt	voor	de	afgestudeerden	(para-
graaf	2.2).

Paragraaf	2.3	beschrijft	de	eventuele	doorstroom	naar	vervolgonderwijs	en	deelname	aan	scholing	van	
de	afgestudeerden.

Hoofdstuk	3	beschouwt	het	hbo	vanuit	de	voorbereiding	op	de	arbeidsmarkt.	De	kwaliteit	van	de	voor-
bereiding	op	de	arbeidsmarkt	wordt	aan	de	hand	van	vier	afgestudeerdenoordelen	in	kaart	gebracht,	
namelijk	het	oordeel	over	de	docenten	(paragraaf	3.1.1),	het	oordeel	over	het	studieprogramma	(para-
graaf	3.1.2),	het	oordeel	over	de	voorbereiding	op	de	arbeidsmarkt	 (paragraaf	3.1.3)	en	het	oordeel	
over	de	beoordeling	en	toetsing	in	hun	opleiding	(paragraaf	3.2).	In	paragraaf	3.3	wordt	ingegaan	op	de	
eventuele	additionele	ervaring	die	men	tijdens	de	opleiding	heeft	opgedaan.

In	hoofdstuk	4	worden	de	belangrijkste	resultaten	van	meting	2006	samengevat.

In de rapportages van de HBO-Monitor komt een jaarlijks wisselend specifiek thema aan bod. Dit jaar is 
er voor gekozen om in twee themahoofdstukken specifiek aandacht te besteden aan achtereenvolgens 
afgestudeerden	van	het	hbo	in	steden	met	probleemwijken	en	aan	de	opleiding,	loopbaan	en	rol	in	de	
kenniseconomie van hbo’ers in internationaal vergelijkend perspectief.

Centraal	 in	 het	 eerste	 thematische	 hoofdstuk,	 hoofdstuk	 5,	 staat	 de	 betekenis	 die	 hogescholen	 via	
hun	afgestudeerden	hebben	voor	steden	met	probleemwijken.	Eerst	wordt	ingegaan	op	de	contacten	
van de afgestudeerden met de hogescholen die gelegen zijn in de 18 probleemsteden (paragraaf 5.1). 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 een aantal kenmerken van de arbeidsmarktpositie van deze afge-
studeerden	geschetst.	Tot	slot	wordt	in	paragraaf	5.3	ingegaan	op	het	aspect	ondernemerschap	van	de	
afgestudeerden	die	werken	en/of	wonen	in	de	18	probleemsteden.

In hoofdstuk 6, het tweede thematische hoofdstuk, wordt onderzocht in hoeverre hbo’ers die in Nederland 
zijn afgestudeerd verschillen van in Vlaanderen, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland afgestudeerde 
hbo’ers ten aanzien van hun opleiding (paragraaf 6.1), ontwikkeling van hun loopbaan (paragraaf 6.2) 
en	hun	functioneren	in	toenemend	kennisintensieve	organisaties	(paragraaf	6.3).	
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2	 Resultaten	van	het	hbo	op	de	arbeidsmarkt

In	dit	hoofdstuk	komt	een	aantal	indicatoren	aan	bod	waarmee	de	resultaten	van	het	onderwijs	op	de	
arbeidsmarkt inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van twee facetten, namelijk: 
allocatie	(paragraaf	2.1)	en	extern	rendement	(paragraaf	2.2).	 In	aansluiting	hierop	worden	de	even-
tuele	doorstroom	naar	vervolgonderwijs	en	deelname	aan	scholing	van	de	afgestudeerden	beschreven	
(paragraaf	2.3).

2.1 Allocatie

Allocatie	draait	om	de	vraag	in	hoeverre	afgestudeerden	terecht	komen	in	functies	waarvoor	de	oplei-
ding	beoogt	voor	te	bereiden.	Hierbij	kunnen	twee	dimensies	onderscheiden	worden:	ondersteuning	bij	
de	transitie	van	opleiding	naar	werk	en	de	aansluiting van de opleiding op het gevonden werk. Om zicht 
te	krijgen	op	de	ondersteuning	bij	de	transitie	van	opleiding	naar	werk	wordt	gekeken	naar	de	tevreden-
heid over de studie- en beroepsvoorlichting. Om zicht te krijgen op de aansluiting tussen opleiding en 
werk	wordt	gekeken	naar	de	mate	waarin	de	functies	van	de	afgestudeerden	formeel	aansluiten	op	hun	
opleidingsniveau, de mate waarin afgestudeerden zelf vinden dat hun functie aansluit op hun opleiding, 
de mate waarin zij vinden dat zij hun capaciteiten in de functie kunnen benutten en hun tevredenheid 
met	de	functie.

Tevredenheid�met�voorlichting�over�studie-�en�beroepsmogelijkheden

Een	goede	indicator	voor	de	kwaliteit	van	de	ondersteuning	die	de	opleiding	biedt	bij	de	transitie	van	
opleiding	naar	werk	vormt	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	de	voorlichting	tijdens	de	opleiding	
over	de	studie-	en	beroepsmogelijkheden.	Daartoe	is	aan	de	afgestudeerden	gevraagd	om	de	voorlich-
ting die zij tijdens de opleiding hebben gehad over de studie- en beroepsmogelijkheden door middel van 
een	rapportcijfer	te	beoordelen.	Tabel	2.1	toont	dat	de	afgestudeerden	gemiddeld	een	voldoende	(6,1)	
geven voor de voorlichting die ze hebben gekregen over de studie- en beroepsmogelijkheden. Dit vari-
eert	van	een	6,0	bij	het	heo	tot	een	6,4	bij	het	hpo.	Afgestudeerden	van	het	kuo	geven	een	onvoldoende	
(5,3) voor de voorlichting die ze hebben gekregen over de beroepsmogelijkheden.

Tabel�2.1
Rapportcijfers	toegekend	door	hbo	afgestudeerden	aan	de	voorlichting	over	studie-	en	beroepsmogelijkheden1)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Rapportcijfer	voor	de	
voorlichting	over	studie-	en	
beroepsmogelijkheden 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,4 6,1 6,0 6,3 6,1 5,3	2)

1)	Gemiddeld	rapportcijfer.
2)	Bij	het	kuo	is	gevraagd	naar	de	voorlichting	over	beroepsmogelijkheden.

Aansluiting�opleiding-werk

De	aansluiting	tussen	de	gevolgde	opleiding	en	de	huidige	functie	geeft	aan	in	hoeverre	afgestudeerden	
hun capaciteiten kunnen benutten. Afgestudeerde hbo’ers die werkzaam zijn in een functie die niet of 
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onvoldoende aansluit bij de gevolgde opleiding lopen het risico dat ze de in de studie opgebouwde 
capaciteiten	niet	voldoende	kunnen	benutten	of	dat	hun	capaciteiten	tekortschieten	voor	hun	functie.

De	aansluiting	tussen	de	gevolgde	opleiding	en	de	huidige	functie	wordt	aan	de	hand	van	twee	indica-
toren	besproken:	(1)	de	mate	waarin	de	huidige	functie	aansluit	bij	het	behaalde	opleidingsniveau	en	(2)	
de	mate	waarin	de	huidige	functie	aansluit	bij	de	gevolgde	opleidingsrichting.	Hierbij	is	gekeken	naar	de	
eisen	die	de	werkgever	stelt	bij	het	vervullen	van	de	vacature.	

Aansluiting�opleiding-werk�naar�niveau�

Vanuit	maatschappelijk	oogpunt	is	het	van	belang	dat	een	afgestudeerde	van	het	hbo	bij	voorkeur	een	
functie	op	hbo-niveau	vervult.	Dat	is	immers	de	grondslag	van	het	bestaan	van	verschillende	onderwijs-
soorten.	Ook	vanuit	individueel	oogpunt	mag	worden	verondersteld	dat	het	voor	een	afgestudeerde	van	
het	hbo	belangrijk	is	een	baan	op	hbo-niveau	te	vinden,	waar	de	in	de	opleiding	opgedane	competenties	
optimaal	kunnen	worden	aangewend.

Figuur�2.1
Ontwikkeling	aansluiting	opleiding-werk	naar	niveau,	1997-2006	(%	minimaal	hbo-niveau	vereist)
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Figuur	2.1	toont	de	ontwikkeling	van	de	aansluiting	opleiding-werk	naar	niveau	in	de	afgelopen	tien	jaar.	
In	de	tweede	helft	van	de	jaren	negentig	vinden	steeds	meer	afgestudeerden	van	het	hbo	een	baan	op	
hbo-niveau. Dit geldt zowel voor afgestudeerden van het voltijdse hbo als voor afgestudeerden van het 
deeltijd-hbo.	Na	1999	wordt	de	arbeidsmarkt	ruimer.	Sindsdien	daalt	het	aandeel	van	functies	op	hbo-
niveau,	althans	bij	afgestudeerden	van	voltijdse	opleidingen.	Bij	afgestudeerden	van	deeltijdse	oplei-
dingen	is	het	aandeel	van	banen	op	hbo-niveau	in	de	periode	2000-2002	nog	toegenomen.	Pas	na	2002	
daalt	ook	het	aandeel	van	afgestudeerden	van	deeltijdse	opleidingen	met	een	baan	op	hbo-niveau.	Uit	
deze ontwikkeling blijkt dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt eerder en sterker worden getroffen door 
veranderingen in de arbeidsmarktsituatie dan de zittende beroepsbevolking. De in 2005 als gevolg van 
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de opbloeiende conjunctuur ingezette stijging van het aandeel van functies op hbo-niveau onder afge-
studeerden van voltijdse opleidingen heeft zich in 2006 versterkt voortgezet. Ook onder afgestudeerden 
van	deeltijd-	en	duale	opleidingen	is	het	aandeel	van	functies	op	hbo-niveau	in	2006	toegenomen.

Tabel�2.2
Werkenden	met	een	baan	op	minimaal	hbo-niveau,	1997-2006	(%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

hbo	tot 79 80 81 81 80 79 78 77 78 82
hbo	dt 78 81 81 84 86 86 85 83 83 84
hbo	du X X X X X X 77 76 73 78
hbo vt 79 80 81 80 79 77 76 75 77 82

hao	vt 70 80 78 75 73 75 74 68 68 77
hpo	vt 87 90 88 89 87 88 94 94 95 93
hto	vt 84 85 86 85 83 82 81 78 82 87
heo	vt 78 78 81 79 81 75 69 69 74 80
hgzo vt 82 85 82 82 79 77 78 78 77 83
hsao	vt 64 65 63 66 62 64 60 59 57 67
kuo	vt 69 65 68 67 65 64 66 73 78 79

X Geen cijfer beschikbaar.

Het	beeld	dat	uit	tabel	2.2	naar	voren	komt,	is	dat	de	opleidingssectoren	hao,	hto	en	heo	van	het	voltijd-
hbo de algemene ontwikkeling volgen. Dat wil zeggen dat bij deze opleidingssectoren het aandeel van 
functies	op	hbo-niveau	toeneemt	tot	eind	jaren	negentig,	om	vervolgens	te	dalen	(met	name	bij	het	heo).	
Deze daling heeft vanaf 2005 bij deze opleidingssectoren plaats gemaakt voor een stijging. De minder 
conjunctuurgevoelige opleidingssectoren hpo, hgzo, hsao en kuo hebben deze algemene ontwikkeling 
niet	gevolgd:

•	 Bij	 het	 hpo	 is	 het	 aandeel	 van	 afgestudeerden	 met	 een	 baan	 die	 aansluit	 bij	 het	 behaalde	
opleidingsniveau	de	afgelopen	vier	jaar	vrijwel	constant	gebleven.	Dit	heeft	te	maken	met	het	
feit	dat	afgestudeerden	van	het	hpo	nog	steeds	makkelijk	werk	binnen	de	eigen	sector	kunnen	
vinden (zie ook tabel 2.3). Voor een baan als leraar is nu eenmaal een opleiding op minimaal 
hbo-niveau	vereist.

•	 Onder afgestudeerden van het hgzo bedroeg het aandeel van banen op hbo-niveau tot 2001 
zo’n 82%. In de periode 2001-2005 fluctueerde dit aandeel vervolgens rond 77%, om in 2006 
toe	te	nemen.

•	 Voor	het	hsao	geldt	dat	het	aandeel	van	banen	op	hbo-niveau	in	de	periode	tot	2003	schom-
melde	rond	63%,	gevolgd	door	een	afname	in	de	jaren	2003-2005.	In	2006	is	het	aantal	afge-
studeerden	van	het	hsao	met	een	baan	op	hbo-niveau	fors	toegenomen.

•	 Bij	afgestudeerden	van	het	kuo	neemt	het	aantal	banen	op	hbo-niveau	de	laatste	vier	jaar	toe,	
na in de jaren 2000-2002 te zijn gedaald.

Aansluiting�opleiding-werk�naar�richting

De	aansluiting	opleiding-werk	naar	richting	gaat	in	op	de	vraag	of	de	afgestudeerde	al	dan	niet	binnen	
het ‘eigen’ beroependomein terechtkomt. Van het eigen beroependomein is sprake wanneer door de 
werkgever	 voor	 de	 desbetreffende	 functie	 (uitsluitend)	 de	 eigen	 opleidingsrichting	 of	 een	 daaraan	
verwante	opleidingsrichting	werd	vereist.	
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De	interpretatie	van	de	aansluiting	opleiding-werk	naar	richting	is	minder	duidelijk	dan	bij	de	aansluiting	
naar	niveau.	Wanneer	wordt	verondersteld	dat	de	aansluiting	uitsluitend	verloopt	via	vakgerelateerde	
competenties, zou kunnen worden beargumenteerd dat een functie waarvoor uitsluitend de eigen oplei-
dingsrichting	wordt	vereist	beter	is	dan	een	functie	waarvoor	de	eigen	of	een	verwante	opleidingsrich-
ting wordt vereist, die op zijn beurt weer beter is dan een functie waarvoor een geheel andere of geen 
specifieke opleidingsrichting wordt vereist. Echter, in steeds meer functies neemt het belang toe van 
algemene competenties die niet noodzakelijkerwijs op een bepaald vakgebied hoeven te liggen, zoals 
het kunnen oplossen van complexe problemen, het vermogen zich zelfstandig nieuwe kennis eigen te 
maken	en	het	kunnen	functioneren	in	een	multidisciplinair	team.	Het	valt	op	die	manier	te	beargumen-
teren dat een functie waarvoor geen specifieke of een geheel andere opleidingsrichting wordt vereist 
niet per definitie slechter is dan een functie op vergelijkbaar niveau waarvoor (uitsluitend) de eigen of 
een	daaraan	verwante	opleidingsrichting	wordt	vereist.

Figuur�2.2
Ontwikkeling	aansluiting	opleiding-werk	naar	richting,	1997-2006	(%	eigen/verwante	richting	vereist)
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Figuur 2.2 laat voor de afgelopen tien jaar de ontwikkeling zien van de aansluiting naar richting tussen 
de	gevolgde	hbo-opleiding	en	de	baan.	De	ontwikkeling	van	de	aansluiting	naar	opleidingsrichting	volgt	
de	conjuncturele	ontwikkeling	veel	minder	duidelijk	dan	de	ontwikkeling	van	de	aansluiting	naar	oplei-
dingsniveau:	over	de	afgelopen	tien	jaar	schommelde	het	aandeel	van	banen	in	het	eigen	vakdomein	
over	het	gehele	hbo	gerekend	rond	80%	(tussen	78%	en	82%).	Met	82%	in	meting	2006	is	het	aandeel	
van banen die aansluiten op de gevolgde opleidingsrichting in de afgelopen tien jaar nog niet zo hoog 
geweest.	Het	 lijkt	er	op	dat	de	kans	van	afgestudeerden	om	werk	 te	vinden	binnen	het	eigen	oplei-
dingsdomein	het	afgelopen	jaar	sterk	is	gestegen,	vooral	voor	afgestudeerden	van	het	heo,	hao,	hto	en	
hsao.
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Tabel�2.3
Werkenden	met	een	baan	waarvoor	de	eigen	of	verwante	opleidingsrichting	werd	vereist,	1997-2006	(%)	

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

hbo	tot 80 79 78 79 78 81 81 80 79 82
hbo	dt 84 85 84 87 87 88 86 87 85 85
hbo	du X X X X X X 80 83 86 88
hbo vt 79 77 77 77 76 78 79 78 77 80

hao	vt 74 75 78 78 71 76 74 67 71 77
hpo	vt 84 85 86 87 88 92 94 95 94 93
hto	vt 84 81 81 80 80 82 82 81 82 86
heo	vt 71 67 65 64 62 61 63 61 60 68
hgzo vt 93 92 93 93 92 95 94 94 90 92
hsao	vt 75 76 73 76 77 80 82 80 78 82
kuo	vt 71 67 71 76 69 67 69 70 89 87

X Geen cijfer beschikbaar.

Vereiste�andere�opleidingsrichting

Van	alle	betaald	werkende	afgestudeerden	heeft	3%	een	functie	waarvoor	de	werkgever	een	geheel	
andere opleidingsrichting eiste. Aan deze afgestudeerden is gevraagd welke opleidingsrichting de werk-
gever	dan	wél	eiste.	Tabel	2.4	toont	het	aandeel	van	betaald	werkende	afgestudeerden	met	een	functie	
waarvoor	een	geheel	andere	opleidingsrichting	door	de	werkgever	werd	vereist.	Dit	aandeel	varieert	
van 1% onder de betaald werkende afgestudeerden van het hpo en hgzo tot 4% onder de betaald 
werkende	afgestudeerden	van	het	hao,	heo	en	hsao.

Tabel�2.4
Aandeel	van	banen	waarvoor	een	geheel	andere	opleidingsrichting	werd	vereist,	en	de	alternatief	vereiste	opleiding	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Een	geheel	andere
opleidingsrichting	vereist 3 2 3 3 4 1 2 4 1 4 X

Sector	van	de	alternatief	
Vereiste	opleiding	(=	100%):
-	landbouw	 2 0 0 3 5 0	 7 2 13 0	 X
-	onderwijs	 6 17 7 3 	0 9 3 2 0	 3 X
-	techniek	 20 22 30 19 19 0	 51 18 17 4 X
-	economie	 43 26 	39 47 51 59 28 56 20 38 X
- gezondheidszorg 11 17 	7 9 5 17 3 4 30 22 X
-	gedrag	&	maatschappij	 11 8 17 11 	0 5 0	 10 20 26 X
-	taal	&	cultuur	 3 7 	0 2 	0 0	 3 2 0	 2 X
-	recht	 5 3 	0 5 	0 10 7 5 0	 5 X
-	natuur	 1 1 0 1 21 0	 0	 0	 0	 0	 X

Cursief: Alternatief vereiste opleidingssector dezelfde als gevolgde opleidingsector in het hbo.
X Geen cijfer beschikbaar.

In	tabel	2.4	is	ook	de	sector	vermeld	van	de	geheel	andere	opleiding	die	door	de	werkgever	werd	vereist.	
Daaruit blijkt dat bij alle opleidingssectoren, met uitzondering van het hto en hgzo, de eigenlijk (door de 
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werkgever)	vereiste	opleiding	behoorde	tot	de	opleidingssector	economie.	Blijkbaar	heeft	een	aantal	
werkgevers	moeite	om	afgestudeerden	met	de	juiste	economische	opleidingsachtergrond	aan	te	trekken.	
Deze werkgevers wijken dan uit naar sollicitanten met een andere (economische) opleidingsachtergrond. 
Bij het hto en hgzo behoorde de eigenlijk vereiste opleiding tot de eigen opleidingssector, dus een 
andere	technische	opleiding	voor	afgestudeerden	van	het	hto	en	een	andere	(para)medische	opleiding	
voor afgestudeerden van het hgzo.

Aansluiting�naar�niveau�én�richting

Tabel 2.5 tot slot laat zien dat in totaal 71% (vorige meting 66%) van de hbo afgestudeerden een functie 
heeft	die	qua	niveau	én	richting	aansluit	bij	de	gevolgde	opleiding.	Bij	alle	opleidingssectoren	heeft	de	
meerderheid	van	de	afgestudeerden	werk	dat	aansluit	bij	het	niveau	én	de	richting	van	de	gevolgde	
opleiding. Bij het hpo, hto, hgzo en kuo heeft tenminste driekwart van de betaald werkende afgestu-
deerden werk in het kerndomein (werk dat aansluit bij zowel het niveau als de richting van de oplei-
ding).	Naast	werk	in	hun	kerndomein	hebben	afgestudeerden	van	het	heo	relatief	vaak	werk	dat	alleen	
aansluit	bij	het	niveau	van	de	opleiding,	en	afgestudeerden	van	het	hsao	werk	dat	alleen	aansluit	bij	de	
opleidingsrichting.	

Tabel�2.5
Aansluiting	tussen	opleiding	en	werk	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Werk	sluit	aan	op:
-	opleidingsniveau	én	-richting 71 73 70 70 65 89 77 59 78 58 76
-	alleen	opleidingsniveau 12 10 8 12 11 4 10 21 5 8 3
-	alleen	opleidingsrichting 11 12 18 11 11 4 9 9 14 24 11
-	noch	opleidingsniveau 7 5 4 7 12 3 3 11 3 10 10
		noch	opleidingsrichting

Afgestudeerdenoordeel�over�aansluiting�opleiding-functie

Tabel 2.5 heeft laten zien dat 71% van de betaald werkende hbo’ers werk heeft dat formeel (door de 
werkgever gestelde opleidingseisen) aansluit bij zowel het niveau als de richting van hun opleiding. Het 
is dus niet zo verwonderlijk dat een ruime meerderheid van de hbo’ers vindt dat hun werk voldoende tot 
zelfs goed aansluit op hun opleiding (tabel 2.6). Afgestudeerden van het deeltijd- en duaal-hbo zijn iets 
vaker deze mening toegedaan dan afgestudeerden van voltijdse opleidingen. Van alle afgestudeerden 
vinden hpo’ers het vaakst dat hun werk aansluit op hun opleiding.

Benutting�van�capaciteiten

De betaald werkende afgestudeerden konden op een 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke 
mate’) aangeven in welke mate hun capaciteiten in hun huidige functie worden benut. Tabel 2.6 toont 
de gemiddelde scores op deze 5-puntschaal en het aandeel van betaald werkende afgestudeerden die 
aangeven	dat	hun	capaciteiten	sterk	worden	benut	(antwoordcategorie	4	of	5).	Uit	de	tabel	komt	naar	
voren	dat	de	afgestudeerden	over	het	geheel	genomen	hun	capaciteiten	eerder	wel	dan	niet	kunnen	
benutten in hun werk. Hierbij kunnen afgestudeerden van het hpo en hgzo in hogere mate hun capaci-
teiten benutten dan andere afgestudeerden. Dit is niet verwonderlijk omdat zij vaker dan anderen werk 
hebben	dat	aansluit	bij	hun	opleiding.
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Tevredenheid�over�het�werk

De betaald werkende afgestudeerden konden op een 5-puntschaal (1 = ‘zeer ontevreden’; 5 = ‘zeer 
tevreden’) aangeven hoe tevreden zij zijn met hun huidige functie (de functie die zij circa anderhalf jaar 
na afstuderen hebben). Tabel 2.6 toont de gemiddelde tevredenheidscores op deze 5-puntschaal en het 
aandeel van betaald werkende afgestudeerden die tevreden zijn met hun functie (antwoordcategorie 4 
of 5). De tabel laat zien dat de afgestudeerden gemiddeld genomen eerder tevreden dan ontevreden 
zijn met hun werk. De gemiddelde tevredenheid met het werk varieert van 3,7 tot 4,0.

Tabel�2.6
Afgestudeerdenoordeel	over	huidige	functie

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Voldoende/goede	aansluiting	
opleiding-werk	1) 77% 82% 78% 75% 74% 83% 77% 72% 76% 72% 71%

Benutting	van	capaciteiten	2) 3,7 3,7 3,6 3,7 3,5 4,1 3,6 3,5 3,9 3,5 X
Tevredenheid	met	functie	3) 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 4,0 3,7 X

%	sterke	benutting	van	
capaciteiten	4) 64% 67% 63% 63% 57% 81% 61% 55% 75% 59% X

%	tevreden	met	functie	5) 66% 64% 69% 67% 64% 71% 71% 64% 75% 60% X

1)	%	voldoende	en	goed	op	een	4-puntschaal	van	slecht,	matig,	voldoende,	goed.
2) Gemiddelde score op een 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke mate’).
3) Gemiddelde score op een 5-puntschaal (1 = ‘zeer ontevreden’; 5 = ‘zeer tevreden’).
4) Antwoord 4 of 5 op een 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke mate’).
5) Antwoord 4 of 5 op een 5-puntschaal (1 = ‘zeer ontevreden’; 5 = ‘zeer tevreden’).
X Geen cijfer beschikbaar.

2.2 Extern rendement

Extern rendement kan worden gedefinieerd als de verhouding tussen kosten en opbrengsten van 
onderwijs	die	door	individuen	en	de	overheid	worden	gerealiseerd.	Het	extern	rendement	is	vooral	van	
belang	om	de	macrodoelmatigheid	 van	een	opleiding	 te	 kunnen	beoordelen.	Wij	 beperken	ons	hier	
tot het individueel extern rendement. Om het individueel extern rendement te berekenen, zou men de 
beschikking	moeten	hebben	over	niet	alleen	de	 individuele	kosten	voor	het	volgen	van	de	opleiding	
(inclusief de opportuniteitskosten, dat wil zeggen het inkomen dat men had kunnen verwerven als men 
was	gaan	werken	in	plaats	van	studeren)	maar	ook	de	totale	opbrengsten	over	de	levensloop.	Echter	
de individuele kosten per opleiding zijn slechts deels bekend en, voorzover ze bekend zijn, betreffen 
vaak kosten die niet variëren tussen opleidingen (bijvoorbeeld collegegeld). Data over de opportuni-
teitskosten	per	opleiding	ontbreken	geheel,	evenals	de	totale	opbrengsten	over	de	levensloop.	In	het	
kader	van	een	beoordeling	van	de	(korte	termijn)	opbrengsten	van	de	opleiding	kunnen	we	echter	goed	
volstaan	met	de	volgende	 indicatoren,	gemeten	anderhalf	 jaar	na	het	verlaten	van	de	opleiding:	het	
werkloosheidspercentage, het bruto uurloon en de carrièremogelijkheden van de functie. Opgemerkt zij 
dat	het	externe	rendement	grotendeels	wordt	bepaald	door	factoren	die	buiten	de	invloedssfeer	van	de	
opleiding	liggen.

Deze paragraaf beschrijft de individuele opbrengsten die de afgestudeerden van examenjaar 2004-
2005 eind 2006, dus zo’n anderhalf jaar na het afstuderen, op de arbeidsmarkt realiseren. Hierbij dient 
te	worden	bedacht	dat	sinds	2005	de	conjunctuur	duidelijk	aan	het	aantrekken	is.	Het	externe	rende-
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ment	wordt	aan	de	hand	van	de	kans	op	werk,	de	beloning	en	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	
de carrièremogelijkheden van hun functie in kaart gebracht.

Arbeidsmarktparticipatie�en�kans�op�werk

De	kans	op	werk	tijdens	de	arbeidsmarktintrede	wordt	geschetst	aan	de	hand	van	de	intredewerkloosheid	
en het werkloosheidspercentage onder afgestudeerde hbo’ers. De intredewerkloosheid betreft het aantal 
maanden dat men tussen het moment van afstuderen en de eerste baan werkzoekend is geweest. 
Om de werkloosheid te bepalen is allereerst de mate waarin men op het enquêtemoment beschikbaar 
is voor de arbeidsmarkt (het procentuele aandeel van afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt 
aanbieden) bekeken. Vervolgens is hiervan het percentage werklozen bepaald.

Arbeidsmarktparticipatie

In	tabel	2.7	wordt	de	arbeidsmarktparticipatie	van	afgestudeerden	van	het	hbo	uitgedrukt	als	aandeel	
van	de	afgestudeerden	die	tot	de	beroepsbevolking	behoren.	Tot	de	beroepsbevolking	behoren	degenen	
die minstens 12 uur per week werken en degenen zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per 
week) die op zoek zijn naar werk. Hierbij worden afgestudeerden die hebben aangegeven student te 
zijn buiten beschouwing gelaten.

Tabel�2.7
Arbeidsmarktparticipatie op enquêtemoment (%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Behoort	tot	beroepsbevolking	 86 97 96 82 83 91 78 76 92 87 84

Uit de tabel komt naar voren dat het overgrote deel van de afgestudeerden van het hbo zich aanbiedt 
op	de	arbeidsmarkt	(86%;	vorige	meting	85%).	Van	de	14%	die	niet	tot	de	beroepsbevolking	behoort,	
volgt de overgrote meerderheid (89%) vervolgonderwijs. Afgestudeerden van voltijdse opleidingen zijn 
duidelijk	minder	vaak	beschikbaar	voor	de	arbeidsmarkt	dan	afgestudeerden	van	deeltijdse	of	duale	
opleidingen. Van alle afgestudeerden zijn afgestudeerden van het hpo en hgzo het vaakst beschikbaar 
voor	de	arbeidsmarkt,	en	afgestudeerden	van	het	hto	en	heo	het	minst	vaak.	Afgestudeerden	van	het	
hto en heo stromen het vaakst door naar het wo (tabel 2.15), waardoor zij minder vaak beschikbaar zijn 
voor	de	arbeidsmarkt.		

Duur�intredewerkloosheid

Tabel 2.8 laat het aantal maanden zien dat men werkloos is geweest voordat men de eerste baan vond. 
Ruim	driekwart	(78%;	vorige	meting	eveneens	78%)	van	afstudeerjaargang	2004-2005	is	niet	of	korter	
dan	1	maand	werkloos	geweest	voorafgaand	aan	de	eerste	baan	na	afstuderen.	Afgestudeerden	van	
deeltijdse en duale opleidingen zijn vaker dan afgestudeerden van voltijdse opleidingen niet of korter 
dan	1	maand	werkloos	geweest.
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Tabel�2.8
Aantal	maanden	werkloos	vóór	de	eerste	baan	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

0	maanden 78 90 92 73 69 74 74 75 68 71 73
1-3	maanden	 13 4 5 16 18 15 16 16 20 16 13
4-6	maanden	 5 3 1 6 7 6 6 6 7 7 9
>	6	maanden	 4 3 1 4 6 5 4 3 5 6 5

�
Werkloosheid�op�enquêtemoment

Op	basis	van	de	algemene	arbeidsmarktontwikkeling	kan	het	tijdvak	1997-2006	globaal	in	drie	perio-
den	worden	ingedeeld:	een	krapper	wordende	arbeidsmarkt	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	negentig,	
een	ruimer	wordende	arbeidsmarkt	in	de	periode	tot	2005	en	een	kentering	naar	opnieuw	een	krapper	
wordende	arbeidsmarkt	vanaf	2005.	Volgens	het	Central	Bureau	voor	de	Statistiek	liet	de	economie	in	
2004 tekenen van herstel zien (CBS, 2005). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de werkgelegen-
heidsgroei	doorgaans	met	enige	vertraging	reageert	op	de	economische	groei.	Verwacht	wordt	dat	vanaf	
2006 de werkgelegenheid significant zal toenemen en de werkloosheid verder zal dalen. Overigens is 
de verwachting dat de vraag naar hoger opgeleiden zal toenemen ten koste van lager opgeleiden. 
Deze ontwikkeling heeft betrekking op een stijgende vraag naar hogere kwalificaties binnen beroepen, 
oftewel upgrading van kwalificatievereisten (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2005).

Bovenstaande algemene arbeidsmarktontwikkeling is duidelijk terug te zien in figuur 2.3. Tot 2000 daalt 
de	werkloosheid	onder	afgestudeerden	van	het	hbo	gestaag.	In	de	periode	1998-2001	bevindt	de	werk-
loosheid zich op een zeer laag niveau. Vervolgens neemt het werkloosheidspercentage onder hbo 
afgestudeerden	in	de	periode	2002-2004	toe,	om	vervolgens	vanaf	2005	weer	te	dalen	(onder	afgestu-
deerden van deeltijdse opleidingen heeft de daling van 2005 zich in 2006 overigens niet voortgezet). 
In 2006 is 4,1% van alle afgestudeerden van het hbo die zich op de arbeidsmarkt aanbieden werk-
loos	(gemeten	circa	anderhalf	jaar	na	afstuderen).	Dit	is	0,5%-punt	lager	dan	de	4,6%	werkloosheid	in	
2005.

Figuur�2.3
Ontwikkeling	werkloosheid,	1997-2006	(%)
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Tabel�2.9
Werkloosheid* op enquêtemoment, 1997-2006 (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

hbo	tot 4 3,2 2,4 2,8 2,5 2,8 5,1 5,4 4,6 4,1

hbo	dt 5 3,6 1,7 2,2 1,5 1,8 2,4 3,7 2,6 3,4

hbo	du X X X X X X 3,9 3,3 2,4 1,3

hbo vt 4 3,1 2,6 2,9 2,7 3,2 6,0 6,0 5,4 4,5

hao	vt 5 3,7 2,4 2,0 2,7 3,8 7,3 7,9 7,6 5,2

hpo	vt 5 3,7 2,3 2,6 1,7 1,7 4,1 4,0 5,0 5,7

hto	vt 3 1,6 1,5 1,9 2,0 3,4 6,4 5,5 3,1 2,1

heo	vt 3 1,9 1,8 2,5 3,0 3,9 6,7 6,8 5,1 5,0

hgzo vt 4 1,7 2,5 3,1 1,6 1,9 3,1 4,9 3,7 2,7

hsao	vt 7 4,5 4,3 4,1 3,5 3,0 5,0 6,4 6,1 3,9

kuo	vt 9 11,0 14,6 10,8 8,0 6,5 15,5 12,6 18,3 12,3

*	Inclusief	werkenden	<12	uur	per	week.
X Geen cijfer beschikbaar.

Tabel	2.9	toont	ook	de	ontwikkeling	van	het	werkloosheidspercentage	binnen	het	voltijd-hbo	voor	de	
zeven opleidingssectoren. Uit de tabel blijkt dat de krapper wordende arbeidsmarkt van hoger opge-
leiden	na	1995	er	toe	heeft	geleid	dat	de	werkloosheid	bij	de	meeste	opleidingssectoren	in	de	tweede	
helft	van	de	jaren	negentig	(fors)	daalde.	Dit	had	als	gevolg	dat	de	verschillen	in	werkloosheid	tussen	
de	 opleidingssectoren	 (behoudens	 het	 kuo)	 beduidend	 kleiner	 werden.	 Na	 2000	 kregen	 de	 meeste	
afgestudeerden	van	het	hbo	 te	maken	met	de	verslechterende	economische	situatie	met	als	gevolg	
oplopende	werkloosheidscijfers.	Bij	alle	opleidingssectoren,	behoudens	het	hpo	en	kuo,	is	de	werkloos-
heid	in	de	afgelopen	twee	jaar	echter	gedaald.	Bij	het	hpo	is	de	werkloosheid	onder	afgestudeerden	in	
de	afgelopen	twee	jaar	toegenomen.	Hierbij	valt	op	dat	afgestudeerden	van	de	leraaropleiding	basis-
onderwijs en 2e-graads leraaropleiding maatschappijvakken vaker werkloos zijn dan de gemiddelde 
hbo-afgestudeerde,	terwijl	afgestudeerden	van	de	2e-graads	leraaropleiding	in	de	exacte	vakken	juist	
minder vaak werkloos zijn. Onder afgestudeerden van het kuo is de werkloosheid in 2006 gedaald tot 
het	niveau	van	2004.

Zekerheid�van�het�werk

Figuur 2.4 laat voor de periode 1997-2006 de ontwikkeling van de werkzekerheid zien, dat wil zeggen 
de	ontwikkeling	van	het	aandeel	van	vaste	aanstellingen.2 Als	gevolg	van	de	steeds	krapper	wordende	
arbeidsmarkt	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	negentig	neemt	het	aandeel	van	vaste	aanstellingen	in	
deze periode gestaag toe. De verslechtering van de economische situatie na 2000 leidt er toe dat de 
werkzekerheid na 2001 begint te dalen. Ondanks de conjuncturele verbetering van de afgelopen twee 
jaar blijft de werkzekerheid gestaag dalen in de opleidingssectoren hpo, hgzo en hsao. Bij het hao, hto, 
heo en kuo is de werkzekerheid het afgelopen jaar wel toegenomen.

2. Tijdelijke aanstellingen met uitzicht op een vast dienstverband worden als tijdelijk beschouwd.
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Figuur�2.4
Ontwikkeling werkzekerheid, 1997-2006 (% met vaste aanstelling)
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Tabel�2.10
Werkenden	met	een	vaste	aanstelling	1997-2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

hbo	tot 60 66 71 72 73 73 70 67 65 64
hbo	dt 80 83 83 83 84 84 87 88 86 82
hbo	du X X X X X X 87 85 82 81
hbo vt 56 63 68 70 70 69 64 59 57 56

hao	vt 49 56 56 59 64 58 58 53 45 51
hpo	vt 45 57 67 67 74 79 77 70 64 54
hto	vt 59 67 71 74 72 67 57 55 56 62
heo	vt 60 67 72 72 70 65 57 55 53 56
hgzo vt 65 68 74 76 77 78 77 70 67 59
hsao	vt 47 55 58 60 64 65 62 57 54 53
kuo	vt 43 47 51 60 63 60 56 49 44 46

X Geen cijfer beschikbaar.

Beloning

In figuur 2.5 is de ontwikkeling van het bruto uurloon weergegeven voor het voltijdse en deeltijdse 
hbo. De cijfers in figuur 2.5 hebben betrekking op de inkomsten uit alléén de hoofdfunctie (inclusief 
toeslagen).	 In	 tabel	2.11	 is	voor	het	voltijdse	hbo	ook	de	ontwikkeling	van	het	bruto	uurloon	voor	de	
verschillende opleidingssectoren vermeld. De in figuur 2.5 en tabel 2.11 gepresenteerde uurlonen 
betreffen reële lonen. Dat wil zeggen nominale lonen die zijn gecorrigeerd op basis van de ontwikkeling 
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van de consumentenprijsindices (inflatie) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (op basis van 2006 
consumentenprijzen).

Figuur�2.5
Ontwikkeling gemiddeld reëel bruto uurloon (in 2006 prijzen), 1997-2006 (€)
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Niet alleen de kans op (vast) werk, maar ook de beloning van hbo’ers reageert op verschuivingen in 
vraag-	en	aanbodverhoudingen.	De	verschuiving	van	krapte	naar	ruimte	op	de	arbeidsmarkt	van	hoger	
opgeleiden na 1995 heeft ook in de ontwikkeling van de reële lonen tot een aanpassing geleid. Tijdens 
de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de tweede helft van de jaren negentig zijn de reële lonen 
van afgestudeerde hbo’ers fors toegenomen. Aan de stijging van de reële lonen is, vanwege de econo-
mische	teruggang	 in	2001	een	einde	gekomen.	Vanaf	2001	dalen	de	 lonen	van	afgestudeerden	van	
voltijdse	opleidingen	en	stabiliseren	de	lonen	van	afgestudeerden	van	deeltijdse	opleidingen.	De	sinds	
2004 weer aantrekkende conjunctuur heeft het afgelopen jaar tot een duidelijke stijging van de reële 
lonen	geleid,	vooral	onder	afgestudeerden	van	voltijdse	opleidingen.

Uit	tabel	2.11	blijkt	dat	de	loonontwikkeling	niet	helemaal	gelijk	verloopt	voor	alle	opleidingssectoren	van	
het	voltijd-hbo.

•	 Voor het hao en hsao geldt dat de reële lonen tot en met 1999/2000 fors stegen, van 2000/2001 
tot	en	met	2002/2003	stabiliseerden,	om	daarna	tot	en	met	2005	te	dalen.	Bij	afgestudeerden	
van het hgzo zijn de reële lonen tot en met 1999 gestegen, in de jaren 2001-2005 nauwelijks 
veranderd	en	in	2006	duidelijk	gestegen.

•	 Bij afgestudeerden van het hpo zijn de reële lonen tot en met 2000 gestaag toegenomen en 
daarna tot en met 2005 gestaag gedaald. Ook bij afgestudeerden van het hto en heo zijn de 
reële lonen tot en met 2000/2001 gestaag toegenomen om daarna tot en met 2004 te dalen. 
Aan	de	daling	van	de	lonen	bij	afgestudeerden	van	het	hto	en	heo	is	echter	al	in	2005	een	einde	
gekomen.	

•	 De reële lonen van afgestudeerden van het kunstonderwijs vertonen over de hele periode een 
fluctuerend verloop. 

Overigens zijn bij alle opleidingssectoren de uurlonen in 2006 (verder) toegenomen. 
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Tabel�2.11
Gemiddeld reëel bruto uurloon (in 2006 prijzen) van betaald werkenden, 1997-2006 (€)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

1997 12,20 15,90 X 11,40 10,90 12,00 11,50 11,10 11,90 11,30 10,30
1998 13,00 16,60 X 12,20 11,60 12,60 12,40 12,00 12,90 11,90 12,30
1999 13,60 17,10 X 12,80 12,10 13,80 12,50 12,40 13,90 12,50 12,00
2000 13,80 17,30 X 13,00 12,10 14,10 12,90 12,60 13,80 12,70 12,40
2001 13,50 16,80 X 12,70 12,00 13,20 12,80 12,70 13,20 12,30 11,50
2002 13,70 17,10 X 12,60 12,20 13,10 12,60 12,50 13,30 12,20 12,40
2003 13,60 16,80 16,10 12,50 12,10 13,00 12,60 12,30 13,20 12,30 10,90
2004 13,30 16,90 14,90 12,00 11,30 12,60 11,90 11,60 13,20 11,70 11,70
2005 13,20 17,00 14,50 11,90 11,10 12,20 12,10 11,70 12,90 11,50 10,90
2006 13,90 17,10 14,70 12,70 12,10 12,50 12,90 12,60 14,20 12,30 11,30

Uurloon	afgerond	op	10	cent.
X Geen cijfer beschikbaar.

Het	loon	dat	afgestudeerden	per	maand	verdienen	wordt	niet	alleen	bepaald	door	de	hoogte	van	het	
uurloon	 maar	 ook	 door	 het	 aantal	 arbeidsuren.	Tabel	 2.12	 toont	 achtereenvolgens	 het	 totale	 aantal	
arbeidsuren	per	week	(inclusief	overuren	en	eventuele	nevenfunctie(s)	en	het	procentuele	aandeel	van	
de betaald werkende hbo’ers die in deeltijd werken (volgens contract minder dan 33 uur per week). 
Deze twee werkaspecten zijn omgekeerd aan elkaar gerelateerd: hoe hoger het aandeel van deeltij-
ders,	hoe	lager	het	gemiddelde	aantal	uren.

Tabel�2.12
Arbeidsduur	(in	uren)	en	deeltijdaanstelling

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Totaal	aantal	arbeidsuren	per	
week	(gemiddelde) 35 33 36 36 38 34 39 38 32 33 33

Deeltijdaanstelling	(%) 32 46 29 28 11 43 6 12 61 56 50

Totaal	aantal	arbeidsuren	in	hoofdfunctie	+	eventuele	nevenfunctie(s).	Deeltijdaanstelling	in	hoofdfunctie.

De tabel laat zien dat het gemiddelde aantal arbeidsuren voor hbo’ers 35 uur per week bedraagt (vorige 
meting	eveneens	35	uur).	Afgestudeerden	van	deeltijdse	opleidingen	hebben	gemiddeld	het	 laagste	
aantal	arbeidsuren	(33	uur	per	week).	Het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	bijna	de	helft	van	de	afge-
studeerden	van	het	deeltijd-hbo	in	deeltijd	werkt.	Voor	het	voltijd-hbo	geldt	dat	het	aantal	arbeidsuren	
gemiddeld	het	hoogst	is	bij	afgestudeerden	van	het	hao,	hto	en	heo.	Het	aantal	arbeidsuren	is	gemiddeld	
het	laagst	bij	afgestudeerden	van	opleidingssectoren	waar	vrouwen	de	meerderheid	van	de	uitstroom	
vormen: hpo, hgzo, hsao en kuo. Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd.

Om	een	meer	volledig	beeld	te	geven	van	de	huidige	inkomenssituatie	van	afgestudeerden	van	het	hbo,	
vermeldt tabel 2.13 naast het bruto uurloon ook het bruto maandloon van hbo’ers in 2006. Het gemid-
deld	bruto	maandloon	vormt	een	indicatie	voor	de	totale	inkomenspositie	van	de	afgestudeerden	van	
een	bepaalde	opleiding.	In	tegenstelling	tot	het	uurloon	betreft	het	bruto	maandloon	naast	inkomsten	
uit	de	hoofdfunctie	 (inclusief	 toeslagen)	ook	 inkomsten	uit	overwerk	en	eventuele	nevenfuncties.	De	
in	tabel	2.13	opgenomen	lonen	betreffen	álle	afgestudeerden	die	in	totaal	minstens	12	uur	per	week	
betaald	werk	verrichten.	Bij	het	meten	van	de	hoogte	van	het	loon	is	geen	rekening	gehouden	met	niet-
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monetaire secundaire arbeidsvoorwaarden die in sommige branches gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld de 
auto van de zaak).

Tabel�2.13
Gemiddeld bruto maandloon (incl. overwerk en nevenfuncties) en bruto uurloon (excl. nevenfuncties), in €

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Bruto	maandloon 2.110 2.460 2.270 1.980 2.000 1.810 2.210 2.070 1.890 1.730 1.600

Bruto	uurloon 13,90 17,10 14,70 12,70 12,10 12,50 12,90 12,60 14,20 12,30 11,30

Maandloon afgerond op 10 €; uurloon afgerond op 10 cent.

Uit de tabel komt naar voren dat het bruto maandloon van afgestudeerden van het hbo op € 10 afgerond 
gemiddeld € 2.110 bedraagt (in 2005 bedroeg het bruto maandloon gecorrigeerd voor inflatie gemiddeld 
€ 1.980). Het bruto uurloon is afgerond op 10 eurocent gemiddeld € 13,90 (in 2005 bedroeg het bruto 
uurloon gecorrigeerd voor inflatie gemiddeld € 13,20). Het maand- en uurloon is voor afgestudeerden 
van	 duale	 en	 deeltijdse	 opleidingen	 doorgaans	 hoger	 dan	 voor	 afgestudeerden	 van	 voltijdse	 oplei-
dingen.	Dit	heeft	te	maken	met	het	feit	dat	afgestudeerden	van	het	deeltijd-	en	duaal-hbo	doorgaans	
al een langere tijd op de arbeidsmarkt zijn. Binnen het voltijd-hbo verdienen afgestudeerden van het 
hto het meest per maand. Dit hangt samen met het feit dat zij in totaal de meeste uren werken. Per uur 
gerekend verdienen afgestudeerden van het hgzo meer dan afgestudeerden van andere opleidingssec-
toren. Bij het hoge uurloon van afgestudeerden van het hgzo dient te worden opgemerkt dat de sector 
gezondheidszorg relatief veel onregelmatigheidstoeslagen kent.

Afgestudeerdenoordeel�over�carrièremogelijkheden

Op een 5-puntschaal (1 = ‘nauwelijks’; 5 = ‘heel veel’) konden de betaald werkende afgestudeerden 
aangeven in hoeverre hun functie goede carrièremogelijkheden biedt. Hun antwoord verschaft een 
indicatie van de mate waarin de functie die zij circa anderhalf jaar na afstuderen hebben, doorgroei-
mogelijkheden biedt. Tabel 2.14 vermeldt de gemiddelde scores op deze 5-puntschaal. De tabel laat 
zien dat afgestudeerden van het voltijd- en duaal-hbo gemiddeld hun carrièremogelijkheden hoger 
inschatten dan afgestudeerden van het deeltijd-hbo. Dit mag ook worden verwacht aangezien afgestu-
deerden van het voltijd- en duaal-hbo nieuwkomers zijn op de arbeidsmarkt en hun carrière bijgevolg 
nog	moet	beginnen.	Van	alle	afgestudeerden	schatten	afgestudeerden	van	het	hpo	de	doorgroeimoge-
lijkheden	van	hun	functie	gemiddeld	het	laagst	in.	

Tabel�2.14
Afgestudeerdenoordeel over de carrièremogelijkheden van de functie, 1,5 jaar na verlaten van de hbo-opleiding

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Carrièremogelijkheden 1) 3,3 2,9 3,4 3,4 3,4 2,7 3,7 3,6 3,3 3,1 X

% (heel) veel carrièremogelijkheden 2) 47% 34% 53% 52% 55% 21% 67% 62% 46% 40% X

1) Gemiddelde score op 5-puntschaal (1 = ‘nauwelijks carrièremogelijkheden’; 5 = ‘heel veel carrièremogelijkheden’).
2) Antwoord 4 of 5 op 5-puntschaal (1 = ‘nauwelijks carrièremogelijkheden’; 5 = ‘heel veel carrièremogelijkheden’).
X Geen cijfer beschikbaar.
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2.3 Verdere professionalisering

Na	het	behalen	van	het	hbo-diploma	kunnen	afgestudeerden	hun	competenties	door	middel	van	regu-
lier	vervolgonderwijs	of	cursussen/bedrijfsopleidingen	(scholing)	blijven	vergroten.	

Doorstroom�naar�vervolgonderwijs

Tabel 2.15 laat zien hoeveel hbo’ers na het afstuderen voor langere of kortere tijd regulier vervolgon-
derwijs volgen. Dit kan al dan niet in combinatie met andere bezigheden plaatsvinden, bijvoorbeeld met 
betaald werk. Uit de tabel blijkt dat 28% (vorige meting 30%) van alle hbo’ers na het afstuderen heeft 
deelgenomen	aan	verder	onderwijs.	Afgestudeerden	van	voltijdse	opleidingen	volgen	gemiddeld	vaker	
verder	onderwijs	dan	afgestudeerden	van	duale	opleidingen	en	deeltijdse	opleidingen.	Van	alle	afgestu-
deerden	nemen	afgestudeerden	van	het	hpo,	hto	en	vooral	heo	het	vaakst	deel	aan	verder	onderwijs.

Het merendeel van de verder studerende hbo’ers kiest voor een universitaire vervolgopleiding (68%; 
vorige	meting	70%).	Met	andere	woorden	deelname	aan	verder	regulier	onderwijs	betekent	in	de	meeste	
gevallen een verhoging van de formele opleidingskwalificaties van afgestudeerden van het hbo. Binnen 
het voltijd-hbo kiezen afgestudeerden van het hao, hto, heo en hsao vooral voor vervolgopleidingen op 
universitair niveau. Afgestudeerden van het hpo en kuo kiezen vaker voor vervolgopleidingen op hbo-
niveau dan op universitair niveau. Dit is niet verwonderlijk omdat juist in deze opleidingssectoren het 
hbo veel voortgezette opleidingen en Master-opleidingen kent. De doorstroom naar vervolgopleidingen 
door	afgestudeerden	van	het	hpo	en	kuo	betreft	dan	ook	veelal	vervolgopleidingen	in	de	eigen	oplei-
dingssector. Afgestudeerden van het hgzo tot slot kiezen relatief evenwichtig tussen vervolgonderwijs 
op	hbo-niveau	en	wo-niveau.
	
Tabel�2.15
Deelname	aan	en	niveau	van	regulier	vervolgonderwijs	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Deelname 28 17 21 32 25 32 31 37 25 23 26
Niveau	(=	100%):
-	lager	dan	hbo 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1
-	hbo 31 63 47 27 23 68 16 13 43 26 64
-	wo 68 36 51 72 75 31 83 87 56 72 35

Deelname�aan�scholing

Ook	het	volgen	van	cursussen	en	bedrijfsopleidingen	(scholing)	is	een	manier	om	kennis	en	vaardig-
heden	verder	te	ontwikkelen.	Tabel	2.16	toont	het	aandeel	van	afgestudeerden	die	na	het	verlaten	van	
de	hbo-opleiding	één	of	meerdere	cursussen	of	bedrijfsopleidingen	hebben	gevolgd.	In	totaal	heeft	42%	
(vorige	meting	40%)	van	alle	afgestudeerden	scholing	gevolgd.	Afgestudeerden	van	het	deeltijd-	en	
vooral	duaal-hbo	volgen	vaker	cursussen	of	bedrijfsopleidingen	dan	afgestudeerden	van	het	voltijd-hbo.	
Binnen het voltijd-hbo volgen afgestudeerden van het hgzo duidelijk het vaakst scholing, en afgestu-
deerden	van	het	kuo	het	minst	vaak.
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Tabel�2.16
Deelname	aan	scholing	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Deelname	aan	scholing 42 48 55 40 37 34 44 38 51 45 24
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3	 Het	hbo	als	voorbereiding	op	de	arbeidsmarkt

3.1	 Kwalificatie:	input-,	proces-	en	outputfactoren

In	dit	hoofdstuk	komt	een	aantal	indicatoren	aan	bod	waarmee,	vanuit	de	optiek	van	de	afgestudeerden,	
de kwaliteit van de voorbereiding op de arbeidsmarkt inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit gebeurt aan 
de	hand	van	achtereenvolgens	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	de	kwaliteit	van	het	docenten-
korps	(input),	hun	oordeel	over	het	studieprogramma	(proces),	hun	oordeel	over	de	voorbereiding	op	de	
arbeidsmarkt	(output)	en	hun	mening	over	de	beoordeling	en	toetsing	in	hun	opleiding.

Een	aantal	opmerkingen	is	hier	op	hun	plaats.	 In	de	eerste	plaats	gaat	het	om	subjectieve	oordelen	
van	afgestudeerden.	Daarbij	komt	dat	het	soms	gaat	om	samenvattende	oordelen.	Het	is	dan	ook	van	
belang om deze oordelen te leggen naast andere, objectieve cijfers die iets zeggen over de kwaliteit 
van	een	opleiding.	In	de	tweede	plaats	hebben	de	oordelen	van	afgestudeerden	vooral	waarde	voor	
de kwaliteitszorg per instelling, waar zij een signaalwerking hebben, een bewustzijnsproces op gang 
moeten	brengen	en	indien	nodig	moeten	prikkelen	tot	de	vraag:	wat	is	hier	aan	de	hand	en	wat	betekent	
dit	voor	mijn	opleiding?	In	die	analyse	dienen	opleidingen	het	volgende	in	ogenschouw	te	nemen:

1.		Sommige�aspecten�zijn�belangrijker�dan�andere. Zo kan kwalificatie beschouwd worden als de 
conditio sine qua non: het heeft geen zin om een oordeel te geven over selectie of allocatie, 
wanneer de competenties waarop selectie of allocatie plaatsvindt niet zijn bijgebracht. Van 
belang is echter ook wat de doelstellingen zijn die de opleiding voor zich zelf formuleert. Een 
opleiding die gouden bergen belooft aan studenten (‘iedereen een goed betaalde baan’) dient 
ook sterker op het externe rendement beoordeeld te worden en de opleiding die zichzelf tot de 
elite rekent dient sterker op de kwalificatie en selectie beoordeeld te worden.

2.		Niet�elk�aspect�of�elke�indicator�is�toe�te�rekenen�aan�de�opleiding.	Sommige	aspecten	of	indi-
catoren zijn slechts gedeeltelijk te beïnvloeden door de opleiding. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het	externe	rendement	dat	deels	bepaald	wordt	door	factoren	die	buiten	de	invloedssfeer	van	
de	opleiding	liggen.	Ook	de	aansluiting	tussen	opleiding	en	beroep	is	deels	afhankelijk	van	de	
vraag	op	de	arbeidsmarkt	en	geeft	daarmee	slechts	een	gedeeltelijke	indicatie	over	de	kwaliteit	
van de opleiding. Deze aspecten zouden in de beoordeling minder zwaar moeten wegen, dan 
aspecten waarvoor de opleiding wel volledig verantwoordelijk is (maar zie ook punt 3). 

3.	Sommige�indicatoren�hebben�een�belangrijke�signaalfunctie.	Ook	wanneer	een	bepaald	aspect	
niet aan een opleiding is toe te rekenen, kan het nog wel een bepaalde signaalfunctie hebben. Zo 
is een hoge werkloosheid of een gebrekkige aansluiting reden om na te gaan waar de oorzaak 
ligt. Het is dan zaak om extra kritisch naar de indicatoren over de kwalificatie te kijken.

4.	De�onderlinge�samenhang�van�de�aspecten�dient�bestudeerd�te�worden	voor	de	beoordeling	
van de resultaten van onderwijs. Zo krijgt een cijfer over het externe rendement pas reliëf 
wanneer	het	onderwijs	ook	de	juiste	competenties	heeft	bijgebracht.	

5.� Trendcijfers� zijn� soms� belangrijker� dan� actuele� cijfers.	 Vooral	 voor	 opleidingen	 met	 kleine	
aantallen afgestudeerden geven trendcijfers een robuuster beeld. Daarnaast zijn trendcijfers 
van belang om aan te geven in welke richting een opleiding zich ontwikkelt.

3.1.1	 Kwaliteit	docenten	(kwalificatie:	input)

Wat	de	kwaliteit	van	het	docentenkorps	betreft,	is	aan	de	afgestudeerden	gevraagd	om	aan	de	hand	
van	een	rapportcijfer	hun	oordeel	te	geven	over	achtereenvolgens	de	praktijkkennis/-ervaring	van	de	
docenten,	 de	 beschikbaarheid	 van	 de	 docenten,	 de	 inhoudsdeskundigheid	 van	 de	 docenten	 en	 de	
didactische	vaardigheden	van	de	docenten.
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Tabel�3.1
Afgestudeerdenoordeel	over	docenten	1)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo	vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Afgestudeerdenoordeel	over:
-	praktijkkennis/-ervaring	van	docenten 7,1 7,3 7,0 7,0 7,0 7,2 6,9 6,9 7,2 7,3 X
-	beschikbaarheid	van	docenten 6,8 7,0 6,7 6,7 7,0 6,8 6,7 6,6 6,7 6,8 X
-	inhoudsdeskundigheid	van	docenten 7,1 7,4 7,1 7,0 7,0 7,2 6,9 6,9 7,2 7,2 X
-	didactische	vaardigheden	van	docenten 6,8 7,0 6,8 6,7 6,7 6,9 6,6 6,6 6,9 6,9 X

1)	Gemiddeld	rapportcijfer.
X Geen cijfer beschikbaar (in de Kunsten-Monitor is aan de afgestudeerden gevraagd om de ‘kwaliteit van docenten’ aan de 
hand	van	een	rapportcijfer	te	beoordelen.	De	gemiddelde	beoordeling	was	7,1).

Van	 de	 vier	 indicatoren	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 de	 docenten	 beoordelen	 de	 afgestudeerden	 de	 prak-
tijkkennis/-ervaring	en	 inhoudsdeskundigheid	van	de	docenten	 iets	beter	dan	de	beschikbaarheid	en	
didactische vaardigheden van de docenten. Bij deze indicatoren voor de kwaliteit van de docenten 
manifesteren zich geen grote verschillen tussen de opleidingssectoren.

3.1.2	 Kwaliteit	studieprogramma	(kwalificatie:	proces)

Aspecten studieprogramma

Wat	de	aspecten	van	het	studieprogramma	van	een	hbo-opleiding	betreft,	 is	aan	de	afgestudeerden	
gevraagd	om	achtereenvolgens	de	inbedding	in	de	beroepspraktijk,	de	aansluiting	op	actuele	ontwik-
kelingen	 in	het	vakgebied,	de	 inhoudelijke	samenhang	en	de	studeerbaarheid	aan	de	hand	van	een	
rapportcijfer te evalueren. Daarnaast is aan de afgestudeerden gevraagd in hoeverre zij het eens zijn 
met de volgende uitspraak: ‘De opleiding was uitdagend qua niveau’. 

Tabel�3.2
Afgestudeerdenoordeel	over	aspecten	van	het	studieprogramma

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Afgestudeerdenoordeel	over:	1)

-	inbedding	in	de	beroepspraktijk 6,6 6,8 6,9 6,6 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,6 X
-	aansluiting	op	actuele	ontwikkelingen
			In	het	vakgebied

6,7 7,0 6,6 6,6 6,7 7,0 6,3 6,6 6,6 6,7 X

-	inhoudelijke	samenhang 6,6 6,8 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6 6,5 6,6 6,7 X
-	studeerbaarheid 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,3 7,1 7,2 7,2 7,3 X

De�opleiding�was�uitdagend��
qua�niveau
mee	oneens2) 35 24 35 38 32 47 33 39 30 38 X
neutraal3) 30 30 26 31 34 29 32 31 28 31 X
mee	eens4) 35 46 38 31 33 24 35 30 42 30 X
1)	Gemiddeld	rapportcijfer.
2) Antwoord 1 of 2 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
3) Antwoord 3 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
4) Antwoord 4 of 5 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
X Geen cijfer beschikbaar.
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Van	de	verschillende	aspecten	scoort	de	studeerbaarheid	in	de	ogen	van	de	afgestudeerden	het	beste.	
Dit	is	het	geval	bij	alle	opleidingssectoren.	Het	laagste	cijfer	(hoewel	nog	steeds	een	voldoende)	wordt	
gegeven	door	de	afgestudeerden	van	het	hto,	en	wel	voor	de	aansluiting	op	actuele	ontwikkelingen	in	
het vakgebied. Verder blijkt uit tabel 3.2 dat enerzijds 35% van de afgestudeerden het eens is met de 
uitspraak dat de opleiding uitdagend qua niveau was, terwijl anderzijds eveneens 35% het oneens is 
met deze uitspraak.

De evenwichtigheid van het studieprogramma

Met	betrekking	tot	de	evenwichtigheid	van	het	studieprogramma,	is	aan	de	afgestudeerden	gevraagd	
om	hun	oordeel	te	geven	over	achtereenvolgens	de	breedte	van	de	opleiding,	de	diepgang	van	de	oplei-
ding, de moeilijkheidsgraad van de opleiding, de verhouding tussen theorie en praktijk en de keuzemo-
gelijkheden	van	de	opleiding.

Tabel�3.3
Afgestudeerdenoordeel	over	de	evenwichtigheid	van	het	studieprogramma	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Afgestudeerdenoordeel	over:
A	Breedte�van�de�opleiding
			-	opleiding	is	te	smal	1) 4 4 5 5 2 10 4 2 8 4 X
			-	opleiding	is	te	breed	2) 17 10 11 19 21 7 14 26 12 24 X
B	Diepgang�van�de�opleiding
			-	opleiding	heeft	te	weinig	diepgang	1) 24 17 23 26 23 30 22 27 25 25 X
			-	opleiding	heeft	te	veel	diepgang	2) 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 X
C	Moeilijkheidsgraad�van�de�opleiding
			-	moeilijkheidsgraad	is	te	laag	1) 20 13 20 22 19 28 18 23 16 22 X
			-	moeilijkheidsgraad	is	te	hoog	2) 2 3 2 2 1 1 3 2 3 1  X
D	Verhouding�theorie�versus�praktijk
			-	opleiding	is	te	theoretisch	1) 9 9 10 9 8 10 11 8 12 7  X
			-	opleiding	is	te	praktijkgericht	2) 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4  X
E	Keuzemogelijkheden�in�de�opleiding
   - te weinig keuzemogelijkheden 1) 10 11 14 10 8 11 11 9 11 9 X
   - te veel keuzemogelijkheden 2) 5 3 3 5 5 2 5 6 3 8  X

1)	antwoord	1	of	2	op	een	7-puntschaal.
2)	antwoord	6	of	7	op	een	7-puntschaal.
X  Geen cijfer beschikbaar.

Afgestudeerdenoordeel�over�breedte�en�diepgang�van�de�opleiding

De	 eerste	 indicatoren	 voor	 de	 evenwichtigheid	 van	 het	 studieprogramma	 worden	 gevormd	 door	 het	
oordeel	van	de	afgestudeerden	over	de	breedte	en	diepgang	van	hun	opleiding.	Aan	de	afgestudeerden	is	
gevraagd om op een 7-puntschaal (van 1 ‘veel te smal’ naar 7 ‘veel te breed’) een oordeel te geven over 
de	breedte	van	hun	hbo-opleiding.	

Als	eerste	toont	 tabel	3.3	het	procentuele	aandeel	van	de	afgestudeerden	die	hun	opleiding	te	smal	
(antwoordcategorie	1	en	2)	of	te	breed	(antwoordcategorie	6	en	7)	vinden.	Uit	de	tabel	komt	naar	voren	
dat	de	overgrote	meerderheid	van	de	afgestudeerden	tevreden	 is	over	de	breedte	van	de	opleiding.	
Onder degenen die niet tevreden zijn, vormen de voorstanders van een smallere opleiding een grotere 
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groep	dan	de	voorstanders	van	een	bredere	opleiding	(met	name	bij	het	hao,	hto,	heo	en	hsao).	Bij	het	
hpo en hgzo is het verschil in aantal tussen de voorstanders van een smallere opleiding en de voorstan-
ders	van	een	bredere	opleiding	minder	groot.

Aan de afgestudeerden is ook gevraagd om op een 7-puntschaal (van 1 ‘te weinig diepgang’ naar 7 ‘te 
veel diepgang’) een oordeel te geven over de diepgang van hun hbo-opleiding. Tabel 3.3 toont ook het 
percentage	afgestudeerden	dat	vindt	dat	de	opleiding	te	weinig	diepgang	(antwoordcategorie	1	en	2)	of	
te veel diepgang (antwoordcategorie 6 en 7) heeft . De cijfers laten zien dat een ruime meerderheid van 
de	afgestudeerden	tevreden	is	over	de	diepgang	van	hun	hbo-opleiding.	Dit	laat	onverlet	dat	een	kwart	
(24%)	van	de	afgestudeerden	vindt	dat	de	opleiding	te	weinig	diepgang	heeft.	Dit	varieert	van	22%	bij	
afgestudeerden van het hto tot 30% bij afgestudeerden van het hpo. Hierbij zij opgemerkt dat 3% vindt 
dat	de	opleiding	te	veel	diepgang	heeft.

Afgestudeerdenoordeel�over�de�moeilijkheidsgraad�van�de�opleiding

Aan	de	afgestudeerden	is	tevens	gevraagd	om	een	oordeel	te	geven	over	de	moeilijkheidsgraad	van	
hun hbo-opleiding. Zij konden dit doen op een 7-puntschaal die loopt van 1 (‘veel te laag’) naar 7 (‘veel 
te hoog’). Tabel 3.3 toont ook het procentuele aandeel van de afgestudeerden die hun opleiding te 
gemakkelijk	(antwoordcategorie	1	en	2)	of	te	moeilijk	(antwoordcategorie	6	en	7)	vonden.	De	overgrote	
meerderheid	van	de	afgestudeerden	is	tevreden	over	de	moeilijkheidsgraad	van	hun	opleiding.	Dit	laat	
onverlet	dat	een	op	de	vijf	afgestudeerden	(20%)	vindt	dat	de	opleiding	te	gemakkelijk	was.	Dit	varieert	
van 16% bij afgestudeerden van het hgzo tot 28% bij afgestudeerden van het hpo. Hierbij zij opgemerkt 
dat	2%	vindt	dat	de	opleiding	te	moeilijk	was.

Afgestudeerdenoordeel�over�de�verhouding�tussen�theorie�en�praktijk

Een ander kenmerk dat iets zegt over de evenwichtigheid van het studieprogramma is de verhouding 
tussen theorie en praktijk. De afgestudeerden konden deze verhouding beoordelen aan de hand van 
een 7-puntschaal die loopt van 1 (‘veel te theoretisch’) t/m 7 (‘veel te praktijkgericht’). Tabel 3.3 toont ook 
het	percentage	afgestudeerden	dat	de	opleiding	te	theoretisch	(antwoordcategorie	1	en	2)	dan	wel	te	
praktijkgericht	(antwoordcategorie	6	en	7)	vond.	De	cijfers	tonen	dat	de	meerderheid	tevreden	is	over	de	
verhouding	tussen	theorie	en	praktijk	in	het	hbo.	Tegenover	de	9%	die	de	opleiding	te	theoretisch	vond,	
staat 4% die de opleiding te praktijkgericht vond (bij het hgzo is dit 12% versus 2%).

Afgestudeerdenoordeel�over�de�keuzemogelijkheden�in�de�opleiding

Als	 laatste	 kenmerk	 van	 de	 evenwichtigheid	 van	 het	 studieprogramma	 is	 aan	 de	 afgestudeerden	
gevraagd hoe zij denken over de keuzemogelijkheden in de opleiding. Zij konden de keuzemogelijk-
heden beoordelen met behulp van een 7-puntschaal die loopt van 1 (‘veel te weinig keuzemogelijk-
heden’) t/m 7 (‘veel te veel keuzemogelijkheden’). Tabel 3.3 toont ook het percentage afgestudeerden 
dat vindt dat de opleiding te weinig keuzemogelijkheden heeft (antwoordcategorie 1 en 2) en het percen-
tage afgestudeerden dat vindt dat de opleiding te veel keuzemogelijkheden heeft (antwoordcategorie 6 
en 7). Ten aanzien van dit kenmerk van de opleiding is de meerderheid van de afgestudeerden van het 
hbo tevreden. Tegenover de 10% die vindt dat de opleiding te weinig keuzemogelijkheden had, staat 5% 
die vindt dat de opleiding te veel keuzemogelijkheden had (bij het hpo is dit 11% versus 2%).

Het	oordeel	over	de	breedte,	diepgang	en	moeilijkheidsgraad	van	de	opleiding,	de	verhouding	tussen	
theorie en praktijk en de keuzemogelijkheden in de opleiding zou kunnen samenhangen met het niveau 
van de afgestudeerden. Om dit te onderzoeken is dit niveau geoperationaliseerd door hun gemiddeld 
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afstudeercijfer en is de correlatie met de oordelen berekend. Daarnaast zijn de oordelen vergeleken op 
basis	van	vooropleiding.

Tabel�3.4
Pearson	correlaties	tussen	gemiddeld	afstudeercijfer	en	oordeel	over	hbo-opleiding

Breedte van de opleiding (1= ‘veel te smal’; 7 = ‘veel te breed’) -,051
Diepgang van de opleiding (1 = ‘te weinig diepgang’; 7 = ‘te veel diepgang’) -,040
Moeilijkheidsgraad van de opleiding (1 = ‘veel te laag’; 7 = ‘veel te hoog’) -,123
Verhouding theorie versus praktijk (1 = ‘veel te theoretisch’; 7 = ‘veel te praktijkgericht’) ,076
Keuzemogelijkheden in de opleiding (1 = ‘veel te weinig’; 7 = ‘veel te veel’) -,036

Alle correlaties significant op 1%-niveau.

Hoewel de correlaties erg zwak blijken te zijn, kan uit de richting van de coëfficiënten (tabel 3.4) worden 
afgeleid dat de ‘betere’ studenten iets meer neigen naar zwaardere, meer theoretisch gerichte oplei-
dingen met meer diepgang, die tevens breder zijn en meer keuzemogelijkheden bieden. Met betrekking 
tot het vooropleidingtraject blijkt dat de uit het vwo afkomstige hbo’ers vaker dan anderen neigen naar 
meer diepgang in de opleiding en een zwaardere opleiding (tabel 3.5).

Tabel�3.5
Afgestudeerdenoordeel	over	de	evenwichtigheid	van	het	studieprogramma,	naar	vooropleiding	(%)

havo vwo mbo

Afgestudeerdenoordeel	over:
A	Breedte�van�de�opleiding
			-	opleiding	is	te	smal	1) 4 5 4
			-	opleiding	is	te	breed	2) 20 16 14
B	Diepgang�van�de�opleiding
			-	opleiding	heeft	te	weinig	diepgang	1) 25 33 18
			-	opleiding	heeft	te	veel	diepgang	2) 2 1 3
C	Moeilijkheidsgraad�van�de�opleiding
			-	moeilijkheidsgraad	is	te	laag	1) 19 34 13
			-	moeilijkheidsgraad	is	te	hoog	2) 2 1 3
D	Verhouding�theorie�versus�praktijk
			-	opleiding	is	te	theoretisch	1) 10 7 11
			-	opleiding	is	te	praktijkgericht	2) 4 5 4
E	Keuzemogelijkheden�in�de�opleiding
   - te weinig keuzemogelijkheden 1) 10 12 10
   - te veel keuzemogelijkheden 2) 5 4 5

1)	antwoord	1	of	2	op	een	7-puntschaal.
2)	antwoord	6	of	7	op	een	7-puntschaal.

3.1.3	Kwaliteit	voorbereiding	op	arbeidsmarkt	(kwalificatie:	output)

Het onderwerp van deze subparagraaf betreft de belangrijkste functie die het hbo vervult, namelijk het 
voorbereiden	van	mensen	op	de	arbeidsmarkt.	Om	na	te	gaan	of	het	hbo	de	studenten	afdoende	heeft	
toegerust	voor	de	arbeidsmarkt,	wordt	ingegaan	op	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	de	mate	
waarin	de	afgesloten	hbo-opleiding	hen	heeft	 voorbereid	op	de	beroepspraktijk.	Eerst	wordt	aange-
geven in hoeverre zij vinden dat hun hbo-opleiding hen startbekwaam heeft gemaakt voor de arbeids-
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markt. Opleidingen dienen echter niet alleen te worden beoordeeld op de vraag of ze hun afgestu-
deerden	voldoende	startbekwaam	maken	voor	de	arbeidsmarkt	(de	korte�termijn	doelstelling	van	het	
onderwijs), maar ook op de vraag of ze een voldoende basis bieden voor de verdere ontwikkeling van 
‘novice’ tot ‘expert’ (ontwikkelpotentieel) en voor de algehele ‘employability’ van de afgestudeerden (de 
lange�termijn	doelstelling).	Daartoe	is	aan	de	afgestudeerden	ook	gevraagd	in	hoeverre	de	opleiding	
een	goede	basis	biedt	om	kennis	en	vaardigheden	verder	te	ontwikkelen.	Daarnaast	is	gevraagd	om	
hun	voorbereiding	op	de	actuele	beroepspraktijk	aan	de	hand	van	een	rapportcijfer	te	beoordelen.	

Aan de afgestudeerden is gevraagd om op een 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke mate’) 
achtereenvolgens	aan	te	geven	in	welke	mate	de	hbo-opleiding	hen	startbekwaam	heeft	gemaakt	voor	
de arbeidsmarkt en in hoeverre de hbo-opleiding een basis heeft verschaft om zich beroepsmatig verder 
te	kunnen	ontwikkelen.	Tabel	3.6	toont	de	gemiddelde	scores	op	beide	kenmerken	en	het	aandeel	van	
afgestudeerden	die	vinden	dat	de	opleiding	een	goede	basis	biedt	om	te	starten	op	de	arbeidsmarkt	
respectievelijk	om	kennis	en	vaardigheden	verder	 te	ontwikkelen	 (antwoordcategorie	4	of	5).	Uit	de	
tabel	blijkt	dat	afgestudeerden	hun	ontwikkelpotentieel	 iets	hoger	 inschatten	dan	hun	startbekwaam-
heid. Afgestudeerden van voltijdse opleidingen zijn wat dit betreft iets kritischer dan afgestudeerden 
van	deeltijdse	en	duale	opleidingen.	Binnen	het	voltijd-hbo	varieert	de	gemiddelde	score	voor	de	start-
bekwaamheid van 3,0 bij het kuo tot 3,6 bij het hto. Ten aanzien van het ontwikkelpotentieel zijn de 
verschillen	tussen	de	opleidingssectoren	veel	kleiner.	

Tabel�3.6
Afgestudeerdenoordeel	over	de	hbo-opleiding	als	voorbereiding	op	het	beroepsleven

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Starten	op	de	arbeidsmarkt:
-	oordeel	over	opleiding	als	basis	
om	te	starten	op	de	arbeidsmarkt	1) 3,5 3,6 3,7 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0
-	%	dat	opleiding	goede	basis	vindt	
om	te	starten	op	de	arbeidsmarkt	2) 55 59 68 53 52 53 62 55 50 46 33

Kennis	en	vaardigheden	verder	
ontwikkelen:
-	oordeel	over	opleiding	als	basis	
om	kennis	en	vaardigheden	verder	
te	ontwikkelen	1) 3,7 3,9 3,8 3,7 3,8 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7
-	%	dat	opleiding	goede	basis	vindt	
voor	het	verder	ontwikkelen	van	
kennis	en	vaardigheden	2) 69 75 74 67 68 60 71 67 70 67 64

Oordeel	over	de	voorbereiding	op	
de	actuele	beroepspraktijk	3) 6,6 6,7 6,7 6,5 6,4 7,0 6,4 6,4 6,4 6,6 X

1) Gemiddelde score op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke mate’).
2) Antwoord 4 of 5 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal niet’; 5 = ‘in sterke mate’).
3)	Gemiddeld	rapportcijfer.
X Geen cijfer beschikbaar.

Ook wat hun oordeel over de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk betreft, zijn afgestudeerden 
van	voltijdse	opleidingen	iets	kritischer	dan	afgestudeerden	van	deeltijdse	en	duale	opleidingen.	Binnen	
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het voltijd-hbo zijn afgestudeerden van het hpo met gemiddeld een ruim voldoende het best te spreken 
over	hun	voorbereiding	op	de	actuele	beroepspraktijk.

Skills�

Na afronding van hun studie kunnen afgestudeerden verschillen in de skills waarover ze beschikken. 
Deze verschillen kunnen te maken hebben met de inhoud en vorm van de opleiding, de verschillende 
ervaringen die ze hebben opgedaan, hun specifieke onderwijsloopbaan of met natuurlijke aanleg. In 
tabel 3.7 worden de gemiddelde scores van alle afgestudeerden op een 5-puntsschaal (1 = ‘matig’; 5 = 
‘uitmuntend’) weergegeven voor 23 skills. Het gaat om scores die afgestudeerden zelf hebben aange-
geven als hun eigen niveau per skill. Hierbij dient te worden gewezen op de kans dat afgestudeerden 
hun skills overschatten omdat zij geen gemeenschappelijk vast referentiekader hebben.

In de tabel is te zien dat afgestudeerden zich zelf het hoogst inschatten op de skills ‘zelfstandig werk-
zaamheden uitvoeren’, ‘nieuwe dingen leren’, ‘productief met anderen samenwerken’, ‘logisch rede-
neren’ en ‘begrip tonen voor andere standpunten’. Afgestudeerden vinden hun eigen niveau het laagst 
als het gaat om ‘in buitenlandse talen communiceren’, ‘kennis van andere vakgebieden’, ‘conform 
budget, planning of richtlijnen werken’, ‘kennis van het eigen vakgebied’ en ‘capaciteiten van anderen 
aanspreken’. 

Tabel�3.7
Gemiddeld	niveau	van	afgestudeerden	op	23	skills	(eigen	inschatting	door	afgestudeerden) 	

Eigen	skills	niveau	

- vermogen om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren 4,21
-	vermogen	om	nieuwe	dingen	te	leren 4,13
-	vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken 4,03
-	vermogen	om	logisch	te	redeneren 3,98
-	bereidheid	om	begrip	te	tonen	voor	andere	standpunten 3,96
-	vermogen	om	informatie	te	vergaren 3,93
-	vermogen	om	onder	druk	goed	te	functioneren 3,93
-	bereidheid	om	uw	nek	uit	te	steken 3,91
-	vermogen	om	problemen	en	kansen	te	signaleren 3,89
- vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende zaken 3,88
-	vermogen	om	aan	anderen	duidelijk	te	maken	wat	u	bedoelt 3,88
- vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 3,83
-	bereidheid	om	op	te	komen	voor	eigen	standpunt 3,83
- bereidheid om (eigen) ideeën ter discussie te stellen 3,78
-	vermogen	om	ICT	te	gebruiken 3,75
- vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden 3,75
-	vermogen	om	vakkennis	in	de	praktijk	toe	te	passen 3,73
-	vermogen	om	knopen	door	te	hakken 3,67
-	vermogen	om	capaciteiten	van	anderen	aan	te	spreken 3,62
-	kennis	van	het	eigen	vakgebied 3,60
-	vermogen	om	conform	budget,	planning	of	richtlijnen	te	werken 3,55
-	kennis	van	andere	vakgebieden 3,27
-	vermogen	om	in	buitenlandse	talen	te	communiceren 3,15
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3.2 Beoordeling en toetsing

In	de	vorige	HBO-Monitor	is	in	het	algemeen	gekeken	naar	de	beoordeling	en	toetsing	van	studiepres-
taties. Toen bleek dat 81% van alle hbo’ers de wijze van toetsen en beoordelen waardeerden met een 
rapportcijfer van 6 of hoger. Nu is specifiek gekeken naar mogelijke knelpunten, en daarmee mogelijke 
verbeterpunten, ten aanzien van de beoordeling en toetsing. Bij beoordeling en toetsing in het onder-
wijs	gaat	het	om	de	betrouwbaarheid	waarmee	het	onderwijs	het	competentieniveau	van	studenten/
examenkandidaten	vaststelt	en	beoordeelt,	dus	om	waarborging	van	de	kwaliteit	van	studenten/afge-
studeerden. Door visitatiecommissies wordt dit doorgaans gecontroleerd door zelf steekproefsgewijs 
beoordelingen te maken van enkele werkstukken en deze te vergelijken met de door docenten gegeven 
beoordelingen.	Een	dergelijk	systeem	van	externe	ijking	van	de	controle	op	kwaliteit	is	waardevol	omdat	
de	deskundigenoordelen	aangeven	of	de	normstelling	juist	is.	Als	aanvulling	hierop	wordt	in	de	HBO-
Monitor	gevraagd	naar	het	oordeel	van	de	afgestudeerden	over	de	beoordeling	en	toetsing	in	hun	oplei-
ding. Omdat deze bevraging jaarlijks plaatsvindt en specifieke dimensies van beoordeling en toetsing 
omvat,	geven	de	resultaten	ervan	meer	concrete	aangrijpingspunten	voor	opleidingen	om	op	te	sturen.
	
Om systematisch en periodiek na te gaan hoe de afgestudeerden zelf denken over de beoordeling en 
toetsing	van	hun	studieprestaties	 is	voor	het	eerst	 in	de	HBO-Monitor	2006	aan	de	afgestudeerden	
gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de volgende vijf uitspraken:

1)	De	docenten	waren	streng	in	de	beoordeling	van	studenten
2) De tentamens/opdrachten waren over het algemeen zeer pittig
3)	Het	kwam	wel	voor	dat	studenten	het	diploma	kregen	die	dat	eigenlijk	niet	verdienden
4) Het was makkelijk voor studenten om bij groepsopdrachten ‘mee te liften’
5) In de opleiding werd voldoende getoetst op inzicht.

De afgestudeerden konden aan de hand van een 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘hele-
maal mee eens’) aangeven in hoeverre zij het met deze uitspraken eens zijn. Tabel 3.8 toont de reacties 
van	de	afgestudeerden	op	de	vijf	uitspraken.	

Uit tabel 3.8 komt als algemeen beeld naar voren dat een niet te verwaarlozen deel van de afgestu-
deerden vindt dat de beoordeling en toetsing strenger had mogen zijn. Bijna de helft van de afge-
studeerden	vindt	niet	dat	de	docenten	streng	waren	 in	de	beoordeling	van	studenten,	en	eveneens	
bijna	de	helft	denkt	dat	het	wel	eens	voor	kwam	dat	studenten	het	diploma	kregen	die	dat	eigenlijk	
niet	verdienden.	Circa	een	derde	van	de	afgestudeerden	vindt	niet	dat	de	tentamens/opdrachten	over	
het algemeen zeer pittig waren en dat voldoende werd getoetst op inzicht. Een op de zeven afgestu-
deerden vindt niet dat het voor studenten makkelijk was om bij groepsopdrachten ‘mee te liften’. Een 
relativerende opmerking die hier op zijn plaats is, betreft het gegeven dat het hier om de mening van 
afgestudeerden	gaat,	dus	van	degenen	die	de	hbo-opleiding	met	diploma	hebben	voltooid.	Studenten	
die de hbo-opleiding vanwege tegenvallende studieprestaties voortijdig verlaten, zullen wellicht heel 
anders	denken	over	de	strengheid	van	de	beoordeling	en	toetsing	van	hun	studieprestaties.	Daarnaast	
moet bedacht worden dat de stellingen specifiek gericht zijn op mogelijke knelpunten en in de meeste 
gevallen	een	hoge	norm	impliceren.

De cijfers in tabel 3.8 laten verder zien dat deeltijdstudenten de beoordeling en toetsing gemiddeld als 
strenger	ervaren	dan	voltijdstudenten.	Kijken	we	naar	de	verschillen	tussen	de	opleidingssectoren,	dan	
zien we bij alle vijf indicatoren dat afgestudeerden van het hpo gemiddeld iets minder vaak en afgestu-
deerden van het hgzo iets vaker dan anderen vinden dat de beoordeling en toetsing streng is.

De mening over de beoordeling en toetsing zou kunnen samenhangen met het niveau van de afgestu-
deerden. Om dit te onderzoeken is dit niveau geoperationaliseerd door hun gemiddeld afstudeercijfer 
en is de correlatie met de oordelen berekend. De correlaties blijken allen erg zwak te zijn (tabel 3.9). 
Daarnaast zijn de oordelen vergeleken op basis van vooropleiding.
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Tabel�3.8
Afgestudeerdenoordeel	over	beoordeling	en	toetsing	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Mate	waarin	afgestudeerden	
het eens zijn met de volgende 
uitspraken:
De�docenten�waren�streng�in�de�
beoordeling�van�studenten
-	mee	oneens	1) 48 43 52 49 49 55 47 48 45 52 X
-	neutraal	2) 38 39 32 37 36 35 39 38 38 37 X
-	mee	eens	3) 14 18 16 13 15 10 14 14 17 11 X

De�tentamens/opdrachten�waren�
over�het�algemeen�zeer�pittig
-	mee	oneens	1) 39 30 36 42 39 52 36 42 38 47 X
-	neutraal	2) 38 40 38 38 41 34 41 38 34 37 X
-	mee	eens	3) 22 30 26 20 20 13 23 20 28 16 X

Het�kwam�wel�voor�dat�studenten�
het�diploma�kregen�die�dat�eigenlijk�
niet�verdienden�
-	mee	oneens	3) 29 40 35 25 28 21 27 24 29 25 X
-	neutraal	2) 25 27 26 24 27 22 23 25 27 24 X
-	mee	eens	1) 46 33 39 51 45 57 50 51 44 51 X

Het�was�makkelijk�voor�studenten�
om�bij�groepsopdrachten�‘mee�te�
liften’
-	mee	oneens	3) 15 24 18 13 14 10 15 11 15 13 X
-	neutraal	2) 17 20 17 15 15 14 18 15 18 13 X
-	mee	eens	1) 68 55 64 72 71 75 67 74 68 75 X

In�de�opleiding�werd�voldoende�
getoetst�op�inzicht
-	mee	oneens	1) 32 27 34 33 26 37 31 32 35 31 X
-	neutraal	2) 35 32 34 37 38 38 37 38 31 34 X
-	mee	eens	3) 33 41 32 31 36 25 32 30 34 35 x

1) Antwoord 1 of 2 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
2) Antwoord 3 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
3) Antwoord 4 of 5 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).
X Geen cijfer beschikbaar.
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Tabel�3.9
Pearson	correlaties	tussen	gemiddeld	afstudeercijfer	en	afgestudeerdenoordeel	over	beoordeling	en	toetsing

De�docenten�waren�streng�in�de�beoordeling�van�studenten	 -,081
De�tentamens/opdrachten�waren�over�het�algemeen�zeer�pittig	 -,135
Het�kwam�wel�voor�dat�studenten�het�diploma�kregen�die�dat�eigenlijk�niet�verdienden1)		 -,100
Het�was�makkelijk�voor�studenten�om�bij�groepsopdrachten�‘mee�te�liften’�1)		 -,061
In�de�opleiding�werd�voldoende�getoetst�op�inzicht -,023

1)	Na	spiegeling	van	de	scores.
Alle correlaties significant op 1%-niveau.

Kijken we naar het vooropleidingtraject, dan zien we bij alle items dat de uit het vwo afkomstige afge-
studeerden	de	beoordeling	en	toetsing		als	het	minst	streng	ervaren	en	dat	de	uit	het	mbo	afkomstige	
hbo’ers de beoordeling en toetsing als het meest streng ervaren (tabel 3.10).

Tabel�3.10
Afgestudeerdenoordeel	over	beoordeling	en	toetsing,	naar	vooropleiding:	%	(helemaal)	mee	eens	1)

vwo havo mbo

De�docenten�waren�streng�in�de�beoordeling�van�studenten 10 13 17
De�tentamens/opdrachten�waren�over�het�algemeen�zeer�pittig 12 21 29
Het�kwam�wel�voor�dat�studenten�het�diploma�kregen�die�dat�eigenlijk�niet�verdienden 52 48 45
Het�was�makkelijk�voor�studenten�om�bij�groepsopdrachten�‘mee�te�liften’ 74 71 66
In�de�opleiding�werd�voldoende�getoetst�op�inzicht 26 32 37

1) Antwoord 4 of 5 op 5-puntschaal (1 = ‘helemaal mee oneens’; 5 = ‘helemaal mee eens’).

3.3 Additionele ervaring tijdens de opleiding

Tijdens de hbo-opleiding kunnen additionele (opleidings)kwalificaties zijn opgedaan die het functioneren 
binnen arbeidsorganisaties en op de arbeidsmarkt wellicht beïnvloeden. Uit tabel 3.11 blijkt dat 86% van 
de	hbo	afgestudeerden	in	Nederland	stage	heeft	gelopen	tijdens	de	opleiding;	14%	heeft	in	het	buiten-
land	stage	gelopen	tijdens	de	opleiding.	Een	stage	maakt	bijna	altijd	onderdeel	uit	van	het	curriculum	
van voltijd hbo-opleidingen. Aangezien deeltijd-hbo’ers vóór hun hbo-opleiding doorgaans al relevante 
werkervaring hebben opgedaan, kunnen zij vaak vrijstelling krijgen voor het onderdeel stage van de 
studie. Tabel 3.11 laat dan ook zien dat het aandeel van afgestudeerden die tijdens de opleiding stage 
hebben	gelopen	lager	is	bij	het	deeltijd-	en	duaal-hbo	dan	bij	het	voltijd-hbo.	

Een niet onbelangrijke kwalificatie voor afgestudeerden die zich aanbieden op de arbeidsmarkt is naast 
de stage de eventueel andere voor hun vakgebied relevante werkervaring die zij tijdens de hbo-oplei-
ding	hebben	opgedaan.	De	tabel	toont	dat	ruim	de	helft	van	de	afgestudeerden	tijdens	de	hbo-oplei-
ding	voor	het	vakgebied	relevante	werkervaring	heeft	opgedaan.	Het	is	niet	verwonderlijk	dat	afgestu-
deerden	van	deeltijdse	en	duale	opleidingen	vaker	over	werkervaring	beschikken	dan	afgestudeerden	
van voltijdse opleidingen. Van de voltijd-hbo’ers hebben afgestudeerden van het hao het vaakst tijdens 
hun	hbo-opleiding	werkervaring	opgedaan	die	relevant	is	voor	hun	vakgebied.
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Tabel�3.11
Ervaring	tijdens	de	hbo-opleiding	(%)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

In	Nederland	stage	gelopen 86 60 82 94 96 100 94 89 99 99 X
In	buitenland	stage	gelopen 14 2 4 18 52 13 11 22 20 10  X
Andere	voor	het	vakgebied	
relevante	werkervaring

55 68 62 51 64 47 47 52 57 51 X

In	buitenland	onderwijs	
gevolgd

7 2 3 9 6 6 4 16 3 3  X

Bestuurlijke	ervaring 22 21 18 22 31 15 26 25 18 15  X

X Geen vergelijkbaar cijfer beschikbaar.

Buitenlandervaring, opgedaan tijdens de opleiding, kan van belang zijn voor de beroepsloopbaan van 
afgestudeerden. We hebben al gezien dat 14% van alle hbo’ers in het buitenland stage heeft gelopen 
tijdens de opleiding (bij het hao heeft zelfs ruim de helft van de afgestudeerden in het buitenland stage 
gelopen). Daarnaast heeft 7% van de hbo’ers tijdens de opleiding een deel van het onderwijs in het 
buitenland	 gevolgd.	 Het	 betreft	 vooral	 afgestudeerden	 van	 voltijdse	 opleidingen.	 Dit	 hangt	 wellicht	
samen met het feit dat studenten van deeltijdse en duale opleidingen gezien hun arbeidsmarktsituatie 
minder mobiel zijn dan studenten van voltijdse opleidingen. Binnen de voltijdse opleidingen hebben 
afgestudeerden	van	het	heo	vaker	dan	anderen	tijdens	hun	hbo-opleiding	een	deel	van	het	onderwijs	in	
het	buitenland	gevolgd.

Tot	slot	blijkt	uit	tabel	3.11	dat	22%	van	de	afgestudeerden	tijdens	de	hbo-opleiding	bestuurlijke	ervaring	
heeft	opgedaan,	bijvoorbeeld	in	een	studentenvereniging.	Afgestudeerden	van	het	hao	hebben	relatief	
het vaakst bestuurlijke ervaring opgedaan. Afgestudeerden van het hpo, hgzo en hsao beschikken het 
minst	vaak	over	bestuurlijke	ervaring,	opgedaan	tijdens	de	hbo-opleiding.





49Landelijk�rapport�HBO-Monitor�2006

4	 Meting	2006:	hoofdbevindingen

Tevredenheid�achteraf

Een indicator voor de algemene tevredenheid achteraf over de gemaakte opleidingskeuze is de vraag 
aan de afgestudeerden of zij, achteraf bezien, opnieuw dezelfde opleiding zouden kiezen. Deze ‘spijt-
vraag’ geeft aan in welke mate de verwachtingen waarmee een student aan de opleiding is begonnen 
ook overeenkomen met zijn of haar ervaringen achteraf.

Tabel�4.1
Studiekeuze achteraf bezien (%) 

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Alumnus zou achteraf gezien:
- dezelfde opleiding kiezen 80 87 82 78 75 88 81 70 82 76 84
- andere opleiding kiezen 20 12 17 22 24 11 18 30 17 23 15
- niet zijn gaan studeren 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

De overgrote meerderheid van de hbo’ers (80%; vorige meting eveneens 80%) is tevreden over de 
destijds gemaakte opleidingskeuze: deze afgestudeerden zouden achteraf bezien opnieuw dezelfde 
hbo-opleiding kiezen, al dan niet aan dezelfde hogeschool. Dit varieert van 70% bij het heo tot 88% 
bij het hpo. De rest van de afgestudeerden zou, achteraf gezien, een geheel andere opleiding hebben 
gekozen (20%; vorige meting eveneens 20%) of niet zijn gaan studeren (1%; vorige meting eveneens 
1%).	
	
Overzicht�van�scores�op�kwaliteitsaspecten

Voor elk van de in dit rapport (zie paragraaf 1.2) onderscheiden aspecten van onderwijskwaliteit – kwali-
ficatie (input, proces en output), beoordeling en toetsing, allocatie en extern rendement – zijn meerdere 
indicatoren ontwikkeld. Dit maakt het moeilijk om ‘door de bomen het bos nog te blijven zien’. Om een 
snel inzicht in de onderscheiden kwaliteitsaspecten te vergemakkelijken, zijn de verschillende indica-
toren per kwaliteitsaspect omgezet in totaalscores.3 Deze laten in een oogopslag zien hoe een oplei-
dingssector op een bepaald aspect scoort. Tabel 4.2 vat de kwaliteitsscores samen in één overzicht.

De resultaten in tabel 4.2 laten zien dat bij alle sectoren de afgestudeerden over het geheel gerekend 
vinden dat de beoordeling en toetsing in hun opleiding strenger had mogen zijn. Dit geconstateerd 
hebbende,	komt	als	algemeen	beeld	uit	de	tabel	naar	voren	dat	de	docenten	volgens	de	afgestudeerden	
ruim voldoende kwaliteit hebben, dat de afgestudeerden volgens eigen zeggen voldoende tot ruim 
voldoende hebben geleerd en ruim voldoende zijn voorbereid op de arbeidsmarkt, dat hun werk ruim 
voldoende aansluit op hun opleiding en dat de arbeidsmarktopbrengsten goed zijn.

3. Voor de precieze wijze waarop de kwaliteitsscores zijn berekend, wordt verwezen naar Bijlage 1.
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Tabel�4.2
Beoordeling	kwaliteitsaspecten	van	onderwijs	(totaalscores)

hbo	tot hbo	dt hbo	du hbo vt hao	vt hpo	vt hto	vt heo	vt hgzo vt hsao	vt kuo	vt

Beoordeling en toetsing
Hoe	is	er	getoetst? 5,5 5,9 5,6 5,4 5,5 5,0 5,5 5,4 5,6 5,3 X

Kwalificatie	(input)
Wat	is	er	nodig? 6,9 7,2 6,9 6,9 6,9 7,0 6,7 6,7 7,0 7,0 X

Kwalificatie	(proces)
Wat	heeft	men	geleerd? 6,6 6,9 6,7 6,6 6,5 6,8 6,4 6,5 6,6 6,6 X

Kwalificatie	(output)
Hoe	goed	is	men	voorbereid? 7,0 7,2 7,3 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 6,9 6,9 X

Allocatie
Waar	komt	men	terecht? 7,1 7,2 7,0 7,1 6,9 7,8 7,3 6,9 7,4 6,5 X

Extern rendement
Wat	levert	het	op? 7,7 8,3 8,4 7,5 7,5 7,0 8,5 7,9 8,0 7,4 X

X Voor het kuo zijn geen vergelijkbare berekeningen mogelijk door afwijkingen in de sectorspecifieke vragenlijst.
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5	 Afgestudeerden	van	het	hbo	in	steden	met	probleemwijken

Het	kabinet	heeft	40	probleemwijken	geselecteerd	die	de	komende	jaren	extra	aandacht	moeten	krijgen.	
Deze 40 probleemwijken zijn verspreid over 18 steden, namelijk Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, 
Arnhem,	 Den	 Haag,	 Deventer,	 Dordrecht,	 Eindhoven,	 Enschede,	 Groningen,	 Heerlen,	 Leeuwarden,	
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Schiedam en Zaandam. Deze 18 steden worden in het 
vervolg	van	dit	hoofdstuk	gemakshalve	aangeduid	als	probleemsteden.	In	haar	brochure	Van�probleem-
wijk�naar�prachtwijk.�De�hogeschool�als�partner�in�wijkontwikkeling	(HBO-raad,	2007)	doen	de	hoge-
scholen	aan	de	rijksoverheid	en	gemeenten	het	aanbod	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	ontwikkeling	
van	probleemwijken	 tot	prachtwijken.	Hogescholen	 leveren	overigens	al	decennia	 lang	een	bijdrage	
doordat zij hoger onderwijs aanbieden waar ook jongeren gebruik van maken die de laatste decennia in 
deze wijken zijn opgegroeid.

Door de aanwezigheid van een hogeschool in een probleemstad wordt de drempel voor deelname 
aan	hoger	beroepsonderwijs	voor	de	lokale	bevolking	(ook	die	van	probleemwijken)	verlaagd.	Door	de	
grotere	toegankelijkheid	van	het	hbo	stijgt	op	termijn	het	gemiddelde	opleidingsniveau	in	de	probleem-
stad.	Een	hoger	opleidingsniveau	gaat	doorgaans	gepaard	met	een	grotere	arbeidsparticipatie	en	een	
hoger	productiviteits-	en	inkomensniveau.	

Van	de	hbo-afgestudeerden	is	13%	vóór	de	hbo-opleiding	afkomstig	uit	een	probleemstad,	heeft	ruim	
een	kwart	(28%)	tijdens	de	hbo-opleiding	in	een	probleemstad	gewoond,	heeft	ruim	de	helft	(57%)	de	
hbo-opleiding	in	een	probleemstad	gevolgd	en	is	iets	meer	dan	een	kwart	ná	de	hbo-opleiding	in	een	
probleemstad woonachtig (27%) en/of werkzaam (27%).

In	dit	hoofdstuk	wordt	beschreven	welke	bijdrage	de	hogescholen	via	hun	afgestudeerden	 (kunnen)	
leveren aan verbetering van de situatie in de 18 steden waarin de aangewezen probleemwijken liggen. 
Eerst	wordt	ingegaan	op	de	verbondenheid	van	de	afgestudeerden	met	(de	hogescholen	die	gelegen	
zijn in) de 18 probleemsteden. Vervolgens wordt een aantal kenmerken van de arbeidsmarktpositie van 
afgestudeerden	die	werken	en/of	wonen	in	probleemsteden	geschetst.	Tot	slot	wordt	ingegaan	op	het	
aspect	ondernemerschap	van	de	afgestudeerden	die	werken	en/of	wonen	in	de	18	probleemsteden.	

5.1 Contacten van afgestudeerden met hogescholen

Ruim	de	helft	(57%)	van	afstudeerjaargang	2004-2005	is	afgestudeerd	aan	een	hogeschool	die	gelegen	
is in een probleemstad. De binding van deze afgestudeerden met hun vroegere hogeschool kan worden 
onderzocht door hun contacten met de vroegere hogeschool in beeld te brengen. Tabel 5.1 geeft drie 
soorten	 contacten	 weer	 tussen	 de	 afgestudeerden	 en	 hun	 voormalige	 hogeschool:	 de	 mate	 waarin	
afgestudeerden aan hun vroegere hogeschool bijscholing hebben gevolgd, de mate waarin zij in hun 
baan stagiaires van hun vroegere hogeschool begeleiden en de mate waarin ze gastdocent zijn of voor-
lichting	geven	aan	hun	vroegere	hogeschool.

Van de afgestudeerden van hogescholen die in probleemsteden zijn gelegen, volgt 6% bijscholing aan 
hun vroegere hogeschool, begeleidt 9% stagiaires van hun vroegere hogeschool en verzorgt 4% een 
gastdocentschap/voorlichting	aan	hun	vroegere	hogeschool.	De	binding	van	afgestudeerden	met	hun	
vroegere hogeschool uit een probleemstad is in potentie echter groter dan deze cijfers doen vermoeden. 
Dit blijkt uit de volgende cijfers van tabel 5.1. Van alle hbo’ers die afgestudeerd zijn aan een hogeschool 
in	een	probleemstad:	

•	 volgt 33% geen bijscholing aan de vroegere hogeschool, maar zou dit best willen
•	 begeleidt 32% geen stagiaires, maar zou dit best willen
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•	 verzorgt 33% geen gastdocentschap/voorlichting, maar zou dit best willen.
Kortom, er zijn dus nog voldoende mogelijkheden voor hogescholen in probleemsteden om gebruik te 
maken	van	het	menselijk	kapitaal	van	hun	afgestudeerden	(voor	het	begeleiden	van	stagiaires	en	het	
verzorgen van gastdocentschappen/geven van voorlichting), en om dit ‘kapitaal’ via bijscholing nog 
verder	te	vergroten.	

Tabel�5.1
Contacten	van	alumni	met	hogescholen,	gelegen	in	probleemsteden	(%)

Het	volgen	van	bijscholing
-	ja 6
- nee, maar zou dit best willen 33
-	nee,	geen	behoefte	aan 61

Begeleiding	van	stagiaires
-	ja 9
- nee, maar zou dit best willen 32
-	nee,	geen	behoefte	aan 59

Gastdocentschap	/	voorlichting	geven
-	ja 4
- nee, maar zou dit best willen 33
-	nee,	geen	behoefte	aan 63

5.2 Hbo-afgestudeerden als voorbeeld

De	grote	arbeidsparticipatie	en	hoge	kwaliteit	van	werk	van	hbo-afgestudeerden	(tabel	5.2)	kan	fungeren	
als een positief voorbeeld voor het lager opgeleide deel van de bevolking in de probleemsteden. Deze 
functie	van	rolmodel	komt	ook	tot	uiting	in	de	belangrijkste	beroepen	die	door	afgestudeerden	van	het	
hbo	in	probleemsteden	worden	vervuld	(bijvoorbeeld	docent,	sociaal-cultureel/maatschappelijk	werker,	
verpleegkundige, arbeidsbemiddelaar, personeelsfunctionaris werving/selectie). Tabel 5.3 laat dit zien.

Tabel�5.2
Kans op werk en kwaliteit van het werk van hbo’ers, woonachtig en/of werkzaam in probleemsteden

Werkzame beroepsbevolking 96%
Leidinggevende	functie 17%
Goede carrièremogelijkheden 50%
Functie	op	HBO-	of	WO-	niveau 83%
Totaal	bruto	maandloon € 2.145

Maandloon afgerond op € 5,-.
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Tabel�5.3
Belangrijkste	beroepen,	uitgeoefend	door	hbo-afgestudeerden	in	probleemsteden

Docent	basisonderwijs/algemeen	vormende	vakken 6,8

Informatieanalist/systeemprogrammeur 5,7

Sociaal-cultureel/maatschappelijk	werker	(excl.	kinderbescherming./reclassering 4,2

Wijk-/school-/particulier/ziekenhuis verpleegkundige 3,3

Bedrijfsorganisatiedeskundige,	personeelsorganisatieadviseur 3,2

Arbeidsbemiddelaar;	personeelsfunctionaris	werving/selectie	e.d. 2,9

Assistent	accountant,	administrateur	(hoger) 2,8

Beleggings-/krediet-/financieel adviseur, kredietanalist 2,5

Groothandelaar;	effectenarbitrageant,	hoofd	kleine	afdeling	in-/verkoop 1,6

Fysiotherapeut 1,5

Bestuurlijke�ervaring

Tot slot heeft bijna een kwart (23%) van de afgestudeerden die woonachtig zijn in probleemsteden 
tijdens de hbo-opleiding bestuurlijke ervaring opgedaan. Dat wil zeggen dat een op de vier hbo-afgestu-
deerden die in probleemsteden wonen over bestuurservaring beschikt, die tot algemeen nut zou kunnen 
worden	aangewend.

5.3 Hbo-afgestudeerden en ondernemerschap

In het landelijk rapport HBO-Monitor 2004 is als specifiek thema onder meer aandacht besteed aan het 
thema van hbo’ers en ondernemerschap (Allen, Ramaekers, Van der Velden & De Vries, 2005). Evenals 
in	dat	rapport	wordt	het	begrip	ondernemerschap	hieronder	afgebakend	aan	de	hand	van	vier	aspecten,	
namelijk het aandeel van zelfstandigen/freelancers, het aandeel van leidinggevenden, het aandeel dat 
werkt	in	het	MKB	en	ondernemerschapcompetenties.

Zelfstandig�ondernemerschap

Zo’n 3% van de betaald werkende afgestudeerden van het hbo die woonachtig en/of werkzaam zijn in 
probleemsteden, werkt als zelfstandige of freelancer (tabel 5.4). Hierbij moet worden bedacht dat de 
ondervraagde groep hbo’ers nog maar net de opleiding heeft verlaten. Eerder onderzoek heeft uitge-
wezen dat het zelfstandig ondernemerschap doorgaans wordt voorafgegaan door een periode van 
werken	in	loondienst	(Bruins,	2004).	Pas	wanneer	iemand	de	nodige	werkervaring	heeft	opgedaan	en	
het benodigde kapitaal heeft verzameld, kan deze een eigen onderneming beginnen (Blumberg & de 
Graaf,	2004).

Tabel�5.4
Dienstverband van hbo’ers, woonachtig en/of werkzaam in probleemsteden (%)

Loondienst 89
Uitzend-, oproepkracht 6
Zelfstandige 2
Freelancer 1
Anders 2
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Leidinggeven

Van de betaald werkende afgestudeerden van het hbo die woonachtig en/of werkzaam zijn in probleem-
steden	heeft	17%	een	 leidinggevende	 functie.	Ook	hierbij	 dient	 te	worden	bedacht	dat	het	gaat	om	
mensen	die	nog	in	de	beginfase	staan	van	hun	beroepsloopbaan.

Werkzaam�in�het�MKB

Bijna een derde van de betaald werkende afgestudeerden van het hbo die woonachtig en/of werkzaam 
zijn in probleemsteden, is in het MKB werkzaam.

Tabel�5.5
Werken in het MKB door hbo’ers, woonachtig en/of werkzaam in probleemsteden (%)

Microbedrijf	(1-9	pers.) 6
Kleinbedrijf	(10-49	pers.) 10
Middelgrootbedrijf	(50-249	pers.) 14
Subtotaal	MKB 30
Grootbedrijf	(>	249	pers.) 44
Overheid 25

Ondernemerschapcompetenties

In	 het	 eerder	 genoemde	 landelijk	 rapport	 HBO-Monitor	 2004	 (Allen,	 Ramaekers,	 Van	 der	 Velden	 &	
De Vries, 2005) is bij het thema ‘hbo’ers en ondernemerschap’ ook aandacht besteed aan een vijftal 
ondernemerschapcompetenties,	namelijk	het	vermogen	om	problemen	en	kansen	 te	signaleren,	het	
vermogen om onder druk goed te functioneren, het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te 
bedenken,	het	vermogen	om	knopen	door	te	hakken	en	de	bereidheid	om	de	nek	uit	te	steken.	Tabel	5.6	
toont	het	eigen	niveau	van	de	ondernemerschapcompetenties	van	de	afgestudeerden	van	het	hbo	die	
woonachtig en/of werkzaam zijn in probleemsteden. De tabel vermeldt het percentage afgestudeerde 
hbo’ers dat aangeeft dat het eigen niveau van de competenties goed of uitmuntend is.

Tabel�5.6
Eigen	niveau	van	ondernemerschapcompetenties	(%	goed/uitmuntend	eigen	niveau)

Problemen	en	kansen	signaleren 76

Onder	druk	goed	functioneren 75

Knopen	doorhakken 61

Nieuwe ideeën en oplossingen bedenken 70

Bereidheid	om	uw	nek	uit	te	steken 72

Score	4	en	5	op	een5-puntschaal	van	1	(matig)	t/m	5	(uitmuntend).

Over	het	algemeen	beheerst	het	merendeel	van	de	afgestudeerden	de	ondernemerschapcompetenties	
op een hoog niveau. Bij vier van de vijf competenties zegt minstens 70% van de afgestudeerden die 
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in	probleemsteden	werken	en/of	wonen	dat	het	eigen	niveau	van	de	betreffende	competentie	goed	of	
uitmuntend	is.

Kortom, er zou gebruik kunnen worden gemaakt van de potentiële ondernemerschapcompetenties 
waarover	 hbo-afgestudeerden	 die	 in	 probleemsteden	 werken	 en/of	 wonen	 beschikken:	 3%	 van	 hen	
werkt als zelfstandige/freelancer, 17% heeft een leidinggevende functie, 30% werkt in het MKB en 
minstens 70% beheerst de ondernemerschapcompetenties ‘problemen en kansen signaleren’, ‘onder 
druk goed functioneren’, ‘nieuwe ideeën en oplossingen bedenken’ en de ‘bereidheid om de nek uit te 
steken’ volgens eigen inschatting op een goed of uitmuntend niveau.
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6	 Afgestudeerden	van	het	hbo	in	internationaal	vergelijkend	
perspectief

In 2005 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden onder afgestudeerden van het hoger onder-
wijs in 14 Europese landen plus Japan: REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: 
New	Demands	on	Higher	Education	 in	Europe).4 Dit onderzoek, dat door het ROA is gecoördineerd, 
spitst zich toe op de eisen die vanuit de kennismaatschappij aan hoger opgeleiden worden gesteld en 
op de mate waarin het hoger onderwijs de competenties bijbrengt waarmee afgestudeerden aan deze 
eisen kunnen voldoen. Het REFLEX project betreft afgestudeerden van afstudeerjaargang 1999/2000 
die in 2005 zijn geënquêteerd (dus circa 5 jaar na afstuderen). De REFLEX data zijn van belang om de 
positie	van	het	hoger	onderwijs	in	Nederland	te	vergelijken	met	die	in	de	ons	omringende	landen.	Omdat	
de afgestudeerden circa vijf jaar na afstuderen zijn benaderd, bieden deze data ook de mogelijkheid om 
het vroege carrièreverloop van afgestudeerden in kaart te brengen.

In dit hoofdstuk zijn de data van het REFLEX project gebruikt om afgestudeerden van Nederlandse 
hogescholen	te	vergelijken	met	die	van	afgestudeerden	van	professioneel	gerichte	bacheloropleidingen	
in Vlaanderen en afgestudeerden van Fachhochschulen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hierbij 
wordt	gekeken	naar	achtereenvolgens	de	opleiding,	de	loopbaan	en	het	functioneren	in	de	kenniseco-
nomie.	Tabel	6.1	toont	de	aantallen	respondenten	van	het	hbo	in	de	vijf	landen	die	hebben	meegewerkt	
aan het onderzoek.

Tabel�6.1
Aantal	beschikbare	cases	(afgestudeerden	van	het	hbo)	per	land	

		N

Nederland 2.291
Oostenrijk 116
Duitsland 544
Zwitserland 1.578
Vlaanderen 403

Totaal 4.932

De totaalcijfers van de vijf landen in dit hoofdstuk worden sterk bepaald door Nederland en Zwitserland 
(tabel	6.1)	en	de	Nederlandse	cijfers	door	het	gegeven	dat	het	hpo	is	oververtegenwoordigd	en	het	hto	
is	ondervertegenwoordigd	in	vergelijking	met	de	andere	landen	(tabel	6.2).	Hiermee	dient	bij	de	inter-
pretatie	van	de	resultaten	rekening	te	worden	gehouden

4. Zie ook: www.reflexproject.org	.
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Tabel�6.2
Verdeling	naar	opleidingssector	in	het	hbo	(%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Education 0	 0 19 2 0 9
Humanities	and	Arts 18 5 7 3 29 11
Social	sciences,	Business	and	Law 42 25 28 18 22 25
Science,	Mathematics	and	Computing 3 5 4 6 2 4
Engineering,	Manufacturing	and	Construction 32 44 14 45 45 31
Agriculture	and	Veterinary 0	 4 1 2 1 2
Health	and	Welfare 0	 15 21 25 1 16
Services 4 1 6 0	 0 3

6.1 Opleiding

In deze paragraaf worden de kwalificaties van hbo-afgestudeerden in een internationaal perspectief 
vergeleken.	Er	wordt	aandacht	besteed	aan	de	gevolgde	onderwijsmethoden,	studiegedrag,	ervaring	
en	evaluatie	van	de	opleiding.

Onderwijsmethoden

In	tabel	6.3	wordt	voor	de	hbo-afgestudeerden	uit	de	verschillende	landen	weergegeven	in	welke	mate	
verschillende onderwijsmethoden of leerstijlen benadrukt zijn tijdens de opleiding.

Tabel�6.3
Nadruk	op	onderwijsmethoden/leerstijlen	(%	veel	nadruk)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Hoorcolleges 73 78 47 71 72 62
Groepsopdrachten 84 44 74 52 48 61
Stages	 87 67 71 42 21 57
Feiten	en	praktische	kennis 76 47 57 52 55 55
Theorieën en paradigma’s 23 23 28 58 37 34
Docent	als	belangrijkste	informatiebron 50 52 36 57 62 48
Projectonderwijs	/	probleemgestuurd	onderwijs 81 39 41 50 16 39
Schrijfopdrachten 60 54 39 59 31 44
Mondelinge	presentaties	door	studenten 82 37 53 49 47 49

Score 4 en 5 op 5-puntschaal (1 ‘helemaal niet’ <-> 5 ‘in zeer hoge mate’).

Vergeleken	 met	 andere	 landen	 legt	 het	 hbo	 in	 Nederland	 relatief	 veel	 nadruk	 op	 groepsopdrachten	
(samen	 met	 Oostenrijk)	 en	 stages	 (samen	 met	 Duitsland	 en	 Oostenrijk).	 Het	 hbo	 in	 Nederland	 legt	
relatief weinig nadruk op hoorcolleges, theorieën en paradigma’s (samen met Duitsland en Oostenrijk), 
schrijfopdrachten	(samen	met	Vlaanderen)	en	op	de	docent	als	belangrijkste	bron	van	informatie.	
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Studiegedrag

Het	studiegedrag	van	hbo-afgestudeerden	tijdens	hun	opleiding	wordt	door	drie	indicatoren	omschreven.	
De	 afgestudeerden	 hebben	 aangegeven	 in	 hoeverre	 de	 volgende	 twee	 omschrijvingen	 op	 hen	 van	
toepassing zijn (1)�Ik�verrichte�meer�werk�dan�nodig�was�om�mijn�tentamens�te�halen;	en�(2)	ik�probeerde�
de�hoogst�mogelijke�cijfers�te�halen.	Daarnaast	is	gekeken	naar	het	aantal	uren	per	week	dat	de	afge-
studeerden	aan	hun	hbo-opleiding	besteedden.	

Tabel 6.4 laat het aandeel van de afgestudeerden zien die zich in (zeer) hoge mate (score 4 en 5 op 
een 5-puntschaal: 1 ‘helemaal niet’ <-> 5 ‘in zeer hoge mate’) met de omschrijvingen over studiegedrag 
kunnen identificeren. Bij beide indicatoren van het studiegedrag behoren Nederlandse hbo’ers samen 
met	 hun	 Vlaamse	 studiegenoten	 tot	 de	 achterhoede.	 Slechts	 een	 op	 de	 vier	 Nederlandse	 afgestu-
deerden geeft aan meer werk verricht te hebben dan nodig was om zijn/haar tentamens te halen, en 
slechts	een	op	de	drie	Nederlandse	afgestudeerden	geeft	aan	 te	hebben	geprobeerd	om	de	hoogst	
mogelijke cijfers te halen. Kortom, in vergelijking met hbo’ers uit de niet-Nederlandstalige landen lijken 
Nederlandse en Vlaamse hbo’ers meer resultaatgericht (op het halen van tentamens) te studeren. 

Wat betreft het aantal studie-uren per week scoren Nederlandse hbo’ers het laagst, ook duidelijk lager 
dan Vlaamse hbo’ers, en dit ofschoon de inspanningsbereidheid van Nederlandse en Vlaamse hbo’ers 
vrijwel gelijk is. Met dezelfde studiehouding studeren Vlaamse hbo’ers gemiddeld vier uur per week meer 
dan Nederlandse hbo’ers. Dit zou erop kunnen duiden dat het reguliere studieprogramma in Vlaanderen 
wellicht zwaarder is dan in Nederland. Hoe het ook zij, feit is dat Vlaamse hbo’ers bijna twee keer vaker 
dan Nederlandse hbo’ers aangeven dat de opleiding als veeleisend bekend stond.

Tabel�6.4
Studiegedrag en oordeel over zwaarte van de opleiding

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland 	Vlaanderen			Totaal

‘Ik	verrichtte	meer	werk	dan	nodig	was	om	mijn	
tentamens te halen’ (% van toepassing) 1) 37 35 25 35 27 29

‘Ik	probeerde	de	hoogst	mogelijke	cijfers	te	halen‘				
(%	van	toepassing)	1) 52 66 34 46 36 43

Gemiddeld	aantal	studie-uren	per	week	2) 42,1 36,6 31,9 37,5 35,7 34,7

‘De	opleiding	stond	algemeen	bekend	als	veeleisend‘	
(%	van	toepassing)	1) 79 55 30 69 53 47

1) Score 4 en 5 op 5-puntschaal (1 ‘helemaal niet’ <-> 5 ‘in zeer hoge mate’).	
2) Uitgaand van een doorsnee studieweek tijdens de laatste één of twee jaar van de opleiding (inclusief colleges, zelfstudie,      	
			stage	etc.).

Evaluatie�van�de�opleiding

Aan de afgestudeerden is gevraagd om op een 5-puntschaal (1 ‘helemaal niet’ <-> 5 ‘in zeer hoge 
mate’) achtereenvolgens aan te geven in hoeverre de hbo-opleiding een goede basis is geweest:

•	 om	te	starten	met	werken
•	 om	verder	te	leren	op	het	werk
•	 om	de	huidige	werktaken	te	verrichten
•	 voor de toekomstige carrière
•	 voor	de	persoonlijke	ontwikkeling
•	 voor	het	ontwikkelen	van	vaardigheden	op	het	gebied	van	ondernemerschap
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Van alle evaluatie-items zijn afgestudeerden in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland het vaakst goed 
te	spreken	over	de	opleiding	als	basis	om	te	starten	met	werken	en	voor	de	persoonlijke	ontwikkeling,	
terwijl Nederlandse en Vlaamse afgestudeerden het vaakst positief zijn over de opleiding als basis om 
verder	te	leren	en	ook	voor	de	persoonlijke	ontwikkeling	(tabel	6.5).

Tabel�6.5
Evaluatie	van	de	opleiding	(%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

‘In	hoeverre	is	uw	opleiding	een	goede	basis	geweest:	1)

-	om	te	starten	met	werken? 83 66 59 68 59 62
-	om	verder	te	leren	op	het	werk? 65 51 60 64 66 60
-	om	uw	huidige	werktaken	te	verrichten? 64 47 50 55 47 50
- voor uw toekomstige carrière? 68 48 49 58 56 52
-	voor	uw	persoonlijke	ontwikkeling? 82 75 68 73 68 71
-	voor	het	ontwikkelen	van	vaardigheden	op	het	gebied		
  van ondernemerschap?’. 47 22 16 32 25 23

1) Score 4 en 5 op 5-puntschaal (1 ‘helemaal niet’ <-> 5 ‘in zeer hoge mate’).

Oostenrijk heeft gemiddeld de hoogste score in de evaluatie van de opleiding. Hoewel zij in meerderheid 
tevreden zijn, zijn Nederlandse hbo’ers (samen met Vlaamse hbo’ers) minder vaak positief over de hbo-
opleiding	als	basis	om	te	starten	met	werken	en	als	basis	voor	de	persoonlijke	ontwikkeling.	Ook	vinden	
Nederlandse hbo’ers, samen met hun Duitse studiegenoten, minder vaak dan anderen dat de opleiding 
een goede basis heeft gevormd voor de toekomstige carrière. Tot slot zijn Nederlandse hbo’ers nog 
minder vaak dan hbo’ers uit andere landen goed te spreken over de opleiding als basis om ondernemer-
schapvaardigheden	te	ontwikkelen,	hoewel	dit	opleidingsaspect	in	alle	landen	slecht	scoort.

6.2 Loopbaan

6.2.1 Kans op werk

Zoeken�naar�eerste�baan

De zoekduur, gemeten tussen het moment van afstuderen en het vinden van de eerste baan, bedroeg 
voor de hbo-afgestudeerden uit 1999-2000 van de vijf onderzochte landen gemiddeld 1,7 maanden 
(tabel 6.6). Met een gemiddelde zoekduur van 1,3 maanden vinden hbo’ers in Nederland en Oostenrijk 
het	snelste	werk.

Tabel�6.6
Zoekduur tot eerste baan

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

0	maanden	(%) 50 54 48 1 31 42
1-	3	maanden	(%) 36 28 43 78 53 44
4	-6	maanden	(%) 14 11 7 16 11 10
Meer	dan	6	maanden	(%) 	0 7 2 5 5 4

Gemiddeld	aantal	maanden 				1,3 1,8 1,3 2,8 2,3 1,7
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In het REFLEX onderzoek is in een gesloten vraag ook gevraagd hoe men aan de eerste baan na 
afstuderen	is	gekomen.	De	afgestudeerden	mochten	hierbij	slechts	één	antwoord	aankruisen.	Tabel	6.7	
toont	de	resultaten.

In Oostenrijk en Vlaanderen afgestudeerde hbo’ers vinden het vaakst hun eerste werk via een open solli-
citatie en in Duitsland en Zwitserland afgestudeerde hbo’ers via een vacature in de krant. In Nederland 
afgestudeerde hbo’ers vinden het vaakst hun eerste werk via een stage in het hbo.

Tabel�6.7
Vindkanaal	van	de	eerste	baan	na	afstuderen	(%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Via	een	vacature	in	de	krant 18 21 13 26 13 17
Via	arbeidsbureau 0	 3 2 1 4 2
Via een uitzendbureau 2 1 13 7 12 9
Via	internet 7 9 4 5 7 6
Via	een	open	sollicitatie 24 20 12 16 21 16
Ik	ben	door	een	werkgever	benaderd 8 9 12 14 18 13
Via	stage	tijdens	het	hbo 17 11 21 7 5 14
Via	familie,	vrienden,	kennissen 11 11 10 9 9 10
Via	mijn	hogeschool 6 3 3 6 7 4
Eigen	bedrijf	gestart 4 5 2 1 0	 2
Door	eerder	werk 2 0	 1 0	 0	 0
Overige	kanalen 1 7 7 7 6 6

Vergeleken	met	andere	landen	wordt	in	Nederland	vaak	werk	gevonden	via	de	stage	in	het	hbo	en	via	
uitzendbureaus. In Nederland wordt relatief minder vaak werk gevonden via een vacature in de krant, 
via	een	open	sollicitatie	en	via	de	hogeschool.	Met	5%	scoort	Duitland	nog	het	hoogste	wat	het	starten	
van	een	eigen	bedrijf	betreft.

Aanbieden�op�de�arbeidsmarkt�en�werkloosheid

Om de werkloosheid te bepalen, is eerst de mate waarin men op het enquêtemoment beschikbaar 
is voor de arbeidsmarkt (het procentuele aandeel van afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt 
aanbieden) bekeken. Vervolgens is hiervan het percentage werklozen bepaald. 

Tabel�6.8
Beschikbaarheid	voor	arbeidsmarkt	en	werkloosheid	(%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Beschikbaar	voor	arbeidsmarkt 96 96 97 97 98 97

Werkloos 4,9 4,0 3,5 3,1 2,4 3,4

Circa	vijf	 jaar	na	afstuderen	(in	2005)	is	97%	van	de	hbo-afgestudeerden	uit	1999-2000	beschikbaar	
voor de arbeidsmarkt (tabel 6.8). Van degenen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt biedt 3,4% 
zich in 2005 zonder succes aan op de arbeidsmarkt: zij zijn werkloos. De werkloosheid, gemeten vijf jaar 
na	afstuderen	(in	2005),	varieert	van	2,4%	in	Vlaanderen	tot	4,9%	in	Oostenrijk.	
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6.2.2 Kwaliteit van het werk

In deze subparagraaf wordt gekeken naar een aantal kenmerken (werk als zelfstandige/freelancer, 
werkzekerheid, aansluiting opleiding-werk, beloning) van de banen waarin hbo-afgestudeerden terecht-
komen. Er wordt gekeken naar zowel de eerste baan die men na afstuderen heeft gekregen, als de 
huidige baan. Zodoende wordt een beeld gekregen van de mate waarin de kwaliteit van de banen in de 
tijd	verandert.

Werk�als�zelfstandige/freelancer

Figuur 6.1 toont voor zowel de eerste baan na afstuderen als de huidige baan het aandeel van betaald 
werkende hbo-afgestudeerden die als zelfstandige of freelancer werkzaam zijn.

Figuur�6.1
Aandeel van zelfstandigen/freelancers, in eerste baan en huidige baan (%)
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In alle landen zien we dat het aandeel van hbo’ers die als zelfstandige of freelancer werken gaandeweg 
de loopbaan toeneemt. Dit is in lijn met eerder onderzoek waaruit gebleken is dat zelfstandig onderne-
merschap	doorgaans	wordt	voorafgegaan	door	een	periode	van	werken	in	loondienst	(Bruins,	2004).	De	
toename van het aandeel van zelfstandigen/freelancer tijdens de loopbaan is vooral groot in Vlaanderen 
en	Oostenrijk.

Vergeleken met hbo’ers uit de andere landen zijn hbo’ers uit Duitland en Vlaanderen het vaakst en 
hbo’ers uit Zwitserland het minst vaak als zelfstandige of freelancer werkzaam, gemeten circa vijf jaar 
na	afstuderen.	Nederland	en	Oostenrijk	nemen	wat	dit	werkaspect	betreft	een	middenpositie	in.

Werkzekerheid

In figuur 6.2 wordt voor zowel de eerste baan na afstuderen als de huidige baan het aandeel van betaald 
werkende	hbo-afgestudeerden	weergegeven	met	een	vaste	aanstelling.
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Figuur�6.2
Aandeel	vaste	aanstellingen,	in	eerste	baan	en	huidige	baan	(%)
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In de eerste baan na afstuderen hebben Nederlandse hbo’ers duidelijk minder vaak een vaste baan 
dan hbo’ers uit andere landen. Wel maken hbo’ers in Nederland een duidelijke inhaalslag in de periode 
tussen	hun	eerste	baan	en	hun	huidige	baan.	Het	aandeel	van	vaste	aanstellingen	tussen	de	eerste	en	
de huidige baan stijgt in alle landen, maar nergens zo sterk als in Nederland.

Aansluiting�opleiding-werk

Aan	de	betaald	werkende	afgestudeerden	is	achtereenvolgens	gevraagd	welk	opleidingsniveau	volgens	
henzelf het beste past bij hun werk en welke opleidingsrichting volgens henzelf het beste past bij hun 
werk.	

Figuur�6.3
Aandeel	van	functies	op	minstens	hbo-niveau,	in	eerste	baan	en	huidige	baan	(%)
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In figuur 6.3 wordt het aandeel van betaald werkende hbo-afgestudeerden weergegeven die werkzaam 
zijn in een functie op hbo-niveau of hoger. Dit wordt weergegeven voor zowel de eerste baan na afstu-
deren	als	de	huidige	baan.

In de eerste baan na afstuderen hebben Duitse hbo’ers duidelijk het vaakst een baan op minimaal het 
eigen opleidingsniveau. Bij alle landen zien we dat de onderzochte hbo’ers in hun huidige baan vaker 
op hun niveau werken dan in hun eerste baan. Hierbij manifesteren zich duidelijke verschillen in hoeveel 
er wordt ‘goedgemaakt’. Zo zijn afgestudeerden uit Oostenrijk, Nederland en Vlaanderen relatief vaker 
alsnog op hbo-niveau gaan werken, terwijl Duitse afgestudeerden nauwelijks vaker op hbo-niveau zijn 
gaan	werken	(plafondeffect).	Na	vijf	jaar	komt	Nederland	het	dichtst	bij	het	hoogste	niveau,	namelijk	dat	
van	Duitsland.	

Figuur 6.4 toont voor zowel de eerste baan na afstuderen als de huidige baan het aandeel van betaald 
werkende hbo-afgestudeerden die werkzaam zijn in een functie binnen de eigen of een verwante oplei-
dingsrichting.

Figuur�6.4
Aandeel	van	functies	binnen	de	eigen	of	een	verwante	opleidingsrichting,	in	eerste	baan	en	huidige	baan	(%)
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In de eerste baan na afstuderen heeft de overgrote meerderheid (82%) van de Nederlandse hbo’ers 
werk binnen de eigen of een verwante opleidingsrichting. Zij laten daarbij alleen hbo’ers uit Vlaanderen 
achter zich. Vijf jaar na afstuderen werkt 84% van de Nederlandse hbo’ers binnen de eigen of een 
verwante opleidingsrichting. Met 90% of meer werken hbo’ers in Oostenrijk en Zwitserland het vaakst 
binnen	de	eigen/verwante	opleidingsrichting.

Beloning

Figuur	6.5	geeft	voor	de	betaald	werkende	hbo-afgestudeerden	het	gemiddelde	bruto	uurloon	weer,	
zowel voor de eerste baan na afstuderen als voor de huidige baan. De figuur laat zien dat het gemid-
delde startsalaris van hbo’ers in Nederland lager is dan dat van hbo’ers in andere landen. Hoewel de 
toename in salaris nergens zo groot is als in Nederland, is deze onvoldoende groot om de Nederlandse 
achterstand goed te maken. Ook na vijf jaar verdienen Nederlandse hbo’ers gemiddeld minder dan de 
hbo’ers in de andere landen.
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Figuur�6.5
Bruto	uurloon,	in	eerste	baan	en	huidige	baan	(%)
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Gecorrigeerd voor verschillen in gemiddeld prijspeil (niet gecorrigeerd voor inflatie).

6.3 Functioneren in kenniseconomie

Innovaties

Aan	de	betaald	werkende	hbo-afgestudeerden	is	de	volgende	vraag	voorgelegd:	Loopt�uw�organisatie�
meestal�voorop�bij�het�invoeren�van�innovaties,�nieuwe�kennis�of�nieuwe�methoden,�of�is�ze�meer�een�
volger?	 De	 oud-studenten	 konden	 hun	 antwoord	 aangeven	 op	 een	 5-puntschaal	 (1	 ‘is	 meestal	 een	
volger’ <-> 5 ‘loopt meestal voorop’). 

Van de onderzochte hbo’ers in de vijf landen typeert nog niet de helft (44%) de organisatie waar zij werken 
als - innovatief gezien – ‘trendsettend’ (score 4 en 5). Hierbij typeren de hbo’ers in de Nederlandstalige 
landen	(Nederland	40%;	Vlaanderen	42%)	hun	werkorganisatie	iets	minder	vaak	als	innovatief	trendset-
tend dan de hbo’ers in de andere (Duitstalige) landen: Duitsland 48%, Zwitserland 51% en Oostenrijk 
55%.

Aan	de	betaald	werkende	hbo-afgestudeerden	 is	vervolgens	gevraagd	om	de	mate	van	 innovatie	 in	
hun	organisatie	of	werk	nader	te	typeren	met	betrekking	tot	drie	aspecten,	namelijk	1)	product	of	dienst,	
2) technologie, gereedschappen of instrumenten en 3) kennis of methoden. Zij konden de mate van 
innovatie met betrekking tot deze drie aspecten aangeven op een 5-puntschaal (1 ‘zeer laag’ <-> 5 
‘zeer hoog’). Tabel 6.9 toont het percentage van de hbo-afgestudeerden die de bedrijven of organisa-
ties waarin zij werken als sterk innovatief (score 4 en 5) typeren met betrekking tot achtereenvolgens 
product	of	dienst,	technologie,	gereedschap	of	instrumenten	en	kennis	of	methoden.

Nederlandse hbo’ers zijn, samen met Vlaamse hbo’ers, relatief vaak werkzaam in organisaties waar 
veel	innovaties	plaatsvinden	met	betrekking	tot	kennis	of	methoden.
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Tabel�6.9
Mate van innovatie in de organisatie van werkende hbo’ers (% hoog/zeer hoog)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Product	of	dienst 66 57 54 49 54 54
Technologie,	gereedschappen	of	instrumenten 54 40 36 38 49 41
Kennis	of	methoden 44 43 56 42 54 51

Score 4 of 5 op 5-puntschaal (van 1 ‘zeer laag’ t/m 5 ‘zeer hoog’).

Rol�hbo’ers�bij�innovaties

Veel nadruk door het bedrijf of de organisatie op innovaties wil nog niet zeggen dat de afgestudeerden 
zelf daarbij betrokken zijn. Tabel 6.10 vermeldt het percentage afgestudeerden van het hbo dat een rol 
speelt bij het invoeren van deze innovaties in hun organisatie.

Tabel�6.10
Eigen rol van werkende hbo’ers bij het introduceren van innovaties in de organisatie (% ja)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Product	of	dienst 59 55 55 56 46 54
Technologie,	gereedschappen	of	instrumenten 46 45 37 50 42 42
Kennis	of	methoden 59 61 65 59 58 62

Van alle hbo’ers spelen Nederlandse hbo’ers het minst vaak een rol bij het introduceren in de eigen 
werkorganisatie	van	innovaties	met	betrekking	tot	technologie,	gereedschappen	of	instrumenten.	Daar	
staat tegenover dat zij vaker dan hbo’ers in andere landen een rol spelen bij het introduceren in de eigen 
werkorganisatie	van	nieuwe	kennis	of	methoden.

Sterke�en�zwakke�punten�van�de�opleiding�

Aan	de	afgestudeerden	is	een	lijst	van	19 skills voorgelegd die in het werk van belang kunnen zijn. Aan 
hen is gevraagd om uit deze lijst maximaal 3 skills te noemen die men als sterke punten, en maximaal 
3 skills te noemen die men als zwakke punten van de opleiding beschouwt. 

Eerder is aangegeven dat 44% van de onderzochte hbo’ers in de vijf landen de organisatie waar zij 
werken als, innovatief gezien, trendsettend beschouwt. Voor deze 44% van de hbo’ers die in sterk inno-
vatieve organisaties werkzaam zijn, vermeldt tabel 6.11 wat zij als zwakste drie punten van de opleiding 
hebben genoemd en tabel 6.12 wat zij als sterkste drie punten van de opleiding hebben genoemd.

Volgens Nederlandse hbo’ers die werkzaam zijn in innovatieve organisaties betreffen de drie zwakste 
punten van hun opleiding het vermogen om gezag uit te oefenen, in een vreemde taal te schrijven en te 
spreken en effectief te onderhandelen. Zij zijn hierin niet alleen. Ook Oostenrijkse en Vlaamse hbo’ers 
in innovatieve organisaties noemen deze drie skills als de drie zwakste punten van hun opleiding. Duitse 
hbo’ers in innovatieve organisaties wijzen op het vermogen om in een vreemde taal te schrijven en te 
spreken als zwakste punt van hun opleiding. Zwitserse hbo’ers die in innovatieve organisaties werken, 
wijzen als zwakste punt van hun opleiding op het vermogen om tijd efficiënt te gebruiken.
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Tabel�6.11
Drie zwakste punten van de opleiding, volgens afgestudeerden die in sterk innovatieve organisaties werkzaam zijn (%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Professionele�expertise
Beheersing	van	eigen	vakgebied	of	discipline 5 4 6 13 3 8
Analytisch	denken 11 9 15 21 11 16
Vermogen om gezag uit te oefenen 42 24 28 18 41 26

Functionele flexibiliteit
Vermogen	om	snel	nieuwe	kennis	op	te	doen 0 1 4 8 6 5
Alert zijn op nieuwe mogelijkheden 21 6 10 14 9 11

Innovatie�en�kennismanagement
Kennis	van	andere	vakgebieden	of	disciplines 21 15 14 10 14 13
Vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 14 13 8 5 13 8
Bereidheid om ideeën van uzelf en van anderen ter discussie	
te	stellen 9 9 10 6 10 9

Vermogen	om	effectief	te	onderhandelen 33 22 26 23 31 25
Vaardigheid	in	het	gebruik	van	computers	en	het	internet 2 13 15 3 15 10

Mobilisatie�van�human�resources
Vermogen	om	onder	druk	goed	te	presteren 4 5 9 10 5 8
Vermogen	om	activiteiten	te	coördineren 9 8 8 13 8 10
Vermogen om tijd efficiënt te gebruiken 16 10 17 27 13 19
Vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken 0 7 3 3 4 4
Vermogen	om	de	capaciteiten	van	anderen	aan	te	spreken 16 20 13 11 10 13
Vermogen	om	uw	bedoeling	aan	anderen	duidelijk	te	maken 5 7 5 4 13 6

Internationale�oriëntatie
Vermogen	om	in	een	vreemde	taal	te	schrijven	en	te	spreken 23 44 28 16 33 26

Presenteren
Vermogen om producten, ideeën of rapporten aan een publiek	
te	presenteren 5 29 18 6 20 15
Vermogen om rapporten, nota’s of documenten te schrijven 11 12 21 6 18 14

Volgens Oostenrijkse hbo’ers in innovatieve organisaties betreffen de drie sterkste punten van hun 
opleiding	het	vermogen	om	de	bedoeling	aan	anderen	duidelijk	te	maken,	het	vermogen	om	producten/
ideeën/rapporten aan een publiek te presenteren en de vaardigheid in het gebruik van computers en 
het	internet.

Volgens Duitse hbo’ers in innovatieve organisaties hebben de drie sterkste punten van hun opleiding 
betrekking	 op	 professionele	 expertise	 (beheersing	 van	 eigen	 vakgebied	 of	 discipline	 en	 analytisch	
denken) en functionele flexibiliteit (vermogen om snel nieuwe kennis op te doen).

De drie sterkste punten van het hbo in Nederland, naar voren gebracht door Nederlandse hbo’ers 
in	 innovatieve	organisaties,	 liggen	op	het	gebied	van	professionele	expertise	 (beheersing	van	eigen	
vakgebied	of	discipline)	en	mobilisatie	van	human	resources	(het	vermogen	om	productief	met	anderen	
samen	te	werken	en	de	bedoeling	aan	anderen	duidelijk	te	maken).
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Tabel�6.12
Drie sterkste punten van de opleiding, volgens afgestudeerden die in sterk innovatieve organisaties werkzaam zijn (%)

Oostenrijk Duitsland Nederland Zwitserland Vlaanderen Totaal

Professionele�expertise
Beheersing	van	eigen	vakgebied	of	discipline 26 42 32 40 25 35
Analytisch	denken 22 37 27 41 41 35
Vermogen om gezag uit te oefenen 0 13 21 14 17 17

Functionele flexibiliteit
Vermogen	om	snel	nieuwe	kennis	op	te	doen 35 38 16 25 23 23
Alert zijn op nieuwe mogelijkheden 6 3 6 6 12 6

Innovatie�en�kennismanagement
Kennis	van	andere	vakgebieden	of	disciplines 11 16 9 15 9 12
Vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 9 16 19 18 19 18
Bereidheid om ideeën van uzelf en van anderen ter discussie	
te	stellen 0 5 11 7 9 8
Vermogen	om	effectief	te	onderhandelen 7 1 5 4 5 4
Vaardigheid	in	het	gebruik	van	computers	en	het	internet 48 25 24 27 34 27

Mobilisatie�van�human�resources
Vermogen	om	onder	druk	goed	te	presteren 24 21 16 26 25 22
Vermogen	om	activiteiten	te	coördineren 2 5 17 9 9 12
Vermogen om tijd efficiënt te gebruiken 11 11 11 13 10 11
Vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken 39 35 52 35 40 43
Vermogen	om	de	capaciteiten	van	anderen	aan	te	spreken 0 6 17 11 11 12
Vermogen	om	uw	bedoeling	aan	anderen	duidelijk	te	maken 52 23 31 21 25 27

Internationale�oriëntatie
Vermogen	om	in	een	vreemde	taal	te	schrijven	en	te	spreken 15 9 8 6 19 9

Presenteren
Vermogen om producten, ideeën of rapporten aan een 	
publiek	te	presenteren 52 19 22 17 19 20

Vermogen om rapporten, nota’s of documenten te schrijven 0 13 17 13 14 15

Afgestudeerden van het Zwitserse hbo die werken in innovatieve organisaties noemen als de drie 
sterkste	punten	van	hun	opleiding	twee	skills	die	betrekking	hebben	op	professionele	expertise	(beheer-
sing	van	eigen	vakgebied	of	discipline	en	analytisch	denken)	en	een	skill	op	het	gebied	van	mobilisatie	
van	human	resources	(vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken).

De drie sterkste punten van hun opleiding, naar voren gebracht door Vlaamse hbo’ers in innovatieve 
organisaties zijn analytisch denken, het vermogen om productief met anderen samen te werken en de 
vaardigheid	in	het	gebruik	van	computers	en	het	internet.

6.4 Conclusies

Opleiding

Vergeleken	met	andere	landen	legt	het	Nederlandse	hbo	relatief	veel	nadruk	op	groepsopdrachten	en	
stages, en relatief weinig nadruk op hoorcolleges, theorieën en paradigma’s, schrijfopdrachten en op 
de	docent	als	belangrijkste	bron	van	informatie.	Kortom,	het	Nederlandse	hbo	is	relatief	sterk	compe-
tentiegericht.
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Van alle hbo’ers laten Nederlandse hbo’ers de laagste inspanningsbereidheid zien: samen met Vlaamse 
hbo’ers verrichten zij het minst vaak meer werk dan nodig is om tentamens te halen en proberen zij het 
minst vaak zo hoog mogelijke cijfers te halen. Ook studeren zij gemiddeld het geringste aantal uren per 
week. Daarbij komt dat zij duidelijk minder vaak dan hbo’ers uit andere landen aangeven dat de oplei-
ding	als	veeleisend	bekend	stond.

Nederlandse hbo’ers zijn relatief vaak kritisch over hun opleiding als basis om te starten met werken, 
voor de persoonlijke ontwikkeling, voor de toekomstige carrière en als basis om ondernemerschapvaar-
digheden	te	ontwikkelen,	hoewel	dit	laatste	opleidingsaspect	in	alle	landen	slecht	scoort.

Loopbaan

Met een gemiddelde zoekduur na afstuderen van 1,3 maanden vinden Nederlandse hbo’ers het snelste 
werk (samen met Oostenrijkse hbo’ers) en zij vinden het vaakst hun eerste werk via een stage in het 
hbo. In alle landen zien we dat gaandeweg de loopbaan het aandeel van hbo’ers die als zelfstandige 
of freelancer werken toeneemt, de baanzekerheid toeneemt, het aandeel van banen op minstens hbo-
niveau	toeneemt	en	het	bruto	uurloon	toeneemt.

Kenniseconomie

Hoewel Nederlandse en Vlaamse hbo’ers hun werkorganisatie iets minder vaak als innovatief trendset-
tend typeren dan de andere hbo’ers, zijn zij relatief vaak werkzaam in organisaties waar veel innovaties 
plaatsvinden met betrekking tot kennis of methoden. Bovendien spelen Nederlandse hbo’ers vaker dan 
hbo’ers in andere landen een rol bij het introduceren in de eigen werkorganisatie van nieuwe kennis of 
methoden.

Volgens Nederlandse hbo’ers die in innovatieve organisaties werken, betreffen de drie zwakste punten 
van hun opleiding het vermogen om gezag uit te oefenen, in een vreemde taal te schrijven en te spreken 
en effectief te onderhandelen. Ook Oostenrijkse en Vlaamse hbo’ers in innovatieve organisaties noemen 
deze drie skills als de drie zwakste punten van hun opleiding. Volgens Nederlandse hbo’ers in innova-
tieve	organisaties	betreffen	de	drie	 sterkste	punten	 van	hun	opleiding	de	beheersing	 van	het	 eigen	
vakgebied	of	discipline,	het	vermogen	om	productief	met	anderen	samen	te	werken	en	het	vermogen	
om	de	bedoeling	aan	anderen	duidelijk	te	maken.
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Bijlage	1:	 Berekening	kwaliteitsindicatoren	HBO-Monitor	2006

Bij de berekening van de ‘totaalscores’ hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor elk aspect – beoordeling en toetsing, kwalificatie (input), kwalificatie (proces), kwalificatie 
(output),�allocatie�en�extern�rendement – zijn meerdere indicatoren bepaald die gezamenlijk 
het begrip zo goed mogelijk afdekken.

Voor indicatoren, gemeten aan de hand van ‘rapportcijfers’, is de gemiddelde score genomen. 
Voor	indicatoren,	gemeten	op	een	5-puntschaal,	is	de	gemiddelde	score	met	2	vermenigvul-
digd.	Voor	de	aansluiting	opleiding-werk,	gemeten	op	een	4-puntschaal	(van	1	=	slecht	t/m	4	
=	goed)	is	de	gemiddelde	score	met	2,5	vermenigvuldigd.

Voor	de	aansluiting	opleiding-werk	naar	niveau	en	het	bruto	uurloon	is	een	minimumwaarde	
bepaald.	Waarden	 lager	dan	dit	minimum	geven	aan	dat	de	opleiding	op	dit	aspect	duide-
lijk	 onvoldoende	 scoort.	 Vervolgens	 is	 het	 percentage	 afgestudeerden	 berekend	 dat	 op	 of	
boven het minimum zit. Dit percentage is vervolgens omgezet in een totaalscore. Hierbij 
hebben we als norm gehanteerd dat minimaal 75% op of boven het minimum moet zitten om 
een 6 te kunnen krijgen. De formule om het percentage om te zetten in een totaalscore is: 	
Totaalscore	=	10	-	(100	-	Percentage)	*	4/25.	

 De omzetting van het werkloosheidspercentage in een totaalscore is als volgt uitgevoerd: 
Totaalscore	voor	werkloosheid	=	10	 -	Percentage	 *	4/7,5.	Hierdoor	scoort	bijvoorbeeld	2%	
werkloosheid	een	8,9;	5%	werkloosheid	een	7,3	en	10%	werkloosheid	een	4,7.

Om te voorkomen dat cijfers beneden de 6 zwaarder kunnen meewegen dan cijfers boven de 
6, zijn alle cijfers lager dan 2 afgerond op 2,0.

De	uiteindelijke	totaalscore	bedraagt	het	gemiddelde	van	de	onderliggende	indicatoren.

In	 de	 rapportages	 voor	 de	 hogescholen	 worden	 totaalscores	 alleen	 berekend	 wanneer	 de	
onderliggende	indicatoren	op	mimimaal	20	waarnemingen	betrekking	hebben.

Wanneer	twee	of	meer	van	de	onderliggende	indicatoren	ontbreken,	wordt	geen	totaalscore	
berekend.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Berekening indicatoren voor beoordeling en toetsing

Indicator Berekeningswijze Vragenlijst

Geef	uw	oordeel	over	de	gevolgde	
opleiding:

helemaal	mee		<->		helemaal	mee	
oneens																																					eens
1											2											3											4											5

Docenten	streng	in	
beoordeling

Gemiddelde	score	op	de	5-
puntschaal,	vermenigvuldigd	met	2

	‘De	docenten	waren	streng	in	de	
beoordeling van studenten’ 

Tentamens/opdrachten	pittig Gemiddelde	score	op	de	5-
puntschaal,	vermenigvuldigd	met	2

‘De	tentamens/opdrachten	waren	over	
het algemeen zeer pittig’

Voldoende getoetst op inzicht Gemiddelde	score	op	de	5-
puntschaal,	vermenigvuldigd	met	2

‘In	de	opleiding	werd	voldoende	
getoetst op inzicht’

Alleen	studenten	die	het	
verdienden	kregen	diploma

Gemiddelde	score	op	de	5-
puntschaal,	vermenigvuldigd	met	2	
(na	spiegeling	van	de	scores)

‘Het	kwam	wel	voor	dat	studenten	het	
diploma	kregen	die	dat	eigenlijk	niet	
verdienden’

Moeilijk	om	bij	
groepsopdrachten	mee	te	
liften

Gemiddelde	score	op	de	5-
puntschaal,	vermenigvuldigd	met	2	
(na	spiegeling	van	de	scores)

‘Het	was	makkelijk	voor	studenten	om	
bij groepsopdrachten ‘mee te liften’’

Eindbeoordeling�beoordeling�
en�toetsing

Het	gemiddelde	van	de	
bovengenoemde	5	indicatoren	
(of	4	indien	1	indicator	mist)	voor	
beoordeling	en	toetsing
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Bijlage�1

Berekening	indicatoren	voor	kwalificatie	(input)

Indicator                                 Berekeningswijze                                      Vragenlijst

Geef	een	rapportcijfer	voor	de	hieronder	
genoemde	aspecten	van	de	door	u	
gevolgde	HBO-opleiding.
Geef�een�afgerond�cijfer�tussen�1�en�
10.

Praktijkkennis/-ervaring	
docenten

Gemiddeld	rapportcijfer. ‘Praktijkkennis/-ervaring van docenten’

Beschikbaarheid	
docenten

Gemiddeld	rapportcijfer.  ‘Beschikbaarheid van docenten’

Inhoudsdeskundigheid	
docenten

Gemiddeld	rapportcijfer.  ‘Inhoudsdeskundigheid van docenten’

Didactische	vaardigheden	
docenten

Gemiddeld	rapportcijfer. 	‘Didactische	vaardigheden	van	
docenten’

Eindbeoordeling�
personeel

Het	gemiddelde	van	de	
bovengenoemde	4	indicatoren	(of	3	
indien 1 indicator mist) voor kwalificatie 
(input).
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Berekening	indicatoren	voor	kwalificatie	(proces)

Indicator                                Berekeningswijze                                           Vragenlijst

Geef	een	rapportcijfer	voor	de	
hieronder	genoemde	aspecten	van	
de	door	u	gevolgde	HBO-opleiding.
Geef�een�afgerond�cijfer�tussen�1�en�
10.

Inbedding	in	
beroepspraktijk

Gemiddeld	rapportcijfer.  ‘Inbedding in de beroepspraktijk’

Aansluiting	op	actuele	
ontwikkelingen	in	
vakgebied

Gemiddeld	rapportcijfer. 	‘Aansluiting	op	actuele	
ontwikkelingen in het vakgebied’

Inhoudelijke	samenhang Gemiddeld	rapportcijfer.  ‘Inhoudelijke samenhang’

Studeerbaarheid Gemiddeld	rapportcijfer.  ‘Studeerbaarheid’

Eindbeoordeling�
programma

Het	gemiddelde	van	de	bovengenoemde	
4	indicatoren	(of	3	indien	1	indicator	mist)	
voor kwalificatie (proces).
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Bijlage�1

Berekening	indicatoren	voor	kwalificatie	(output)

Indicator                                  Berekeningswijze                                         Vragenlijst

Opleiding	als	basis	om	te	
starten	op	de	arbeidsmarkt

Gemiddelde	score	op	de	5-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2.

In	welke	mate	biedt	uw	HBO-
opleiding	een	goede	basis	om	te	
starten	op	de	arbeidsmarkt?

helemaal	niet	<->	in	sterke	mate
1										2										3										4										5

Opleiding	als	basis	om	
competenties	verder	te	
ontwikkelen

Gemiddelde	score	op	de	5-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2.	

In	welke	mate	biedt	uw	HBO-
opleiding	een	goede	basis	voor	het	
verder	ontwikkelen	van	kennis	en	
vaardigheden?

helemaal	niet	<->	in	sterke	mate
1										2										3										4										5

Voorbereiding	op	actuele	
beroepspraktijk

Gemiddeld	rapportcijfer.	 Geef	een	rapportcijfer	voor	de	
hieronder	genoemde	aspecten	van	
de	door	u	gevolgde	HBO-opleiding.
Geef�een�afgerond�cijfer�tussen�1�en�
10.	

‘Voorbereiding	op	actuele	
beroepspraktijk’

Eindbeoordeling�
kwalificatie (output)

Het	gemiddelde	van	de	bovengenoemde	
3	indicatoren	(of	2	indien	1	indicator	
mist) voor de kwalificatie (output). 
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Berekening indicatoren voor allocatie

Indicator                                     Berekeningswijze                                       Vragenlijst

Voorlichting	over	studie-	en	
beroepsmogelijkheden

Gemiddeld	rapportcijfer.	 Geef	een	rapportcijfer	voor	de	
hieronder	genoemde	aspecten	van	
de	door	u	gevolgde	HBO-opleiding.
Geef�een�afgerond�cijfer�tussen�1�en�
10.	

‘Voorlichting	over	studie-	en	
beroepsmogelijkheden’ 

Functieniveau	past	bij	
opleidingsniveau

Procentueel	aandeel	van	de	betaald	
werkende	afgestudeerden	dat	een	
baan	heeft	op	minstens	hbo-niveau	
(score	1	en	2).

Dit percentage is als volgt omgezet in 
een	totaalscore:	
10	-	(100	-	Percentage)	*	4/25.

Welk	opleidingsniveau	werd	door	
uw werkgever voor deze functie 
minimaal	vereist?

1	 WO
2	 HBO
3	 HAVO,	VWO	of	MBO
4				MAVO,	VBO	of	lager

Voldoende/goede	
aansluiting	opleiding-werk

Gemiddelde	score	op	de	4-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2,5.

Hoe	is	de	aansluiting	tussen	de	
gevolgde	HBO-opleiding	en	uw	
huidige	functie?

1	slecht
2	matig
3	voldoende
4	goed

Benutting	van	capaciteiten	 Gemiddelde	score	op	de	5-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2.

In	welke	mate	worden	uw	
capaciteiten	in	uw	huidige	functie	
benut?

helemaal	niet	<->	in	sterke	mate
1										2										3										4										5

Tevredenheid	met	functie Gemiddelde	score	op	de	5-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2.

Hoe	tevreden	bent	u	met	uw	huidige	
functie?

zeer                <->                zeer
ontevreden																								tevreden
1										2										3										4										5

Eindbeoordeling�allocatie Het	gemiddelde	van	de	
bovengenoemde	5	indicatoren	(of	4	
indien	1	indicator	mist)	voor	allocatie.
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Berekening indicatoren voor extern rendement

Indicator                              Berekeningswijze                                                                 Vragenlijst

Werkloosheid Eerst	is	het	werkloosheidspercentage	bepaald	
onder	de	afgestudeerden.	Dit	betreft	het	
aantal afgestudeerden dat op zoek is naar 
betaald	werk	en	minder	dan	12	uur	per	week	
betaald werkzaam is, gedeeld door het aantal 
afgestudeerden	dat	tot	de	beroepsbevolking	
behoort (werkenden en werklozen).

Dit percentage is als volgt omgezet in een 
totaalscore:	
10 – Percentage * 4/7,5. 
Hierdoor	scoort	bijvoorbeeld	2%	werkloosheid	
een	8,9;	5%	werkloosheid	een	7,3	en	10%	
werkloosheid	een	4,7.

Heeft	u	op	dit	moment	betaald	
werk?
1	ja
2	nee

Zoekt u op dit moment (ander) 
betaald	werk?
1	ja
2	nee

Gemiddelde	arbeidsuren
(leraren:	1	lesuur	is	1,5	
arbeidsuur)
Reguliere-/contracturen	in	
hoofdfunctie
………..	uur	per	week
Overuren	in	hoofdfunctie
………..	uur	per	week
Uren	in	andere	betaalde	baan/
banen
………..	uur	per	week

Bruto	uurloon Procentueel	aandeel	van	uurlonen	boven	
het drempelinkomen voor hbo’ers. Eerst 
is	een	norminkomen	voor	een	gemiddelde	
hbo’er berekend op basis van het aantal jaren 
scholing	en	leeftijd.	Het	drempelinkomen	
is	het	norminkomen	verminderd	met	het	
inkomen	dat	hoort	bij	twee	jaren	scholing.	
Het drempelinkomen van hbo’ers bedraagt € 
10,31	per	uur.	In	de	praktijk	betekent	dit	dat	het	
drempelinkomen	dichter	bij	een	mbo-	dan	bij	
een hbo-salaris zit.

Dit percentage is als volgt omgezet in een 
totaalscore:	
10	-	(100	-	Percentage)	*	4/25.

Bruto	inkomen	volgens	
contracturen	(inclusief	toeslagen)	
in	hoofdfunctie
Ongeveer € ……….. per maand

Gemiddelde	arbeidsuren
(leraren:	1	lesuur	is	1,5	
arbeidsuur)
Reguliere-/contracturen	in	
hoofdfunctie
………..	uur	per	week

Carrièremogelijkheden Gemiddelde	score	op	de	5-puntschaal,	
vermenigvuldigd	met	2.

Biedt	uw	functie	goede	
carrièremogelijkheden?

nauwelijks					<->					heel	veel
1								2								3								4										5

Eindbeoordeling�extern�
rendement

Het	gemiddelde	van	de	bovengenoemde	3	
indicatoren	(of	2	indien	1	indicator	mist)	voor	het	
externe	rendement.
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 Berekening indicator voor tevredenheid achteraf

Indicator                                                Berekeningswijze                                 Vragenlijst

Tevredenheid	achteraf Procentueel	aandeel	van	de	
afgestudeerden dat achteraf bezien 
opnieuw voor dezelfde opleiding 
aan dezelfde onderwijsinstelling 
zou kiezen (score 1).

Zou u, achteraf gezien, de door u 
gevolgde	HBO-opleiding	opnieuw	
kiezen?

1  ja, dezelfde opleiding aan 
dezelfde hogeschool

2  ja, dezelfde opleiding maar 
aan	een	andere	hogeschool,	
namelijk:	……….	(naam�
hogeschool)

3		nee,	een	andere	opleiding,	
namelijk:	..............................
.......

4  nee, ik zou niet gaan studeren


