
Belangstelling voor hogescholen stijgt 
 
De belangstelling voor een studie aan hogescholen is gestegen t.o.v. vorig jaar. Het aantal verzoeken tot 
inschrijving lag op 29 mei 2,7% hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Met 10,5% meer belangstellenden 
is de agrarische sector de grootste stijger. De pedagogische sector (-10,6%) laat de grootste daling zien qua 
verzoeken tot inschrijving.  
 
Sinds het jaar 2000 is de belangstelling voor studies aan hogescholen voortdurend gestegen, met een lichte 
daling van -0,6%  in 2010 en -1,5% in 2011. De verzoeken tot inschrijving in 2012 laten nu weer een lichte 
groei zien. 
 
De HBO-raad benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat. De inschrijving loopt tot 1 oktober. Ook 
worden studenten die zich op meer dan één plek aanmelden meerdere keren geteld. De cijfers zijn 
afkomstig van Studielink. Studenten registreren zich hier rechtstreeks, maar ook hogescholen leveren 
gegevens aan. De cijfers zijn goed voor een indicatie per sector en het gehele hbo, maar nog onvoldoende 
helder op hogeschoolniveau.  
 
Vorig jaar waren er voor de eerste keer in het hbo op 30 mei 88.827 verzoeken tot inschrijving gedaan. Op 
29 mei 2012 is dit 91.257. Het aantal verzoeken tot inschrijving inclusief wisselaars tussen hogescholen is 
met 1,5 % gestegen naar 102.319. Bachelor- en associate degree-opleidingen hadden afgelopen jaar 
uiteindelijk in totaal een instroom van 119.803 studenten (incl. wisselaars). 
 
Aanmeldingen in het hbo per sector: 30 april 2012 
 eerste keer hbo-bachelor   
sector 2011 2012 groei 2011 2012 groei 
hao 1.555 1.718 10,5% 1.778 1.948 9,6% 
heo 32.135 34.911 8,6% 35.721 38.219 7,0% 
hgzo 13.209 12.915 -2,2% 15.029 14.707 -2,1% 
hpo 10.013 8.954 -10,6% 11.679 10.395 -11,0% 
hsao 12.297 12.129 -1,4% 14.003 13.679 -2,3% 
htno 13.114 13.515 3,1% 14.494 14.899 2,8% 
kuo 6.504 7.115 9,4% 8.068 8.472 5,0% 
totaal 88.827 91.257 2,7% 100.772 102.319 1,5% 
 
Achtergrond 
 
Herleidbare gegevens 
Vanaf 2010 maken het Ministerie van OCW, HBO-raad en VSNU gebruik van dezelfde brongegevens. 
Mogelijke verschillen in presentatie zijn hierdoor altijd verklaarbaar. De actuele cijfers veranderen 
uiteraard continu. De HBO-raad geeft in elk overzicht aan op welke datum de cijfers betrekking hebben.  
 
Instroomverzoek september-oktober 
De HBO-raad telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. We tellen 
ook de verzoeken van opleidingen met loting en/of selectie, waarbij een deel van de verzoeken niet 
daadwerkelijk aan de opleiding kan starten. Daaronder vallen tevens uitgelote studenten die nog bezwaar 
kunnen maken of op een wachtlijst staan.  
 
Technisch 
Uit de Studielink-bestanden is geselecteerd op basis van: soort ho is (hbo) – type ho in (b,a) – maand in 
(9,10) – status niet (a) – 1cHO_L in (1,2,3) – herinschrijving (nee). Waar wisselaars tussen hogescholen 
worden meegeteld geldt: 1cHO_L in (1,2,3,4).  


