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1 Inleiding 

Welke overwegingen brengen vwo-geslaagden ertoe om te kiezen voor een opleiding in het hbo en hoe 

kunnen overheid en hogescholen de keuze voor dit studiepad stimuleren? Onder andere vanwege de 

recente kabinetsvoornemens naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman heeft het 

ministerie van OCW ResearchNed gevraagd een antwoord te vinden op deze vragen.  

 

De toestroom van vwo'ers naar het hbo is de afgelopen vijftien jaar meer dan gehalveerd (Figuur 1). 

Slechts een kleine minderheid van de vwo'ers – 15 procent in studiejaar 2007-2008 – kiest nog voor een 

studie in het hbo, terwijl het maar de vraag is of voor de overige 85 procent een academische studie 

inderdaad het optimale studiepad biedt. Het kabinet wil deze trend ombuigen. Meer vwo-leerlingen 

moeten de keuze voor een beroepsgerichte hoger-onderwijsopleiding weer als een serieuze optie gaan 

ervaren. Naar verwachting zou voor een deel van de wo-kiezers een hbo-studie een betere 'match' 

opleveren.  

 

Figuur 1 Aantallen doorstromers van vwo naar hbo en wo en percentage doorstroom van vwo naar hbo. 

 
Bron: cijfers CBS-Statline 

 

In de kabinetsreactie op het rapport Veerman wordt ook al een aantal concrete ingrepen genoemd die de 

aantrekkelijkheid van het hbo voor vwo'ers moeten vergroten. De kwaliteit van de hbo-bachelor-

opleidingen moet worden verhoogd. Het hbo moet worden verrijkt met honour tracks voor excellente 

studenten, (bekostigde) professionele masters, praktijkgericht onderzoek en een passende titulatuur. En 

er worden kortere (driejarige) trajecten voor vwo'ers in het hbo geïntroduceerd. 

 

Toch bestaat er nog weinig zicht op de factoren die een keuze van vwo'ers voor een hbo-studie kunnen 

triggeren. In dit onderzoek brengen wij de achtergronden en (mogelijke) motieven van een hbo-keuze 

door vwo'ers in kaart. 
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1.1 Onderzoeksvragen 

We kunnen globaal de volgende onderzoeksvragen opstellen voor dit onderzoek. 

 Wat is in de huidige situatie het onderscheid in achtergrondkenmerken tussen vwo'ers die voor hbo 

en die voor wo kiezen? 

 Zijn er verschillen in oriëntatieproces, keuzemotieven en verwachtingen waarmee de vwo'ers aan hun 

hbo- of wo-studie beginnen? 

 Wat is voor de vwo’ers die twijfelen tussen hbo en wo doorslaggevend in hun keuze? 

 Welk beeld hebben de vwo'ers van het hbo en het wo? 

 Wat zou vwo'ers kunnen stimuleren om een hbo-studie te kiezen in plaats van een wo-studie? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, worden concreet de volgende gegevens verzameld. 

 

Achtergrondkenmerken: 

Geslacht, vwo-profiel, sociaal-economische achtergrond, persoonlijkheidskenmerken (BigFive). 

 

Oriëntatieproces: 

Voorlichtinggebruik, adviserende personen/instanties, moment van studiekeuze, mate waarin 

voorlichtingsmateriaal specifiek de keuze voor hbo en beïnvloedt. 

 

Studiehouding en prestaties in vwo: 

10 stellingen over studiehouding, gedoubleerd in vwo, vwo-prestaties. 

 

Keuzemotieven: 

Keuze voor hbo vs. wo, keuze voor specifieke opleiding en instelling, binding met de gekozen opleiding. 

 

Verwachtingen: 

Verwachtingen omtrent studie, instelling, studentenleven en studieproblemen; geschatte kans op halen 

einddiploma. 

 

Beeld van hbo en wo: 

Niveau/moeilijkheidsgraad, intensiteit, status, theorie- en praktijkgerichtheid, beroeps- en 

carrièremogelijkheden. 

 

Mogelijke stimuli: 

Bijvoorbeeld gemiddelde studieduur in hbo/wo, voorlichting, omstandigheden m.b.t. studiefinanciering, 

opwaardering status hbo, et cetera. 

1.2 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksvragen zijn langs drie wegen beantwoord. In de eerste plaats beschikt ResearchNed op 

basis van de Startmonitor al over een aanzienlijke dataverzameling rond de keuze van vwo'ers voor wo en 

hbo.  

In de tweede plaats zijn aanvullend met behulp van HetScholierenpanel en HetStudentenpanel van 

ResearchNed respectievelijk de 5- en 6-vwo'ers benaderd die zich op dat moment nog midden in hun 

keuzeproces bevonden en de eerstejaars in hbo en wo die dit studiejaar (2010-2011) vanuit het vwo zijn 

ingestroomd. Dit maakt het mogelijk om gericht specifieke vragen voor te leggen over de keuze tussen 

hbo en wo die in de Startmonitor niet worden gesteld. 
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1.2.1 Startmonitor 

In september 2010 vulden in totaal 5.351 eerstejaars studenten uit het vwo de enquête van de 

Startmonitor in, waarvan 1.756 in het hbo en 3.595 in het wo. Daarbij is ook bekend dat van de 3.595 

vwo'ers in het wo er 316 ook een opleiding in het hbo hebben overwogen, en dat van de 1.756 vwo'ers in 

het hbo er 548 ook een wo-opleiding hebben overwogen. Dit maakt een zeer gerichte vergelijking mogelijk 

van de achtergronden, het oriëntatieproces, de motieven en de verwachtingen van verschillende groepen 

vwo'ers. 

Het ligt voor de hand om op diverse aspecten een vergelijking te maken tussen de vwo'ers die naar het 

hbo en die naar het wo gingen. Maar daarnaast is het ook mogelijk om in te zoomen op de groepen die 

daadwerkelijk twijfelden tussen hbo en wo.  

 

Vier groepen zijn hier van belang om te vergelijken: 

(1) De vwo'ers die kozen voor wo en geen hbo-opleiding overwogen. 

(2) De vwo'ers die kozen voor wo maar ook een hbo-opleiding overwogen. 

(3) De vwo'ers die kozen voor hbo, maar ook een wo-opleiding overwogen. 

(4) De vwo'ers die kozen voor hbo en geen wo-opleiding overwogen. 

 

Hierbij richten we ons met name op de verschillen tussen enerzijds de vwo’ers die kozen voor hbo, maar 

ook wo overwogen, en anderzijds de vwo’ers die kozen voor wo, maar ook hbo overwogen. Samen 

vormen deze twee groepen de verzameling vwo’ers die daadwerkelijk twijfelde tussen hbo en wo. Door na 

te gaan wat bìnnen deze verzameling de verschillen zijn tussen de hbo- en de wo-kiezers, vinden we de 

kenmerken en de motieven die daadwerkelijk de doorslag geven voor de vwo’ers die bewust een keuze 

maken tussen de twee opties. 

1.2.2 HetScholierenpanel  

HetScholierenpanel van ResearchNed bevat 16.000 scholieren in vmbo, havo en vwo, waaronder op dit 

moment zo'n 1.395 in de laatste twee jaren van het vwo. Aan deze 5- en 6-vwo'ers is een korte enquête 

voorgelegd waarin niet de vragen worden voorgelegd over specifieke opleidings- en instellingskeuze (zoals 

in de Startmonitor), maar juist de keuze tussen hbo en wo. Welk beeld hebben de vwo'ers in het 

algemeen van hbo en wo? Wat zijn in hun beleving de kenmerkende verschillen en waar baseren zij dat 

op? Waar gaat hun voorkeur naar uit en welke factoren of omstandigheden zouden die voorkeur kunnen 

veranderen? 

 

Omdat de omvang van de responsgroep hier kleiner is dan in de Startmonitor en omdat onder de vwo'ers 

een substantieel deel zijn keuze op dit moment nog niet bepaald heeft, vergelijken wij hier de volgende 

drie groepen. 

(1) De vwo'ers die kiezen voor hbo. 

(2) De vwo'ers die nog twijfelen tussen hbo en wo. 

(3) De vwo'ers die kiezen voor wo. 

 

Bovendien is vanwege de aard van de vragen die de vwo'ers voorgelegd krijgen vooral het totaalbeeld hier 

van belang. 

1.2.3 HetStudentenpanel 

Via HetStudentenpanel zijn 669 eerstejaars in het hbo en 1.346 in het wo benaderd die afkomstig zijn uit 

het vwo. Deze eerstejaars studenten krijgen vergelijkbare vragen voorgelegd als de 5- en 6-vwo'ers, maar 
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in dit geval worden de vragen over studiekeuze, beelden, voorkeuren en stimuli met terugwerkende kracht 

gesteld. 

1.3 Overzicht 

In het onderstaande overzicht is aangegeven welke gegevens verzameld zijn met behulp van welke 

bronnen. 

 

Thema Startmonitor 
HetScholierenpanel / 
HetStudentenpanel 

Achtergrondkenmerken Geslacht, vwo-profiel, sociaal-economische 
achtergrond, persoonlijkheidskenmerken 
(BigFive) 

 

Oriëntatieproces Voorlichtinggebruik, adviserende personen/ 
instanties, moment van studiekeuze. 

Mate waarin voorlichtingsmateriaal specifiek 
de keuze voor hbo en beïnvloedt. 

Studiehouding en  
prestaties in vwo 

10 stellingen over studiehouding, 
gedoubleerd in vwo, vwo-prestaties. 

 

Motivatie Keuze voor specifieke opleiding en 
instelling, binding met de gekozen 
opleiding. 

Keuze voor hbo vs. wo. 

Verwachtingen Verwachtingen omtrent studie, instelling, 
studentenleven en studieproblemen; 
geschatte kans op halen einddiploma. 

 

Beeld van hbo en wo  Niveau/moeilijkheidsgraad, intensiteit, 
status, theorie- en praktijkgerichtheid, 
beroeps- en carrièremogelijkheden. 

Mogelijke stimuli  Bijvoorbeeld gemiddelde studieduur in 
hbo/wo, voorlichting, omstandigheden 
m.b.t. studiefinanciering, opwaardering 
status hbo, et cetera. 
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2 Startmonitor 

2.1 Inleiding: onderzoeksgroep 

Zoals in het vorige hoofdstuk al werd vermeld vulden in september 2010 in totaal 5.351 eerstejaars 

studenten uit het vwo de enquête van de Startmonitor in. In Tabel 1 is weergegeven hoeveel van deze 

vwo’ers hebben gekozen voor hbo en voor wo en ook hoeveel hbo-kiezers tevens serieus een studie in het 

wo hebben overwogen en vice versa.  

 

Tabel 1 Aantallen vwo’ers in Startmonitor 2010 in hbo en wo 

 Niet andere type 
overwogen 

Wel andere type 
overwogen 

Totaal 

Hbo 1.208 548 1.756 
Wo 3.279 316 3.595 

 

In de inleiding werd al geconstateerd op basis van CBS-gegevens dat tegenwoordig slechts zo’n 15 

procent van de vwo’ers die naar het hoger onderwijs gaan een hbo-studie kiezen. Daarnaast valt uit Tabel 

1 op te maken dat van de vwo’ers die kozen voor een universitaire studie 9 procent een studie in het hbo 

overwoog, terwijl van de vwo’ers die naar het hbo gingen liefst 31 procent ook een wo-studie overwoog. 

 

De verhouding tussen vwo’ers die kiezen voor hbo en voor wo kan overigens niet uit de responsgroep op 

de Startmonitor worden opgemaakt. Dit komt doordat in de Startmonitor niet alleen landelijk een 

steekproef wordt getrokken uit de nieuwe ho-instromers, maar daarnaast ook een aantal hogescholen zijn 

volledige eerstejaarspopulatie voor het onderzoek laat uitnodigen. Door deze oververtegenwoordiging van 

hbo’ers, zijn ook de vwo’ers die voor hbo kiezen in het onderzoek enigszins oververtegenwoordigd1.  

In de analyses voor dit rapport wordt voor een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen studenten 

gecompenseerd door het toepassen van weegfactoren2. 

2.1.1 Vergelijkingsgroepen 

In dit hoofdstuk richten we ons met name op het vergelijken van de volgende groepen vwo’ers. Ten 

eerste vergelijken we de vwo’ers die kozen voor hbo met de vwo’ers die kozen voor wo. Deze vergelijking 

ligt voor de hand. 

Ten tweede vergelijken we de vwo’ers die kozen voor hbo, maar ook wo overwogen, met de vwo’ers die 

kozen voor wo, maar ook hbo overwogen. Samen vormen deze twee groepen de verzameling vwo’ers die 

daadwerkelijk twijfelde tussen hbo en wo. Door na te gaan wat bìnnen deze verzameling de verschillen 

zijn tussen de hbo- en de wo-kiezers, vinden we de kenmerken en de motieven die daadwerkelijk de 

doorslag geven voor de vwo’ers die bewust een keuze maken tussen de twee opties. 

2.1.2 Opbouw tabellen 

In de tabellen in dit hoofdstuk worden telkens eerst twee kolommen gepresenteerd met de totale groepen 

die hbo en wo kozen. Wanneer de resultaten in deze kolommen vetgedrukt zijn, zijn de verschillen tussen 

de groepen significant. 

 

                                                      
1  Dat komt in dit onderzoek goed uit, omdat in de praktijk de groep vwo-hbo-doorstromers verhoudingsgewijs juist 

klein is. 
2  Gewogen is naar (instelling * geslacht * croho-sector). 
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Vervolgens worden telkens vier kolommen gepresenteerd, te weten: 

 de hbo’ers die geen wo overwogen 

 de hbo’ers die wel wo overwogen 

 de wo’ers die wel hbo overwogen  

 de wo’ers die geen hbo overwogen 

Binnen deze vier kolommen wordt getoetst op de verschillen tussen de tweede en derde groep: de 

‘twijfelaars’ die na het overwegen van beide typen hoger onderwijs uiteindelijk hbo of wo kozen. 

Vetgedrukte resultaten geven ook hier aan dat verschillen significant zijn. 

 

Tenslotte wordt in elke tabel een totaalkolom opgenomen. 

2.2 Achtergrondkenmerken 

In Tabel 2 is weergegeven hoe in elke groep de verhouding tussen mannen en vrouwen is. In totaal 

blijken in de groep die wo kiest mannen oververtegenwoordigd en in de groep die hbo kiest vrouwen.  

 

Bij de groep ‘twijfelaars’ is het omgekeerde het geval: hier zien we dat in de groep die wo koos maar ook 

een hbo-studie overwoog, het aandeel mannen kleiner is dan in de groep die hbo koos en ook wo 

overwoog. Nemen we alle vier de subgroepen hier in beschouwing, dan is het vooral het lage percentage 

mannen dat bij een wo-keuze ook het hbo overweegt, dat opvalt. 

Kortom, mannen kiezen na het vwo vaker voor een wo-studie en doen dat bovendien vaker zonder daarbij 

ook een hbo-studie te overwegen. 

Tabel 2 Verdeling van geslacht per categorie vwo'ers (%) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Vrouw 59% 54% 58% 61% 68% 53% 55% 

Man 41% 46% 42% 40% 32% 47% 45% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

De vwo'ers die wo kiezen, hebben een hogere sociaal-economische achtergrond dan de vwo'ers die hbo 

kiezen. De wo-kiezers hebben vaker ouders met een bovengemiddeld inkomen (volgens de studenten zelf; 

Tabel 3) en hun ouders zijn ook vaker zelf hoog opgeleid (Tabel 4). 

Tabel 3 Indicatie ouderinkomen (volgens studenten) per categorie vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Minder dan modaal 12% 9% 12% 11% 11% 9% 10% 

Modaal 50% 39% 51% 48% 44% 39% 41% 

Meer dan modaal 38% 52% 37% 41% 45% 52% 49% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  
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Tabel 4 Ouders deelgenomen aan hoger onderwijs per categorie vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Ouder geen ho 36% 28% 39% 32% 28% 28% 30% 

Ouders wel ho 64% 72% 61% 68% 72% 72% 70% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In de volgende twee tabellen vinden we een subjectieve indicatie van het gegeven of studenten allochtoon 

zijn of niet. Allereerst is gevraagd of studenten zich Nederlands voelen en/of behorend tot een andere 

achtergrond (Tabel 5). Daarnaast is gevraagd welke taal studenten thuis spreken (Tabel 6). De twee 

tabellen leveren een vergelijkbaar resultaat op.  

In de groep vwo'ers die voor wo kiest, zijn degenen die zich niet alleen Nederlands maar ook allochtoon 

voelen enigszins oververtegenwoordigd. De groep die zich uitsluitend buitenlands voelt, is licht onder-

vertegenwoordigd. Kortom, als we de vwo'ers die zich uitsluitend Nederlands voelen vergelijken met de 

rest, dan kiest deze zich volledig autochtoon voelende groep net wat vaker voor hbo. Binnen de groep zich 

allochtoon voelende vwo'ers kiezen degenen die zich tegelijk zowel Nederlands als allochtoon voelen vaker 

voor het wo. Al met al vinden we zeker niet dat allochtone vwo'ers in het algemeen vaker hbo kiezen. 

Hetzelfde geldt als we de taal die vwo'ers thuis spreken als uitgangspunt nemen. 

Tabel 5 Ik voel mij Nederlands/Surinaams/Antilliaans/Arubaans/Marokkaans/Turks/anders… (in%) 

 

Hbo Wo 

Hbo,  

overwoog 

geen wo 

Hbo,  

overwoog 

wel wo 

Wo, 

 overwoog 

wel hbo 

Wo, 

 overwoog 

geen hbo 

Totaal 

Alleen Nederlands 92% 90% 91% 95% 94% 90% 91% 

Nederlands  + anders 5% 8% 6% 4% 4% 8% 7% 

Alleen anders 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

Tabel 6 Spreek je met je ouders of familie voornamelijk Nederlands of een andere taal? (in%) 

 

Hbo Wo 

Hbo,  

overwoog 

geen wo 

Hbo,  

overwoog 

wel wo 

Wo, 

 overwoog 

wel hbo 

Wo, 

 overwoog 

geen hbo 

Totaal 

Meestal/altijd Nederlands 92% 91% 92% 92% 91% 91% 91% 

Nederlands en andere taal 4% 6% 4% 5% 6% 6% 6% 

Meestal/altijd andere taal 4% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In de septemberenquête van de Startmonitor 2010-2011 is een vereenvoudigd vragenblok opgenomen 

gebaseerd op het zogenaamde Big Five persoonlijkheidsmodel. De naam van dit model slaat op de vijf 

karaktertrekken die het onderscheidt: 'extraversie', 'inschikkelijkheid', 'zorgvuldigheid', 'emotionele 

stabiliteit' en 'intellectuele autonomie'. 

Voor elk van deze vijf dimensies zijn twee items in de vragenlijst opgenomen, waarbij respondenten op 

een schaal van 1 tot 5 konden aangeven in hoeverre de typeringen op hen van toepassing zijn. De items 

staan hieronder in een overzicht weergegeven. De score op elk van de vijf dimensies wordt bepaald door 

de scores op de twee achterliggende items (score op 'hoog' minus score op 'laag'; scores op dimensies 

variëren van -4 tot +4). Opgemerkt moet worden dat deze operationalisatie van het Big Five model veel 

eenvoudiger is dan de gangbare tests en vragenlijsten die reeds op basis van het model ontwikkeld zijn. 

Maar het opnemen van een dergelijk volumineus vragenblok in de toch al omvangrijke Startmonitor is om 
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praktische redenen nu eenmaal niet mogelijk. De onderzoekers gaan er vanuit dat met deze tien vragen 

wel een eerste, ruwe indicatie kan worden verkregen van deze persoonlijkheidskenmerken, zodat deze in 

verband gebracht kunnen worden met studiesucces en andere gegevens. 

 

Dimensie Hoog: Laag: 

Extraversie Spontaan, spraakzaam, werk graag in 
teamverband. 

Gesloten, ga graag mijn eigen weg, werk 
graag in rustige omgeving 

Inschikkelijkheid Meegaand, inschikkelijk, behulpzaam, 
coöperatief. 

Dominant, veeleisend, competitief, hou graag 
controle. 

Zorgvuldigheid IJverig, betrouwbaar, houd me aan afspraken, 
werk georganiseerd en gestructureerd. 

Flexibel, nonchalant, improviseer graag. 

Emotionele 
stabiliteit 

Ontspannen, beheerst, moeilijk uit balans te 
brengen.  

Onzeker, nerveus, bang om fouten te maken. 

Intellectuele 
autonomie 

Origineel, fantasievol, creatief, nieuwsgierig, op 
zoek naar nieuwe ervaringen. 

Nuchter, praktisch, kijk logisch naar 
problemen, gebruik graag beproefde 
oplossingen.  

 

In Tabel 7 zien we dat vwo'ers die hbo kiezen wat hoger scoren op extraversie en op intellectuele 

autonomie. De wo-kiezers vinden zichzelf wat geslotener en iets minder creatief. 

Binnen de groep die twijfelt tussen hbo en wo scoren de wo-kiezers hoger op inschikkelijkheid. 

Tabel 7 Gemiddelde scores op big-fivekenmerken per categorie vwo'ers (schaalscores van minimaal -4 

tot maximaal +4) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Extraversie 1,1 0,7 1,1 1,0 0,8 0,7 0,8 

Inschikkelijkheid 1,2 1,2 1,3 1,0 1,4 1,1 1,2 

Zorgvuldigheid 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Emotionele stabiliteit 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 

Intellectuele autonomie -0,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -0,7 -0,6 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

2.3 Vwo-verleden 

In Tabel 8 zijn de profielen van de vwo’ers weergegeven. De vwo’ers die kiezen voor hbo hebben duidelijk 

vaker het profiel Cultuur en maatschappij gevolgd en veel minder vaak het dubbelprofiel Natuur en 

gezondheid plus Natuur en techniek. Uit eerder onderzoek is bekend dat vwo’ers die deze laatste twee 

profielen combineren over het algemeen de betere leerlingen zijn.  

 

Binnen de groep die twijfelde tussen hbo en wo zien we eveneens dat de groep die wo koos veel vaker 

het dubbelprofiel NG+NT heeft gevolgd. Bovendien blijken de vwo'ers die zonder twijfel hbo kozen nog 

minder vaak NG+NT te hebben gevolgd en de vwo'ers die zonder twijfel wo kozen nog vaker. Er lijkt zo 

een bijna lineair verband aanwezig tussen de mate waarin men zonder twijfel voor hbo (ene uiterste) of 

juist voor wo kiest (andere uiterste) en het kiezen van het dubbelprofiel NG+NT. 
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Tabel 8 Verdeling van profielen in het vo per categorie vwo'ers (%) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

CM 25% 12% 28% 18% 20% 11% 15% 

EM 31% 27% 33% 27% 24% 27% 28% 

NG 21% 19% 19% 26% 24% 18% 19% 

NT 10% 12% 9% 13% 9% 13% 12% 

NG + NT 13% 30% 12% 15% 24% 31% 27% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

Hetzelfde patroon zien we in Tabel 9. Niet alleen hebben de wo-kiezers naar eigen zeggen hogere cijfers 

gehaald in het vwo dan de hbo-kiezers, maar er lijkt ook hier een verband tussen de mate waarin men 

zonder twijfel voor hbo kiest (laagste studieresultaten) of juist voor wo kiest (hoogste resultaten). 

 

Tabel 9 Subjectieve studieresultaten in vooropleiding per categorie vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Veel minder goed dan gemiddeld 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 

Minder goed dan gemiddeld 12% 7% 14% 9% 11% 6% 8% 

Gemiddeld 59% 41% 60% 56% 49% 40% 44% 

Beter dan gemiddeld 25% 41% 23% 30% 31% 42% 38% 

Veel beter dan gemiddeld 2% 11% 2% 3% 9% 12% 10% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

En nogmaals zien we dit verband in Tabel 10 bij de percentages die in het vwo wel en niet gedoubleerd 

hebben: de wo-kiezers hebben minder vaak gedoubleerd en de hbo-kiezers vaker.  

Tabel 10 Aandeel studenten dat in het vo is blijven zitten per categorie vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Niet blijven zitten 74% 87% 73% 77% 86% 88% 85% 

Blijven zitten 26% 13% 27% 23% 14% 13% 15% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In Tabel 11 is weergegeven of de vwo'ers meer of minder tijd aan hun studie besteedden dan hun 

medeleerlingen. Al met al konden degenen die wo kiezen kennelijk toe met minder tijd in het vwo, al is 

het verschil minder groot dan bij de prestaties hierboven3. 

 

                                                      
3  Per slot van rekening kan het besteden van meer tijd aan de studie net zo goed wijzen op een grotere inzet als 

op meer moeite met de studie. 
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Tabel 11 Hoeveel tijd besteedde jij aan je studie in het vwo vergeleken met je medeleerlingen? 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Veel meer tijd dan gemiddeld 3% 3% 3% 4% 6% 3% 3% 

Meer tijd dan gemiddeld 24% 20% 24% 24% 18% 20% 21% 

Gemiddeld 33% 32% 34% 30% 33% 32% 32% 

Minder tijd dan gemiddeld 27% 28% 27% 29% 29% 28% 28% 

Veel minder tijd dan gemiddeld 13% 17% 13% 14% 14% 17% 16% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

Het laatste gegeven met betrekking tot het vwo-verleden vinden we in Tabel 12. De uitspraken over de 

studiehouding in het vwo zijn hier gerangschikt naar het verschil tussen de hbo- en de wo-kiezers (van 

positief naar negatief). Duidelijk wordt dat de vwo'ers die voor een wo-studie kiezen significant hoger 

scoren op de items die duiden op een positieve studiehouding (met name het streven naar hoge cijfers en 

de tevredenheid over eigen prestaties). De vwo'ers die een hbo-studie kiezen scoren juist hoger op de 

items die duiden op een minder positieve studiehouding. 

Tabel 12 Stellingen over studiehouding in het vwo per categorie vwo’ers (in % (zeer) mee eens). 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Ik probeerde steeds een zo hoog mogelijk 
cijfer te halen. 

48% 62% 48% 47% 56% 62% 59% 

Ik was tevreden over mijn studieprestaties 
in mijn vooropleiding. 

59% 68% 58% 60% 62% 68% 66% 

Mijn zelfdiscipline was goed. 
 

46% 50% 47% 44% 44% 51% 50% 

Ik had de neiging verplichtingen uit te 
stellen. 

46% 45% 45% 49% 52% 45% 45% 

Ik had eigenlijk meer tijd moeten besteden 
aan mijn opleiding. 

31% 30% 31% 32% 32% 29% 30% 

Ik vond het moeilijk om zelfstandig te 
plannen. 

24% 21% 26% 21% 23% 21% 22% 

Ik kon alleen bij vlagen goed studeren. 
 

29% 25% 28% 32% 30% 24% 26% 

Ik had veel hulp/ondersteuning nodig bij 
het leren. 

8% 4% 7% 8% 4% 4% 5% 

Ik vond het moeilijk me in te spannen voor 
oninteressante vakken of onderdelen. 

59% 54% 58% 61% 59% 54% 55% 

Bezigheden buiten de opl. verhinderden mij 
om mij volledig op het leren te richten. 

32% 27% 32% 33% 33% 26% 28% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

2.4 Studiekeuze 

Het eerste dat opvalt in Tabel 13 is dat de wo-kiezers van vrijwel alle voorlichtingsbronnen vaker gebruik 

hebben gemaakt dan de hbo-kiezers. De enige uitzonderingen zijn forums en sociale netwerken op 

internet; deze spelen in het algemeen geen grote rol bij de studiekeuze, maar worden door de hbo-kiezers 

wel vaker genoemd. 

Het grootste verschil in het gebruik van voorlichting vinden we bij de intensievere voorlichtingsdagen, 

zoals proefstuderen en meeloopdagen. Dit aanzienlijke verschil zal echter grotendeels te verklaren zijn 
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doordat dit type voorlichting nog steeds minder door hogescholen wordt aangeboden dan door 

universiteiten. 

 

Ook binnen de groep die zowel hbo als wo overwoog, blijken degenen die uiteindelijk wo kozen van 

diverse voorlichtingsmogelijkheden vaker gebruik te hebben gemaakt dan degenen die uiteindelijk hbo 

kozen.  

Tabel 13 Aandeel studenten dat gebruik maakt van verschillende voorlichtingsvormen per categorie 

vwo’ers (in %). 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Algemene voorlichtingsdagen van de 
instellingen/opleidingen 

77% 83% 76% 81% 84% 83% 82% 

Folders en andere schriftelijke 
voorlichting van de instellingen 

69% 77% 65% 76% 81% 77% 76% 

Websites van de 
instellingen/opleidingen zelf 

71% 68% 69% 74% 71% 67% 68% 

Intensievere voorlichtingsdagen, zoals 
proefstuderen, meeloopdag, etc. 

38% 55% 34% 47% 53% 55% 51% 

De website Studiekeuze123.nl 30% 35% 27% 36% 46% 34% 34% 

Bezoek aan de 'StudieBeurs' in 
Utrecht 

21% 27% 20% 22% 28% 27% 26% 

Voorlichting door de instelling op mijn 
oude school 

17% 23% 14% 25% 22% 23% 22% 

Andere vergelijkingswebsites (bv. 
tkmst.nl, qompas.nl) 

14% 18% 12% 19% 25% 17% 17% 

Bezoek aan de instelling met mijn 
oude school 

9% 18% 7% 14% 23% 18% 16% 

Onafhankelijke schriftelijke 
informatie, zoals Keuzegids ho. 

9% 15% 8% 12% 14% 15% 14% 

Zelf rechtstreeks contact opgenomen 
met de instelling (telefoon, e-mail) 

13% 8% 14% 12% 9% 8% 9% 

Forums/blogs op internet 8% 5% 7% 10% 5% 5% 6% 

Speciale voorlichtingsdag voor late 
beslissers 

2% 4% 2% 2% 5% 3% 3% 

Sociale netwerken op internet (bv. 
Hyves) 

3% 1% 3% 4% 1% 1% 2% 

Geen van deze informatiebronnen 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

De vwo'ers die wo kiezen laten zich wat vaker beïnvloeden door hun ouders en door leraren of decanen op 

hun oude school (Tabel 14). Degenen die hbo kiezen laten zich vaker adviseren door studenten die al 

studeren aan de opleiding of instelling in kwestie (klein verschil), door vrienden, door docenten of decanen 

van hun nieuwe opleiding en vooral vaker door iemand die al in het vakgebied werkt. 

 

Dat laatste verschil springt ook het meest in het oog als we binnen de verzameling twijfelaars nagaan door 

wie zij werden geadviseerd. Ook hier zijn degenen die uiteindelijk hbo kiezen vooral vaker beïnvloed door 

iemand die al in het vakgebied werkt. 
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Tabel 14 Mate van advies in studiekeuze per categorie vwo’ers (in % sterke of zeer sterke invloed) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Ouders 61% 66% 59% 65% 72% 66% 65% 

Student die al deze opleiding volgt of 
aan deze instelling studeert 

37% 36% 38% 36% 34% 36% 36% 

Vrienden 38% 34% 36% 42% 41% 34% 35% 

Iemand die al in dit vakgebied werkt 40% 30% 41% 39% 30% 30% 32% 

Leraren/decaan op oude school 24% 28% 20% 34% 28% 28% 27% 

Overige familie 20% 21% 21% 19% 20% 21% 21% 

Beroeps- of studiekeuzeadviseur of -
test 

19% 18% 21% 16% 18% 18% 18% 

Docent/decaan van mijn nieuwe 
opleiding 

9% 5% 10% 8% 4% 6% 6% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In Tabel 15 zien we op welk moment de verschillende groepen vwo'ers voor zichzelf een besluit hebben 

genomen over hun studiekeuze. De wo-kiezers lopen in hun keuze iets in de tijd vooruit op de hbo-kiezers. 

De verschillen lopen langzaam op en zijn het grootst in de periode voor de eindexamens (7% verschil in 

maart, april en mei); daarna trekken de percentages hbo'ers die hun keuze hebben gemaakt weer bij. 

 

Bestuderen we het keuzemoment van degenen die twijfelden tussen hbo en wo, dan valt vooral op dat 

beide groepen later hun keuze maakten dan degenen die zonder twijfel kozen voor hbo en wo. De groep 

die beide typen hoger onderwijs in overweging neemt, maakt in de eerste plaats als geheel pas later zijn 

keuze. 

Binnen de groep twijfelaars is er aanvankelijk geen sprake van een voorsprong voor ofwel de hbo-kiezers 

ofwel de wo-kiezers. Pas in de laatste maanden voor de start van het studiejaar nemen de wo-kiezers 

enige afstand (5% voorsprong in juli). De groep vwo'ers die na het overwegen van zowel hbo als wo 

uiteindelijk kiest voor hbo, maakt zijn keuze het laatst. 

 

Tabel 15 Moment van studiekeuze per categorie vwo’ers (cumulatief, in %). 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Al voor mijn profielkeuze 3% 4% 3% 1% 2% 5% 4% 

Voor aanvang schooljaar 09-10  14% 16% 16% 8% 9% 16% 15% 

In eerste helft schooljaar 09-10 34% 37% 38% 27% 24% 38% 36% 

Januari 2010 39% 43% 43% 32% 33% 44% 43% 

Februari 2010 46% 50% 49% 39% 38% 51% 49% 

Maart 2010 53% 60% 56% 48% 47% 62% 59% 

April 2010 64% 71% 66% 60% 59% 72% 70% 

Mei 2010 75% 82% 78% 69% 71% 83% 80% 

Juni 2010 84% 90% 85% 81% 84% 90% 88% 

Juli 2010 92% 96% 92% 90% 95% 96% 95% 

Augustus 2010 98% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 

September 2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  
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Een vergelijking van de studiekeuzemotieven van de hbo- en wo-kiezers levert een aantal interessante 

verschillen op. Een opvallend verschil is dat de hbo-kiezers meer belang hechten aan een specifiek beroep 

dat zij na de opleiding kunnen uitoefenen, terwijl de wo-kiezers meer belang hechten aan de keuze uit 

meer of bredere beroepsmogelijkheden. Verder zien we dat de vwo'ers die kiezen voor het wo meer 

belang hechten aan de inhoud van de opleiding, de kans op een baan, een hoger salaris, meer 

maatschappelijk aanzien en meer aandacht voor theoretische grondslagen. De vwo'ers die kiezen voor het 

hbo houden er meer rekening mee dat de opleiding aansluit bij hun capaciteiten en vaardigheden en dat 

zij de opleiding met een redelijke inspanning tot een goed einde kunnen brengen. Verder hechten zij meer 

belang aan de mogelijkheden om in de studie praktijkervaring op te doen en verkorte routes te volgen. 

 

Binnen de groep twijfelaars vinden we het merendeel van deze verschillen terug. Als we nagaan wat hier 

het sterkst de doorslag geeft voor een wo-keuze, dan is dat het vooruitzicht van meer of bredere 

beroepsmogelijkheden. De motieven die bij twijfel het sterkst wijzen in de richting van een hbo-keuze zijn 

het opdoen van praktijkervaring in de studie, de keuze voor een specifiek beroep, de inschatting dat de 

opleiding met een redelijke inspanning gehaald kan worden, het krijgen van vrijstellingen en het beter 

aansluiten bij de eigen capaciteiten en vaardigheden. 

 

Tabel 16 Belang van motieven voor keuze opleiding per categorie vwo'ers (in % (zeer) belangrijk) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Deze opleiding is inhoudelijk 
interessanter. 

88% 91% 88% 87% 90% 91% 91% 

Sluit beter aan bij mijn capaciteiten 
en vaardigheden. 

80% 74% 81% 79% 67% 75% 75% 

Meer of bredere 
beroepsmogelijkheden. 

58% 64% 59% 55% 68% 64% 63% 

Het specifieke beroep dat ik hiermee 
kan uitoefenen spreekt mij meer aan. 

73% 56% 73% 72% 52% 57% 59% 

Meer kans op een baan. 
 

46% 49% 46% 46% 46% 49% 48% 

Kan deze opleiding met redelijke 
inspanning tot goed einde brengen. 

54% 41% 51% 60% 41% 41% 43% 

Een hoger salaris. 
 

28% 43% 27% 28% 35% 43% 40% 

Meer mogelijkheden in de studie om 
praktijkervaring op te doen. 

70% 33% 71% 69% 34% 33% 40% 

Meer aandacht voor 
onderzoeksvaardigheden. 

26% 29% 27% 26% 29% 29% 29% 

Meer maatschappelijk aanzien/status. 
 

18% 28% 17% 18% 22% 29% 26% 

Meer aandacht voor theoretische 
grondslagen. 

16% 25% 16% 15% 20% 26% 24% 

Kan hier verkorte onderwijsroute 
volgen/vrijstellingen krijgen. 

17% 2% 16% 19% 3% 2% 5% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In Tabel 17 vinden we de motieven voor het kiezen van een instelling. De verschillen tussen de vwo'ers 

die kiezen voor hbo of voor wo komen grotendeels overeen met de verschillen die eerder in de 

Startmonitor in het algemeen werden gevonden tussen hbo en wo (ongeacht vooropleiding). Studenten 

die wo kiezen hechten meer belang aan de aantrekkelijkheid van stad en studentenleven en aan de 

kwaliteit en reputatie van de instelling en trekken zich bijvoorbeeld iets meer aan van rankings. Studenten 

die hbo kiezen letten meer op de reisafstand. 
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Een verschil dat we echter nog niet kenden is dat hier de vwo'ers die hbo kiezen vaker belang hechten aan 

een persoonlijk of kleinschalig karakter van de instelling. 

 

Tabel 17 Belang van motieven voor keuze instelling per categorie vwo'ers (in % (zeer) belangrijk) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Deze instelling heeft een betere 
kwaliteit en reputatie. 

53% 65% 53% 54% 63% 65% 62% 

Ik vind de stad en het studentenleven 
hier aantrekkelijker. 

43% 67% 44% 43% 67% 67% 62% 

Ik vind de sfeer op deze instelling 
beter. 

60% 61% 63% 54% 56% 62% 61% 

Ik vind de gebouwen en faciliteiten 
hier aantrekkelijker. 

47% 53% 49% 44% 53% 53% 52% 

Kortere reisafstand en/of betere 
bereikbaarheid. 

57% 51% 57% 58% 58% 51% 52% 

Ik vind de onderwijsmethode of -
aanpak aan deze instelling beter. 

40% 43% 44% 33% 42% 43% 42% 

Deze instelling is persoonlijker en 
kleinschaliger. 

45% 35% 46% 44% 32% 36% 37% 

Meer of betere studiemogelijkheden 
binnen of na mijn opleiding. 

29% 39% 27% 33% 40% 39% 37% 

A.g.v. loting/selectie/ toelatingseisen 
naar deze instelling gekomen. 

24% 17% 26% 20% 14% 18% 19% 

Instelling komt beter uit de 
ranglijsten (bv. Studiekeuze123, 
Keuzegids HO). 

14% 19% 13% 15% 15% 19% 18% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

De belangrijkste voorspeller van studiesucces die in de Startmonitor is gevonden, is de binding met de 

opleiding. Hiermee bedoelen we de overtuiging – al vanaf het begin van de studie – dat de gekozen 

opleiding èn de beroepen waartoe je wordt opgeleid optimaal passen bij je interesses, je capaciteiten en 

vaardigheden. In Tabel 18 zijn negen afzonderlijk items weergegeven waarmee we deze binding in kaart 

brengen. Samen vormen deze negen items één schaal, waarop de scores zijn opgenomen in Tabel 19. 

In beide tabellen is te zien dat vwo'ers die naar het hbo gaan, hoger scoren op de meeste afzonderlijke 

items en op de totaalscore, dan de vwo'ers die naar het wo gaan. 

Dezelfde conclusie kunnen we trekken wanneer we alleen kijken naar de vwo'ers die beide opties serieus 

hebben overwogen. We zien echter ook – en dat is eigenlijk niet meer dan logisch – dat de twijfelaars 

binnen hbo en wo een wat lagere binding hebben dan degenen die zonder twijfel kiezen voor hbo en wo. 
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Tabel 18 Binding met opleiding: oorspronkelijke items per categorie vwo'ers (in % mee eens, zeer mee 

eens) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Deze opleiding is helemaal mijn eigen 
keuze. 

94% 94% 94% 94% 92% 94% 94% 

Deze opleiding past perfect bij mijn 
interesses. 

89% 85% 91% 87% 78% 85% 86% 

Deze opleiding past perfect bij mijn 
capaciteiten/vaardigheden. 

78% 74% 80% 73% 65% 75% 75% 

De beroepen na deze opleiding passen 
perfect bij mijn interesses. 

83% 73% 84% 80% 69% 73% 75% 

De beroepen na deze opleiding  passen 
perfect bij capaciteiten/vaardigheden. 

77% 69% 79% 74% 60% 70% 71% 

Ik heb een heel goed beeld van wat 
voor werk en carrière ik wil. 

53% 36% 54% 50% 34% 36% 40% 

Ik ben zeer gemotiveerd om deze 
opleiding met succes af te ronden. 

90% 86% 92% 85% 77% 86% 87% 

Ik heb geen enkele twijfel over de 
juistheid van mijn opleidingskeuze. 

69% 61% 72% 61% 46% 63% 63% 

Door deze opl. keuze zie ik toekomst 
met vertrouwen & optimisme tegemoet. 

72% 72% 74% 68% 57% 74% 72% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

Tabel 19 Binding met opleiding: schaalscore per categorie vwo'ers (1=min., 5=max.) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Binding (schaalscore) 4,1 3,9 4,1 3,9 3,7 3,9 3,9 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

2.5 Verwachtingen 

De bevindingen in Tabel 20 liggen voor de hand: vwo'ers die naar het wo gaan, verwachten vaker dan 

degenen die naar het hbo gaan dat hun opleiding van hoog niveau is, intensief en met een groot aandeel 

theorie en verwachten minder vaak dat de opleiding veel praktijk zal bevatten. 

Hetzelfde geldt voor degenen die bij hun keuze nog twijfelden over het andere type hoger onderwijs. 

Tabel 20 Verwachtingen over niveau, intensiteit, aandeel theorie en aandeel praktijk per categorie 

vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Niveau: (zeer) hoog niveau 53% 80% 56% 47% 81% 79% 74% 

Intensiteit: (zeer) intensief 73% 81% 74% 71% 81% 81% 79% 

Aandeel theorie: (zeer) veel theorie 35% 82% 36% 33% 86% 81% 72% 

Aandeel praktijk: (zeer) veel praktijk 69% 30% 68% 70% 25% 30% 37% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  
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Minder evident zijn de uitkomsten in Tabel 21. De vwo'ers die wo kiezen verwachten vaker dat zij 

problemen in de studie zullen krijgen met wiskunde, Engels, rekenvaardigheden, zelfstandig werken en 

studievaardigheden. Met portfolio's maken en samenwerken in projectgroepen verwachten zij juist minder 

vaak problemen. 

Vergelijkbare resultaten zien we als we ons concentreren op de groep die twijfelde tussen hbo en wo. We 

zien daar overigens ook in veel gevallen dat degenen die na twijfel voor wo kiezen vaker problemen 

verwachten dan degenen die meteen voor wo kozen. En omgekeerd dat degenen die na twijfel voor hbo 

kiezen minder vaak problemen verwachten dan degenen die meteen al voor hbo kozen (uitgezonderd 

Engels en een portfolio maken). 

 

Tabel 21 Verwachte studieproblemen per categorie vwo'ers (in %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Presenteren 42% 37% 40% 44% 35% 37% 38% 

Het vak wiskunde 21% 35% 23% 16% 40% 34% 32% 

Engels 25% 27% 21% 33% 34% 26% 26% 

Rekenvaardigheden 15% 20% 19% 8% 27% 19% 19% 

Kritisch denken, probleemanalyses  20% 17% 21% 16% 21% 17% 18% 

Andere taal 17% 15% 17% 15% 17% 14% 15% 

Zelfstandig werken 12% 15% 12% 11% 19% 15% 15% 

Een portfolio maken 16% 10% 14% 20% 9% 10% 11% 

Studievaardigheden 9% 12% 9% 9% 18% 11% 11% 

Samenwerken in projectgroepen 14% 9% 12% 18% 10% 9% 10% 

Omgaan met een computer  9% 9% 8% 10% 8% 9% 9% 

Nederlandse taal 5% 5% 4% 7% 5% 5% 5% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  

 

In Tabel 22 tenslotte zien we dat de vwo'ers in het hbo zichzelf een iets hogere kans geven om de 

opleiding met succes af te ronden dan de vwo'ers in het wo. 

Vergelijken we de twee groepen die ook het andere type studie overwogen, dan is dit verschil duidelijker. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door de groep die na het overwegen van hbo toch uiteindelijk voor wo kiest: 

deze groep heeft minder vertrouwen in een goede afloop dan de andere drie groepen. 

Tabel 22 Verwachte kans op het behalen van het einddiploma per categorie vwo'ers (gemiddelde %) 

 Hbo Wo 
Hbo,  

overwoog 
geen wo 

Hbo,  
overwoog 

wel wo 

Wo, 
 overwoog 

wel hbo 

Wo, 
 overwoog 
geen hbo 

Totaal 

Kans behalen einddiploma 83% 81% 83% 82% 75% 81% 81% 

Bron: Startmonitor 2010-2011.  
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2.6 Redenen voor uitval 

Uiteraard verloopt voor de vwo'ers in hbo en wo hun eerste jaar niet altijd naar wens. In Tabel 23 zijn de 

redenen weergegeven die studenten opgeven voor het stoppen met studeren of omzwaaien naar een 

andere opleiding in het eerste studiejaar4. 

In het algemeen vallen vwo'ers zowel in hbo als wo vooral uit omdat ze vinden dat ze de verkeerde studie 

hebben gekozen, omdat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen en omdat ze niet voldoende gemotiveerd 

zijn. Hierin is geen verschil tussen de vwo'ers die hbo en die wo kiezen. 

 

De vwo'ers in het hbo vallen daarnaast vaker uit omdat zij moeite hebben met de manier waarop het 

onderwijs daar wordt gegeven, ze stoppen wat vaker omdat ze al een leuke baan hebben gevonden en ze 

stappen vooral vaker over naar een andere opleiding omdat ze het niveau in hun opleiding te laag vinden. 

De vwo'ers in het wo vallen vaker uit omdat de studie te zwaar is en omdat ze moeite hebben met de 

overgang of aansluiting vanuit het vwo. 

Als we alleen kijken naar de uitvalredenen van degenen die beide typen hoger onderwijs overwogen 

hebben, dan zien we dat degenen die uiteindelijk wo kiezen vaker daar uitvallen omdat de studie te zwaar 

is en dat degenen die uiteindelijk hbo kiezen veel vaker uitvallen omdat ze het niveau van hun studie te 

laag vinden. 

 

Tabel 23 Redenen voor studieuitval in het eerste studiejaar (in % (zeer) belangrijk) 

 

Hbo Wo 

Hbo,  

overwoog 

geen wo 

Hbo,  

overwoog 

wel wo 

Wo, 

 overwoog 

wel hbo 

Wo, 

 overwoog 

geen hbo 

Totaal 

Redenen voor stoppen en omzwaaien 

Verkeerde studiekeuze. 67% 65% 68% 66% 70% 64% 66% 

Verwachtingen niet uitgekomen. 61% 53% 62% 60% 59% 51% 55% 

Niet (voldoende) gemotiveerd. 56% 53% 48% 63% 51% 54% 54% 

Moeite met manier van onderwijs. 38% 26% 31% 46% 34% 25% 29% 

Studie te zwaar. 11% 26% 18% 4% 27% 26% 22% 

Moeite met overgang vanuit vooropl. 7% 18% 6% 8% 18% 18% 16% 

Onvoldoende studiebegeleiding. 8% 13% 2% 13% 9% 14% 12% 

Persoonlijke omstandigheden. 8% 13% 11% 5% 9% 13% 11% 

Vanwege functionele beperking. 3% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 

Redenen alleen voor stoppen        

Nog niet toe aan studeren. 16% 15% 26% 0% 10% 16% 15% 

Leuke baan gevonden. 8% 1% 13% 0% 0% 2% 3% 

Opleiding buiten het hoger onderwijs. 3% 3% 5% 0% 0% 3% 3% 

Geen recht meer op studiefinanciering. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Redenen alleen voor omzwaaien        

Niveau studie te laag. 58% 11% 55% 60% 9% 11% 22% 

Alsnog toegelaten opl. 1e voorkeur. 20% 18% 22% 18% 23% 17% 19% 

Niet thuis op de opleiding/instelling. 17% 17% 10% 22% 21% 16% 17% 

Bron: Startmonitor 2009-2010.  

                                                      
4  Van de Startmonitorrespondenten in studiejaar 2010-2011 is nog niet bekend wie uiteindelijk uitvalt in het eerste 

studiejaar en wie doorgaat met de studie. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van de Startmonitorgegevens uit 
studiejaar 2009-2010. 
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2.7 Conclusies 

 

Achtergrondkenmerken 

Mannen kiezen na het vwo vaker voor een wo-studie en doen dat bovendien vaker zonder daarbij ook een 

hbo-studie te overwegen. Wo-kiezers hebben vaker ouders met een bovengemiddeld inkomen (volgens de 

studenten zelf) en hun ouders zijn ook vaker zelf hoog opgeleid. 

Autochtone vwo'ers en vwo'ers die thuis uitsluitend Nederlands spreken kiezen iets vaker voor hbo dan 

vwo'ers die zich behalve Nederlands ook allochtoon voelen en die thuis naast Nederlands ook een andere 

taal spreken. 

Vwo'ers die hbo kiezen scoren wat hoger op de persoonlijkheidskenmerken Extraversie en op Intellectuele 

autonomie. De wo-kiezers vinden zichzelf wat geslotener en iets minder creatief. Binnen de groep die 

twijfelt tussen hbo en wo scoren de wo-kiezers hoger op Inschikkelijkheid. 

 

Kenmerken uit het vwo 

De vwo’ers die kiezen voor hbo hebben duidelijk vaker het profiel Cultuur en maatschappij gevolgd en veel 

minder vaak het dubbelprofiel Natuur en gezondheid plus Natuur en techniek. 

Verder geven de resultaten sterk aan dat zowel het kiezen als het overwegen van een hbo-studie vooral 

samenhangt met minder goede prestaties in het vwo. Niet alleen hebben de wo-kiezers naar eigen zeggen 

hogere cijfers gehaald in het vwo dan de hbo-kiezers, maar er lijkt bovendien een verband tussen de mate 

waarin men zonder twijfel voor hbo kiest (laagste studieresultaten) of juist zonder twijfel voor wo kiest 

(hoogste resultaten). In het verlengde hiervan zien we dat wo-kiezers ook minder vaak in het vwo hebben 

gedoubleerd en in het vwo met iets minder tijd voor hun studie toe konden dan degenen die hbo kiezen. 

Vwo'ers die een wo-studie kiezen, scoren ook significant hoger op items die duiden op een positieve 

studiehouding (met name het streven naar hoge cijfers en de tevredenheid over eigen prestaties). De 

vwo'ers die een hbo-studie kiezen scoren juist hoger op de items die duiden op een minder positieve 

studiehouding (bijvoorbeeld moeite met inspannen voor oninteressante onderdelen). 

 

Studiekeuze 

Wo-kiezers hebben voor hun studiekeuze van vrijwel alle mogelijke voorlichtingsbronnen vaker gebruik 

gemaakt dan de hbo-kiezers. Verder laten zij zich wat vaker beïnvloeden door hun ouders en door leraren 

of decanen op hun oude school. De vwo'ers die hbo kiezen laten zich vaker adviseren door studenten die 

al studeren aan de opleiding of instelling in kwestie, door vrienden, door docenten of decanen van hun 

nieuwe opleiding en vooral vaker door iemand die al in het vakgebied werkt. 

Vwo'ers die kiezen voor een wo-studie, maken die studiekeuze wat eerder in de tijd dan vwo'ers die een 

hbo-studie kiezen. Bestuderen we het keuzemoment van degenen die twijfelden tussen hbo en wo, dan 

valt vooral op dat deze studenten later hun keuze maakten dan degenen die zonder twijfel kozen voor hbo 

en wo. 

Bij de motieven voor de studiekeuze zien we dat de hbo-kiezers meer belang hechten aan een specifiek 

beroep dat zij na de opleiding kunnen uitoefenen, terwijl de wo-kiezers meer belang hechten aan de keuze 

uit meer of bredere beroepsmogelijkheden. Verder hechten wo-kiezers meer belang aan de inhoud van de 

opleiding, de kans op een baan, een hoger salaris, meer maatschappelijk aanzien en meer aandacht voor 

theoretische grondslagen. De hbo-kiezers houden er meer rekening mee dat de opleiding aansluit bij hun 

capaciteiten en vaardigheden en dat zij de opleiding met een redelijke inspanning tot een goed einde 

kunnen brengen. Verder hechten zij meer belang aan de mogelijkheden om in de studie praktijkervaring 

op te doen en verkorte routes te volgen. 

De motieven die bij twijfel het sterkst wijzen in de richting van een hbo-keuze zijn het opdoen van 

praktijkervaring in de studie, de keuze voor een specifiek beroep, de inschatting dat de opleiding met een 

redelijke inspanning gehaald kan worden, het krijgen van vrijstellingen en het beter aansluiten bij de eigen 

capaciteiten en vaardigheden. 

Wat betreft de motieven voor de instellingskeuze komen de verschillen tussen vwo'ers die kiezen voor hbo 

of voor wo grotendeels overeen met de verschillen die algemeen gelden tussen hbo en wo (dus ongeacht 
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vooropleiding). Studenten die wo kiezen hechten meer belang aan de aantrekkelijkheid van stad en 

studentenleven en aan de kwaliteit en reputatie van de instelling en trekken zich bijvoorbeeld iets meer 

aan van rankings. Studenten die hbo kiezen letten meer op de reisafstand. Een verschil dat hier wel opvalt 

is dat vwo'ers die hbo kiezen vaker belang hechten aan een persoonlijk of kleinschalig karakter van de 

instelling. 

Vwo'ers die naar het hbo gaan vertonen bij de start van de studie een sterkere binding met hun gekozen 

opleiding dan de vwo'ers die naar het wo gaan, wat in het algemeen gunstig samenhangt met 

studiesucces in het eerste jaar. We zien tegelijkertijd – en dat is eigenlijk niet meer dan logisch – dat de 

twijfelaars binnen hbo en wo een wat lagere binding hebben dan degenen die zonder twijfel kiezen voor 

hbo en wo. Zij beginnen met minder overtuiging aan hun nieuwe opleiding. 

 

Verwachtingen 

Vwo'ers die naar het wo gaan, verwachten vaker dan degenen die naar het hbo gaan dat hun opleiding 

van hoog niveau is, intensief en met een groot aandeel theorie en verwachten minder vaak dat de 

opleiding veel praktijk zal bevatten. 

Vwo'ers die wo kiezen verwachten vaker dat zij problemen in de studie zullen krijgen met wiskunde, 

Engels, rekenvaardigheden, zelfstandig werken en studievaardigheden. Met portfolio's maken en 

samenwerken in projectgroepen verwachten zij juist minder vaak problemen. Bij de twijfelaars valt op dat 

degenen die na twijfel wo kiezen vaker problemen verwachten dan degenen die meteen voor wo kiezen. 

En omgekeerd geldt dat degenen die na twijfel voor hbo kiezen juist minder vaak studieproblemen 

verwachten dan degenen die meteen al voor hbo kiezen. 

 

De vwo'ers in het hbo geven zichzelf een iets hogere kans om hun opleiding met succes af te ronden dan 

de vwo'ers in het wo. Vergelijken we alleen de hbo'ers en wo'ers die ook het andere type studie 

overwogen op dit punt, dan is dit verschil duidelijker. Dit komt vooral door de groep die na het overwegen 

van hbo toch uiteindelijk voor wo kiest: deze groep heeft minder vertrouwen in een goede afloop dan alle 

andere groepen. 

 

Redenen voor studieuitval 

In het algemeen vallen vwo'ers zowel in hbo als wo het vaakst uit omdat ze vinden dat ze de verkeerde 

studie hebben gekozen, omdat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen en omdat ze niet voldoende 

gemotiveerd zijn. Hierin is geen verschil tussen de vwo'ers in het hbo en wo. 

De vwo'ers in het hbo vallen daarnaast vaker uit omdat zij moeite hebben met de manier waarop het 

onderwijs daar wordt gegeven, ze stoppen wat vaker omdat ze al een leuke baan hebben gevonden en ze 

stappen vooral vaker over naar een andere opleiding omdat ze het niveau in hun opleiding te laag vinden. 

De vwo'ers in het wo vallen vaker uit omdat de studie te zwaar is en omdat ze moeite hebben met de 

overgang of aansluiting vanuit het vwo. 

Kijken we alleen naar de uitvalredenen van vwo'ers die beide typen hoger onderwijs overwogen hebben, 

dan zien we dat degenen die na twijfel wo kiezen daar vaker uitvallen omdat de studie te zwaar is en dat 

degenen die na twijfel hbo kiezen daar veel vaker uitvallen omdat ze het niveau van hun studie te laag 

vinden. 
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3 HetScholierenpanel en HetStudentenpanel 

3.1 Inleiding: onderzoeksgroepen 

Op basis van de Startmonitor konden in het voorgaande hoofdstuk al de nodige verschillen in kaart 

worden gebracht tussen de vwo'ers die kiezen voor hbo en voor wo. Om ook gericht een aantal expliciete 

vragen over deze keuze te kunnen stellen, werden drie groepen respondenten benaderd met een nieuwe 

enquête. Via HetStudentenpanel van ResearchNed konden huidige eerstejaars in hbo en wo (afkomstig uit 

het vwo) worden benaderd en via HetScholierenpanel een groot aantal huidige scholieren in 5- en 6-vwo. 

De aantallen aangeschreven en deelnemende studenten en scholieren staan weergegeven in Tabel 24. 

 

Tabel 24 Respons op de enquêtes onder eerstejaars hbo en wo en 5/6-vwo’ers. 

 

Aangeschreven Respons (n) Respons (%) 

HetStudentenpanel vwo-hbo 669 244 36% 

HetStudentenpanel vwo-wo 1346 805 60% 

HetScholierenpanel 5/6-vwo 1395 441 32% 

Totaal 3410 1490 44% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Na cleaning en selectie resteren er in de groep eerstejaars hbo en wo nog respectievelijk 184 en 578 

respondenten. Dit komt voornamelijk doordat een groot deel van deze eerstejaars niet rechtstreeks uit het 

vwo afkomstig is, maar al eerder in het hbo gestudeerd heeft. We selecteren voor deze analyses 

uitsluitend studenten die ofwel rechtstreeks afkomstig zijn uit het vwo ofwel na het vwo eerst gereisd of 

gewerkt hebben, maar niet ouder zijn dan 21 jaar. 

 

Van de groep vwo'ers resteren na cleaning 415 leerlingen: 223 in 5-vwo en 192 in 6-vwo (niet in tabel). In 

Tabel 25 zien we hoe ver deze twee groepen ten tijde van de enquête waren gevorderd in hun 

keuzeproces. De 6-vwo-groep is zekerder van zijn keuze tussen hbo en wo dan de 5-vwo-groep, maar de 

percentages leerlingen die nog helemaal geen keuze hebben gemaakt zijn zowel in 5- als 6-vwo klein 

(resp. 10% en 2%). 

Een duidelijk verschil tussen 5- en 6-vwo zien we in de percentages die al een specifieke opleiding hebben 

gekozen: de 6-vwo'ers zijn hier (uiteraard) al veel verder in. De combinatie van gegevens in Tabel 25 

geeft aan dat leerlingen in de laatste fase van het vwo eerst al vroeg een keuze maken tussen hbo en wo, 

voordat zij een specifieke opleiding kiezen. 

 

Tabel 25 Hoe ver zijn de vwo'ers in hun keuzeproces? 

  

5-vwo 6-vwo 

Keuze hbo/wo Ik kies zeker een hbo-opleiding. 6% 11% 

 

Ik kies waarschijnlijk een hbo-opleiding. 11% 3% 

 

Ik weet het nog niet. 10% 2% 

 

Ik kies waarschijnlijk een wo-opleiding. 27% 16% 

 

Ik kies zeker een wo-opleiding. 47% 68% 

Keuze opleiding Opleiding al gekozen 39% 73% 

 

Opleiding nog niet gekozen 61% 27% 

Bron: HetScholierenpanel, ResearchNed 2011.  
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In Tabel 26 is weergegeven hoeveel eerstejaars in het hoger onderwijs aangeven dat zij expliciet 

getwijfeld hebben tussen hbo en wo. De vwo'ers die naar het hbo zijn gegaan blijken veel vaker (sterk) te 

hebben getwijfeld tussen hbo en wo dan de vwo'ers die naar het wo zijn gegaan. Dit lijkt er op te wijzen 

dat kiezen voor hbo na het vwo toch een moeizaam proces is. 

 

Tabel 26 In hoeverre hebben de eerstejaars ho getwijfeld tussen hbo en wo? 

 

1e jaars hbo 1e jaars wo 

Nee, ik heb niet getwijfeld tussen hbo en wo. 27% 71% 

Ja, ik heb enigszins getwijfeld tussen hbo en wo. 39% 23% 

Ja, ik heb sterk getwijfeld tussen hbo en wo. 33% 6% 

Bron: HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

3.2 Achtergrondkenmerken 

Bij de scholieren en studenten vinden we hier eigenlijk precies dezelfde verschillen als we al in het 

voorgaande hoofdstuk bij de Startmonitor tegenkwamen. Ten eerste valt in Tabel 27 opnieuw een 

oververtegenwoordiging op van het profiel CM bij de hbo-kiezers en van het profiel NG en het 

dubbelprofiel NG+NT bij de wo-kiezers. 

 

Tabel 27 Verdeling van vwo-profielen per categorie respondenten. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

CM 20% 16% 11% 13% 24% 13% 16% 

EM 22% 21% 20% 20% 18% 20% 19% 

NG 26% 26% 22% 23% 27% 18% 20% 

NT 12% 16% 11% 11% 12% 11% 11% 

NG&NT 20% 21% 36% 33% 19% 38% 34% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Ook zien we in Tabel 28 dat de ouders van de vwo'ers die naar het wo gaan, vaker zelf hoger opgeleid zijn 

– met name universitair opgeleid – dan de ouders van vwo'ers die naar het hbo gaan. 

 

Tabel 28 Opleiding ouders per categorie respondenten. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Ouders geen hoger onderwijs 32% 6% 25% 25% 38% 29% 31% 

Ouders hbo 42% 61% 36% 38% 38% 34% 35% 

Ouders wo 26% 33% 39% 37% 24% 37% 34% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Tussen scholieren en studenten die voor hbo en wo kiezen vinden we geen significante verschillen in de 

percentages respondenten die zich autochtoon of allochtoon voelen (niet in tabel).  
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3.3 Vwo-verleden 

Net als in het voorgaande hoofdstuk vinden we ook hier een duidelijk verschil in vwo-prestaties tussen de 

hbo- en de wo-kiezers (Tabel 29). De vwo'ers die wo willen kiezen of inmiddels in het wo zijn begonnen, 

rapporteren vaker bovengemiddelde prestaties dan vwo'ers die hbo willen kiezen of inmiddels in het hbo 

zijn begonnen.  

 

Bovendien geven eerstejaars in het hbo gemiddeld als hun eindcijfer in het vwo 6,8 aan, terwijl de 

eerstejaars in het wo een significant hoger gemiddeld vwo-cijfer opgeven van 7,2 (niet in tabel). 

 

Tabel 29 Prestaties in vwo. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Veel minder goed dan gemiddeld. 4% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 

Minder goed dan gemiddeld 21% 10% 8% 10% 14% 6% 8% 

Gemiddeld 48% 60% 33% 37% 48% 36% 39% 

Beter dan gemiddeld 25% 25% 44% 40% 30% 42% 39% 

Veel beter dan gemiddeld 2% 5% 14% 12% 7% 16% 14% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

In Tabel 30 zien we hoe hoog de scholieren en studenten hun eigen kansen op studiesucces inschatten in 

drie verschillende fasen. Zowel in 5- als in 6-vwo schatten de scholieren die naar het wo willen hun kansen 

significant hoger in dan hun medeleerlingen die naar het hbo gaan.  

Eenmaal gearriveerd in het hoger onderwijs is er geen verschil meer tussen de hbo'ers en de wo'ers. Na 

de keuze voor het hbo te hebben gemaakt, schatten de hbo'ers hun kansen op studiesucces even hoog in 

als degenen die voor het wo hebben gekozen. Je zou met enige vrijheid kunnen stellen dat beide groepen 

zich – wat betreft match tussen capaciteiten en opleidingseisen – na het maken van de keuze gemiddeld 

even goed op hun plek voelen. 

 

Tabel 30 Inschatting eigen kansen op studiesucces. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

5-vwo: Hoeveel % kans dit jaar 
over te gaan naar 6-vwo? 

67% 81% 87% 83% - - - 

6-vwo: Hoeveel % kans dit jaar 
je vwo-diploma te halen? 

69% 87% 83% 81% - - - 

1e jaar ho: Hoeveel % kans om 
het einddiploma van je huidige 
opleiding te behalen? 

- - - - 83% 81% 81% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

3.4 Studiekeuze 

Voordat we de bachelorkeuze uitgebreid in kaart brengen, gaan we eerst na in hoeverre de scholieren en 

studenten bij de overgang van vwo naar ho al uitgesproken ideeën hebben over hun latere masterkeuze. 

Het gros van de wo-kiezers blijkt in het vwo al scherp voor ogen te hebben dat zij na hun bachelor een 

master willen doen (Tabel 31). Opvallend is dat de hbo-kiezers niet alleen in de eindfase van vwo vaak 
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nog niet weten of zij een master willen volgen, maar ook in het eerste jaar hoger onderwijs nog steeds 

voor een groot deel geen voornemens hierover hebben.  

 

Ook de keuze voor het type master is voor de wo-kiezers duidelijk: dat kan eigenlijk alleen maar een wo-

master zijn. Bij de hbo-kiezers zien we dat ook binnen de groep die wel weet dat hij/zij een master wil 

volgen, de keuze voor het type master vaak nog niet gemaakt is.  

In het eerste jaar hbo wordt duidelijk dat een wo-master ook voor de hbo'ers vaker de voorkeur krijgt dan 

een hbo-master. In 5- en 6-vwo geven de hbo-kiezers die een master willen volgen nog wel vaker de 

voorkeur aan een hbo-master (37% tegen 26%), maar eenmaal gestart in het hbo kiest 46 procent een 

wo-master tegen 23 procent een hbo-master. 

 

Van degenen die al weten dat zij een hbo- of wo-master willen volgen, weet ongeveer de helft echter nog 

helemaal niet welke masteropleiding dat precies gaat worden. Ook van de wo-kiezers voor wie al zo vroeg 

vast staat dat zij een master willen volgen en dat dit een wo-master zal zijn, heeft slechts een kleine 

minderheid aan het eind van het vwo of in het eerste jaar wo al een specifieke masteropleiding op het 

oog. 

 

Tabel 31 Hoe ver zijn vwo'ers met hun masterkeuze eind vwo en in het eerste jaar ho? 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Weet je al of je na je bachelor ook een masteropleiding wilt volgen? 

Zeker niet 2% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 

Waarschijnlijk niet 9% 5% 0% 2% 13% 1% 4% 

Weet niet 39% 30% 10% 15% 35% 5% 13% 

Waarschijnlijk wel 37% 50% 43% 42% 33% 38% 36% 

Zeker wel 13% 15% 47% 40% 18% 56% 47% 

Wil je dan masteropleiding volgen in hbo of wo? (Alleen respondenten die (waarschijnlijk) wel master willen volgen) 

Hbo-Master 37% 0% 0% 3% 23% 0% 4% 

Wo-Master 26% 15% 97% 87% 46% 96% 89% 

Weet niet 37% 85% 3% 10% 31% 3% 7% 

Weet je al welke masteropleiding je dan wilt volgen? (Alleen respondenten die al weten of ze hbo- of wo-master kiezen) 

Ja, ik weet welke 
masteropleiding ik wil volgen. 

24% - 21% 21% 25% 14% 15% 

Ik weet ongeveer welke 
masteropleiding /heb paar 
masteropleidingen op het oog. 

35% - 38% 39% 23% 34% 33% 

Nee, ik weet nog niet welke 
masteropleiding ik wil volgen. 

41% - 40% 40% 52% 52% 52% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

In het voorgaande hoofdstuk op basis van de Startmonitor zagen we dat wo-kiezers vaker van diverse 

voorlichtingsbronnen gebruik maakten dan hbo-kiezers. In de Startmonitor wordt echter niet gevraagd of 

van deze voorlichting gebruik wordt gemaakt bij hogescholen of bij universiteiten. Met behulp van 

HetScholierenpanel en HetStudentenpanel is dit nu wel onderzocht (Tabel 32).  

De vwo'ers die kiezen voor een wo-studie hebben in hun oriëntatie de hogescholen al grotendeels links 

laten liggen. Bij voorlichtingsvormen die vroeg in het keuzeproces worden bestudeerd, zoals folders en 

websites, raadpleegt een substantieel deel van de wo-kiezers nog wel de informatie bij zowel hogescholen 

als universiteiten, maar is de groep die alleen bij universiteiten te rade gaat toch al het grootst. 

Activiteiten waaraan over het algemeen pas laat in het keuzeproces wordt deelgenomen, zoals 
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intensievere voorlichtingsdagen (proefstuderen), worden door wo-kiezers vrijwel nooit meer bij 

hogescholen bezocht. 

Het beeld bij de hbo-kiezers is anders in die zin dat zij bij de vroege voorlichtingsactiviteiten vooral in 

beide typen hoger onderwijs nog deelnemen – vaker dan alleen maar bij hogescholen. Maar tegen het 

einde van het keuzeproces bezoeken ook zij voornamelijk nog intensievere voorlichtingsvormen binnen het 

gekozen type hoger onderwijs (hbo). 

Dit betekent dat als hogescholen nog invloed willen uitoefenen op de groep vwo'ers die nu naar het wo 

gaat, zij dit moeten proberen via hun folders, websites en algemene voorlichtingsdagen. 

 

Tabel 32 Gebruik van voorlichtingsbronnen bij hogescholen en bij universiteiten (% t.o.v. totale groep 

respondenten). 

  5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

  
Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Folders en andere schriftelijke 
voorlichting van de 
instellingen/opleidingen.  

Hogeschool 19% 0% 1% 3% 18% 0% 4% 

Universiteit 2% 25% 51% 34% 4% 56% 43% 

Beide 54% 45% 32% 29% 51% 24% 30% 

Websites van de 
instellingen/opleidingen zelf.  

Hogeschool 15% 5% 0% 2% 19% 0% 5% 

Universiteit 2% 30% 49% 33% 0% 43% 33% 

Beide 46% 35% 20% 20% 46% 16% 23% 

Algemene voorlichtingsdagen van 
de instellingen/opleidingen.  

Hogeschool 37% 0% 0% 5% 30% 1% 8% 

Universiteit 6% 40% 63% 43% 4% 64% 49% 

Beide 43% 45% 20% 20% 40% 14% 21% 

Intensievere voorlichtingsdagen, 
zoals proefstuderen, meeloopdag, 
dagje-student, etc. 

Hogeschool 24% 10% 0% 4% 34% 0% 8% 

Universiteit 0% 15% 43% 28% 5% 53% 42% 

Beide 9% 0% 2% 2% 13% 4% 6% 

Bezoek aan een instelling met mijn 
school.  

Hogeschool 6% 0% 1% 2% 3% 0% 1% 

Universiteit 9% 5% 25% 17% 3% 12% 10% 

Beide 7% 0% 5% 4% 2% 3% 3% 

Voorlichting door een instelling op 
mijn school.  

Hogeschool 4% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 

Universiteit 4% 10% 25% 17% 2% 15% 11% 

Beide 30% 10% 16% 14% 7% 7% 7% 

Zelf rechtstreeks contact 
opgenomen met de instelling 
(telefoon, e-mail).' 

Hogeschool 17% 0% 0% 2% 8% 0% 2% 

Universiteit 0% 0% 11% 7% 0% 8% 6% 

Beide 2% 10% 1% 1% 1% 1% 1% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

De voorgaande tabel gaf inzicht in het gebruik van diverse voorlichtingsvormen, maar niet in de invloed 

die deze voorlichting heeft op de studiekeuze. In Tabel 33 is van een aantal voorlichtingsvormen en ook 

van mogelijk invloedrijke partijen weergegeven hoeveel invloed zij volgens scholieren en studenten 

hebben op de studiekeuze. De voorlichting van de instellingen blijkt in het algemeen het meest invloedrijk, 

op afstand gevolgd door de mening van de ouders en vervolgens het algemene informatiemateriaal dat de 

abituriënten wordt verstrekt over kiezen na het vwo. 

Wat sterk opvalt is dat zowel bij de vwo'ers als bij de eerstejaars ho door de wo-kiezers veel meer invloed 

wordt toegekend aan het algemene informatiemateriaal over kiezen na het vwo. Dit zou mogelijk kunnen 

betekenen dat vwo'ers die een hbo-keuze overwegen, zich minder aangesproken voelen door algemeen 

voorlichtingsmateriaal dat toewerkt naar een 'logische' keuze voor het wo. Of deze interpretatie juist is of 

niet, het algemene voorlichtingsmateriaal over kiezen na het vwo lijkt wel een uitgelezen medium om in 

ieder geval de wo-kiezers te informeren over mogelijke voordelen van een hbo-keuze. 



27 - Kiezen voor hbo of wo 

 

Tabel 33 Hoeveel invloed hebben de volgende instanties en personen op het beeld dat jij hebt van het 

hbo en wo? 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Voorlichting van hogescholen en universiteiten.  77% 71% 79% 78% 73% 79% 77% 

Informatie of mening van mijn ouders.  60% 47% 59% 59% 52% 54% 53% 

Algemeen informatiemateriaal over kiezen na vwo.  26% 59% 52% 48% 29% 43% 39% 

Informatie of mening van vrienden.  45% 24% 39% 39% 32% 34% 33% 

Informatie of mening van mijn docenten.  49% 53% 36% 39% 27% 25% 25% 

Informatie in de media (tv, internet, kranten) 32% 41% 35% 35% 22% 25% 24% 

Informatie of mening van decaan.  47% 47% 40% 42% 23% 22% 22% 

Voorl.materiaal van mijn school/LOB-traject.  32% 47% 30% 31% 16% 20% 19% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Interessant is de vraag in welke mate de invloedrijke voorlichtingsbronnen en adviserende partijen een 

keuze stimuleren in het voordeel van hbo of wo. Dit gegeven is uitgewerkt in Tabel 34. Docenten, 

vrienden, ouders en het algemene vwo-voorlichtingsmateriaal blijken het vaakst zodanig invloed uit te 

oefenen op het beeld dat respondenten hebben van hbo en wo, dat dit pleit voor een wo-keuze. Instanties 

en personen die invloed hebben ten faveure van het hbo, zijn er eigenlijk bijna niet. Voor degenen die 

inmiddels een keuze voor wo hebben gemaakt lijken dit soort bronnen compleet afwezig. Onder degenen 

die hbo kiezen ervaart een deel weliswaar dat sommige bronnen wel voor hbo pleiten (ouders nog het 

sterkst), maar ook voor hen pleiten vrijwel alle bronnen nog steeds vaker voor wo dan voor hbo. 

 

Tabel 34 In hoeverre pleiten de diverse voorlichtingsbronnen (die invloed hebben) voor een studie in hbo 

of wo? (% invloed t.o.v. totale responsgroep). 

  5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

  
Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Voorlichting van hogescholen 
en universiteiten.  

Pleit voor hbo 15% 0% 1% 3% 10% 1% 3% 

Pleit voor wo 13% 15% 36% 25% 10% 42% 34% 

Algemeen informatiemateriaal 
over kiezen na het vwo.  

Pleit voor hbo 6% 0% 1% 1% 5% 1% 2% 

Pleit voor wo 22% 35% 41% 30% 33% 40% 39% 

Voorlichtingsmateriaal van mijn 
school / LOB-traject.  

Pleit voor hbo 4% 5% 0% 1% 5% 1% 2% 

Pleit voor wo 19% 35% 33% 25% 24% 32% 30% 

Informatie of mening van mijn 
docenten.  

Pleit voor hbo 9% 5% 1% 2% 8% 0% 2% 

Pleit voor wo 35% 40% 55% 41% 28% 46% 41% 

Informatie of mening van mijn 
ouders.  

Pleit voor hbo 22% 5% 2% 4% 16% 1% 4% 

Pleit voor wo 11% 25% 52% 35% 7% 49% 39% 

Informatie of mening van 
vrienden.  

Pleit voor hbo 13% 5% 0% 2% 6% 1% 2% 

Pleit voor wo 22% 25% 47% 34% 24% 46% 41% 

Informatie of mening van 
decaan.  

Pleit voor hbo 15% 5% 1% 2% 8% 0% 2% 

Pleit voor wo 13% 35% 38% 28% 16% 34% 30% 

Informatie in de media (tv, 
internet, kranten, etc.) 

Pleit voor hbo 6% 5% 2% 2% 3% 1% 1% 

Pleit voor wo 13% 15% 27% 20% 12% 25% 22% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  
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In Tabel 35, die een overzicht geeft van de motieven voor het kiezen van een specifieke opleiding, vinden 

we vooral voor de hand liggende verschillen tussen de hbo- en wo-kiezers. De vwo'ers die naar een 

hogeschool gaan hechten meer belang aan de beroepsgerichtheid van de opleiding en de mogelijkheden 

om praktijkervaring op te doen. Ook appelleert de mogelijkheid van een verkorte onderwijsroute of het 

verkrijgen van vrijstellingen sterker aan deze groep dan aan de wo-kiezers. 

De vwo'ers die naar het wo gaan vinden de aandacht voor theoretische grondslagen en onderzoeks-

vaardigheden belangrijker en ook – wat de eerstejaars betreft – de status die de studiekeuze met zich 

meebrengt. 

 

Tabel 35 Motieven voor het kiezen van een opleiding. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 

Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

De opleiding moet inhoudelijk interessant 
zijn.  

96% 100% 97% 97% 88% 96% 94% 

De opleiding moet goed aansluiten bij 
mijn capaciteiten en vaardigheden.  

91% 95% 89% 90% 81% 78% 79% 

Het specifieke beroep dat ik ermee kan 
gaan uitoefenen, moet mij aanspreken. 

85% 84% 79% 80% 70% 54% 58% 

De opleiding biedt veel of brede 
beroepsmogelijkheden.  

55% 74% 62% 62% 48% 60% 57% 

Grote kans op een baan.  64% 79% 72% 71% 36% 47% 44% 

Een hoog salaris.  30% 26% 43% 40% 16% 31% 27% 

Veel maatschappelijk aanzien/status.  9% 11% 23% 20% 14% 21% 19% 

De opleiding moet duidelijk 
beroepsgericht zijn.  

49% 11% 27% 29% 73% 21% 33% 

Veel mogelijkheden in de studie om 
praktijkervaring op te doen.  

75% 68% 55% 59% 79% 28% 40% 

Veel aandacht voor theoretische 
grondslagen.  

23% 21% 46% 41% 19% 35% 31% 

Veel aandacht voor onderzoeks-
vaardigheden.  

26% 16% 52% 46% 21% 35% 32% 

De mogelijkheid van een verkorte 
onderwijsroute of vrijstellingen.  

19% 21% 9% 11% 13% 3% 5% 

Ik moet de opl. met redelijke inspanning 
tot een goed einde kunnen brengen.  

75% 89% 75% 76% 58% 53% 54% 

Bron: HetScholierenpanel, ResearchNed 2011.  

3.5 Beelden van hbo en wo 

De keuze voor hbo of wo wordt al vroeg gemaakt in het oriëntatieproces, al voordat een concrete 

bachelorstudie wordt gekozen. In dit stadium van het oriëntatieproces zijn algemene beelden en indrukken 

nog van groot belang – specifieke opleidingsinformatie speelt pas in het finale stadium van het 

keuzeproces een belangrijke rol.  

Om deze algemene beelden en indrukken in kaart te brengen, zijn in de enquêtes voor scholieren en 

studenten 41 algemene uitspraken voorgelegd over hbo en wo. Allereerst werd gevraagd of deze 

uitspraken volgens de respondenten 'niet waar', 'enigszins waar' of 'helemaal waar' zijn5. Alleen indien een 

                                                      
5  Daarnaast was ook 'weet ik niet/geen mening' een aankruisoptie. Deze categorie is in Tabel 36 niet opgenomen. 
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uitspraak volgens een respondent enigszins of helemaal waar is, werd vervolgens gevraagd of de 

betreffende uitspraak pleit voor een hbo- of wo-keuze6. 

 

In Tabel 36 is allereerst te zien volgens hoeveel respondenten de 41 uitspraken 'waar' zijn. Slechts een 

klein deel van voorgelegde uitspraken – zo'n 13 van de 41 – blijkt duidelijk 'waar' volgens de 

respondenten in vwo en ho. De meerderheid van de stereotypen wordt vaker 'niet waar' dan 'helemaal 

waar' geacht. 

Voor 17 andere uitspraken geldt dat weliswaar meer respondenten ze 'niet waar' vinden dan 'helemaal 

waar', maar dat als we de groep die de uitspraken 'enigszins waar' vindt meetellen, er uiteindelijk toch 

meer aanhangers dan tegenstanders zijn. 

De laatste 11 uitspraken tenslotte worden duidelijk het vaakst  'niet waar' . 

 

Tabel 36 Uitspraken over hbo en wo: zijn deze uitspraken waar volgens vwo'ers en eerstejaars ho? 

 

 

5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

  
  

Niet 
waar 

Enigsz. 
waar 

Helem. 
waar 

Niet 
waar 

Enigsz. 
waar 

Helem. 
waar 

Als je onderzoeker of wetenschapper wil worden, ga je 
naar de universiteit. 

9% 26% 60% 8% 29% 58% 

Het hbo is meer praktijkgericht en het wo meer 
theoretisch. 

7% 37% 51% 3% 34% 59% 

In het wo heb je minder lesuren en meer zelfstudie; dat 
vereist meer zelfdiscipline. 

5% 31% 59% 11% 28% 55% 

De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in het wo hoger 
dan in het hbo. 

6% 35% 53% 6% 31% 55% 

Als je vwo haalt, verwacht je omgeving dat je naar een 
universiteit gaat. 

13% 47% 37% 10% 46% 41% 

De werklast in het wo is hoger dan in het hbo. 
 

10% 35% 44% 18% 31% 38% 

In het wo krijg je meer lesstof in het Engels of een andere 
taal; in het hbo meer in het Nederlands. 

10% 36% 34% 11% 36% 34% 

In het hbo leer je vaardigheden; in het wo leer je om op 
een bepaalde manier te denken. 

8% 50% 30% 9% 55% 28% 

In een hbo-studie kun je meer stage lopen. 
 

15% 41% 27% 11% 36% 36% 

In het hbo leer je om kennis toe te passen; in het wo leer 
je om nieuwe kennis te ontwikkelen. 

10% 52% 26% 9% 50% 27% 

Een hbo-studie leidt op voor een duidelijk beroep; de 
mogelijkheden na een wo-studie zijn minder vastomlijnd. 

19% 38% 32% 13% 46% 31% 

In een wo-studie moet je eerst langdurig een theoretische 
basis leggen, voordat je de theorie mag gaan toepassen. 

15% 47% 25% 15% 48% 29% 

In het wo is het risico van de langstudeerders-boete groter 
dan in het hbo. 

15% 35% 27% 12% 39% 25% 

In het hbo zit je in een vaste klas of groep; in het wo volg 
je onderwijs in wisselende groepen. 

19% 24% 13% 18% 35% 25% 

In het hbo ligt je onderwijsprogramma vast; in het wo heb 
je meer keuzevrijheid. 

14% 38% 15% 16% 39% 12% 

Een wo-diploma is meer waard, geeft meer status dan een 
hbo-diploma. 

26% 40% 28% 30% 40% 24% 

In het hbo zijn er meer mogelijkheden om studeren en 
werken te combineren (bv. deeltijd- en duale opleidingen). 

19% 35% 18% 20% 32% 16% 

(Tabel wordt vervolgd …) 

                                                      
6  De assumptie is dat een uitspraak die niet 'waar' is in de beleving van respondenten, ook geen invloed zal hebben 

op de keuze voor hbo of wo. 
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(Vervolg) 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 Niet 
waar 

Enigsz. 
waar 

Niet 
waar 

Enigsz. 
waar 

Niet 
waar 

Enigsz. 
waar 

In een hbo-studie is het duidelijker wat er van je wordt 
verwacht. 

21% 36% 18% 22% 39% 16% 

Het onderwijs in het hbo is persoonlijker, kleinschaliger 
dan in het wo. 

29% 34% 16% 24% 32% 27% 

Na een bachelorstudie in het hbo, kun je prima 
doorstromen naar een masterstudie in het wo. 

31% 25% 20% 20% 33% 18% 

Met een wo-diploma krijg je later een hoger salaris. 
 

25% 46% 17% 22% 41% 16% 

Het hbo heeft maar een beperkt aanbod aan 
masteropleidingen. 

19% 20% 7% 10% 19% 8% 

In het hbo word je als student beter begeleid dan in het 
wo. 

26% 32% 16% 25% 32% 16% 

Een wo-studie sluit inhoudelijk (qua stof) beter aan bij het 
vwo dan een hbo-studie. 

26% 31% 20% 29% 25% 17% 

In hbo is meer aandacht voor het onderwijs; in wo doen 
wetenschappers het onderwijs 'erbij' naast onderzoek. 

26% 36% 11% 25% 40% 14% 

Wo-studenten doen vaak langer over hun studie; hbo-
studenten halen hun diploma vaker binnen de tijd. 

26% 32% 9% 23% 26% 10% 

Na een bachelorstudie in het hbo, kun je niet of moeilijk 
doorstromen naar een masterstudie in het wo. 

29% 21% 13% 29% 23% 7% 

Met een wo-diploma heb je meer kans op een baan. 
 

38% 33% 17% 33% 26% 15% 

Als je later zelfstandig ondernemer wilt worden, heb je 
meer aan hbo. 

33% 25% 7% 26% 21% 8% 

Met een hbo-diploma heb je minder kans op een 
leidinggevende functie dan met een wo-diploma. 

40% 37% 10% 38% 30% 9% 

Voor hbo is 5 jaar havo voldoende; het is daarom zonde 
om na 6 jaar vwo naar het hbo te gaan. 

41% 38% 17% 57% 29% 12% 

De onderwijskwaliteit in het hbo is minder goed dan in het 
wo. 

55% 14% 7% 44% 17% 7% 

Met een hbo-diploma heb je minder 
doorgroei/carrièremogelijkheden. 

54% 25% 7% 52% 21% 5% 

Je moet altijd de hoogst mogelijke opleiding kiezen, dus 
na vwo doe je wo. 

62% 22% 12% 66% 21% 10% 

Eerst een hbo-studie beginnen is veiliger. Als dat goed 
gaat, kun je na het 1e jaar altijd overstappen naar wo. 

53% 26% 5% 60% 24% 3% 

In het wo word je als student beter begeleid dan in het 
hbo. 

56% 8% 2% 56% 6% 3% 

De betere vwo'ers gaan naar het wo; de minder goede 
gaan naar het hbo. 

62% 27% 6% 59% 30% 7% 

Het onderwijs in het wo is persoonlijker, kleinschaliger dan 
in het hbo. 

59% 13% 3% 64% 12% 3% 

Met een hbo-diploma heb je meer kans op een baan. 
 

70% 12% 3% 61% 12% 2% 

Er is geen niveauverschil tussen hbo en wo; alleen een 
inhoudelijk verschil. 

69% 18% 4% 73% 14% 3% 

Met een hbo-diploma krijg je later een hoger salaris. 
 

77% 4% 2% 67% 3% 1% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Tussen de 'ware' uitspraken vinden we behalve het onderscheid tussen het wetenschappelijke, 

academische wo en het praktijkgerichte hbo ook veel stellingen over de vereiste zelfdiscipline, 

moeilijkheidsgraad, tempo en werklast in het wo. Ook de uitspraak dat hun omgeving nu eenmaal 
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verwacht van geslaagde vwo'ers dat zij naar de universiteit gaan, wordt veel vaker waar gevonden dan 

niet waar. 

Tekenend voor het beeld van hbo en wo is ook dat de uitspraak dat er géén niveauverschil is tussen hbo 

en wo, maar alleen een inhoudelijk verschil, door een overgrote meerderheid als 'niet waar' terzijde wordt 

geschoven (dit is de op één na minst ware uitspraak!). 

 

Nu we weten welke uitspraken en beelden waar zijn volgens de respondenten, willen we graag nagaan 

welke 'ware' uitspraken sterk pleiten voor een hbo-studie en welke pleiten voor een wo-studie. In bijlage A 

is een overzicht opgenomen van alle 41 uitspraken en de percentages respondenten die vinden dat deze 

uitspraken (enigszins of helemaal) waar zijn èn dat deze pleiten voor een studie in het hbo of in het wo. In 

deze paragraaf presenteren we hieronder tweemaal een selectie uit deze bijlage-tabel. Eerst wordt in 

Tabel 37 een overzicht gegeven van de 20 beelden die uiteindelijk het vaakst voor het hbo pleiten. Daarna 

volgt in Tabel 38 een overzicht van de 20 beelden die het vaakst voor een wo-studie pleiten. 

 

Het beeld dat in de ogen van de wo-kiezers het vaakst waar is èn het hbo aantrekkelijker maakt, is dat in 

een hbo-studie meer stage kan worden gelopen (Tabel 37). Volgens ongeveer één op de vijf wo-kiezers 

pleit dit voor het hbo, wat niet veel is vergeleken met de percentages hbo-kiezers die ditzelfde argument 

voor het hbo vinden pleiten (de helft van de eerstejaars hbo en tweederde van de vwo'ers die naar het 

hbo willen). 

Het argument dat volgens de hbo-kiezers het sterkste pleit voor een hbo-studie, is dat het hbo 

praktijkgericht is en het wo meer theoretisch. Ruim driekwart van de hbo-kiezers vindt dat dit pleit voor 

een hbo-studie, terwijl van de wo-kiezers minder dan een vijfde vindt dat dit voor het hbo pleit. Met 

andere woorden, zelfs het belangrijkste hbo-argument voor de hbo-kiezers maakt op de wo-kiezers 

eigenlijk weinig indruk. 

Dit patroon zien we bij heel veel beelden die relatief sterk voor het hbo pleiten, zoals bijvoorbeeld: 

 In een hbo-studie is het duidelijker wat er van je wordt verwacht. 

 In het hbo word je als student beter begeleid dan in het wo. 

 In een wo-studie moet je eerst langdurig een theoretische basis leggen, voordat je de theorie mag 

gaan toepassen. 

 Het onderwijs in het hbo is persoonlijker, kleinschaliger dan in het wo. 

 Een hbo-studie leidt op voor een duidelijk beroep; de mogelijkheden na een wo-studie zijn minder 

vastomlijnd. 

 In het hbo leer je vaardigheden; in het wo leer je om op een bepaalde manier te denken. 

De hbo-kiezers vinden dit stuk voor stuk belangrijke voordelen van het hbo, maar het gros van de wo-

kiezers loopt er gewoon niet warm voor. 

Toch is het aandeel wo-kiezers dat vindt dat het inhoudelijke verschil tussen hbo en wo (beroepsgericht 

vs. theoretisch) voor een hbo-studie pleit, wel van groot belang om in te schatten hoeveel wo-kiezers zich 

eigenlijk aangetrokken voelen tot het profiel van het hbo. Kennelijk gaat het daarbij om bijna een vijfde 

van deze groep. 

 

In Tabel 38 zien we het hetzelfde fenomeen in omgekeerde richting. De beelden die volgens de wo-kiezers 

sterk voor het wo pleiten, maken op de hbo-kiezers minder indruk. Het argument dat volgens de hbo-

kiezers het sterkst pleit voor een wo-keuze is dat de omgeving van vwo'ers verwacht dat zij naar het wo 

zullen gaan. Hoewel ook van de eerstejaars hbo toch een derde vindt dat dit voor het wo pleit, wordt het 

argument vaker van belang gevonden door de wo-kiezers. Andere beelden die volgens veel hbo-kiezers 

pleiten voor het wo zijn dat een wo-diploma meer waard is of meer status geeft en dat een wo-studie 

inhoudelijk beter aansluit bij het vwo dan een hbo-studie. 
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Tabel 37 Percentages respondenten die vinden dat beeld pleit voor een hbo-studie: 20 uitspraken die het 

sterkst voor hbo pleiten, geordend naar percentages wo-kiezers.7 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 Kiest hbo Kiest wo Kiest hbo Kiest wo 

In een hbo-studie kun je meer stage lopen. 67% 21% 47% 19% 

Het hbo is meer praktijkgericht en het wo meer 
theoretisch. 

80% 19% 73% 18% 

In een hbo-studie is het duidelijker wat er van je wordt 
verwacht. 

54% 19% 30% 16% 

In het hbo word je als student beter begeleid dan in het 
wo. 

46% 15% 36% 15% 

In een wo-studie moet je eerst langdurig een theoretische 
basis leggen, voordat je de theorie mag gaan toepassen. 

57% 15% 49% 12% 

Het onderwijs in het hbo is persoonlijker, kleinschaliger dan 
in het wo. 

46% 15% 58% 12% 

In het wo is het risico van de langstudeerders-boete groter 
dan in het hbo. 

30% 16% 8% 11% 

De werklast in het wo is hoger dan in het hbo. 46% 12% 18% 9% 

In het hbo zijn er meer mogelijkheden om studeren en 
werken te combineren (bv. deeltijd- en duale opleidingen). 

30% 14% 10% 5% 

De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in het wo hoger 
dan in het hbo. 

46% 10% 23% 8% 

In het wo heb je minder lesuren en meer zelfstudie; dat 
vereist meer zelfdiscipline. 

41% 9% 26% 8% 

In het wo krijg je meer lesstof in het Engels of een andere 
taal; in het hbo meer in het Nederlands. 

31% 9% 22% 8% 

Een hbo-studie leidt op voor een duidelijk beroep; de 
mogelijkheden na een wo-studie zijn minder vastomlijnd. 

43% 8% 36% 8% 

In het hbo is meer aandacht voor het onderwijs; in het wo 
doen wetenschappers het onderwijs erbij naast hun 
onderzoek. 

20% 6% 25% 6% 

In het hbo leer je vaardigheden; in het wo leer je om op 
een bepaalde manier te denken. 

43% 5% 36% 5% 

Wo-studenten doen vaak langer over hun studie; hbo-
studenten halen hun diploma vaker binnen de tijd. 

22% 7% 8% 3% 

Als je onderzoeker of wetenschapper wil worden, ga je 
naar de universiteit. 

24% 4% 15% 5% 

In het hbo leer je om kennis toe te passen; in het wo leer 
je om nieuwe kennis te ontwikkelen. 

44% 4% 29% 4% 

Als je later zelfstandig ondernemer wilt worden, heb je 
meer aan hbo. 

17% 5% 13% 3% 

In het hbo zit je in een vaste klas of groep; in het wo volg 
je onderwijs in wisselende groepen. 

19% 2% 28% 5% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Bij veel argumenten die voor de wo-kiezers van groot belang zijn, zijn de verschillen met de hbo-kiezers 

groter. Bijvoorbeeld bij de beelden die voor de wo-kiezers het vaakst voor hun wo-keuze pleiten: 

 De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in het wo hoger dan in het hbo. 

 In het hbo leer je om kennis toe te passen; in het wo leer je om nieuwe kennis te ontwikkelen. 

 In het hbo leer je vaardigheden; in het wo leer je om op een bepaalde manier te denken. 

 In het wo heb je minder lesuren en meer zelfstudie; dat vereist meer zelfdiscipline. 

                                                      
7  De groep vwo'ers die nog geen idee heeft of zij hbo of wo kiezen is binnen deze tabel te klein om zinvolle 

informatie te leveren. 
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Deze beelden pleiten volgens ruim veertig procent van de wo-kiezers voor een wo-studie, terwijl bij de 

hbo-kiezers doorgaans voor nog geen tien procent geldt. 

 

Tabel 38 Percentages respondenten die vinden dat beeld pleit voor een wo-studie: 20 uitspraken die het 

sterkst voor wo pleiten, geordend naar percentages hbo-kiezers. 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 Kiest hbo Kiest wo Kiest hbo Kiest wo 

Als je vwo haalt, verwacht je omgeving dat je naar een 
universiteit gaat. 

19% 37% 32% 44% 

Een wo-diploma is meer waard, geeft meer status dan een 
hbo-diploma. 

17% 44% 22% 42% 

Een wo-studie sluit inhoudelijk (qua stof) beter aan bij het 
vwo dan een hbo-studie. 

15% 40% 22% 27% 

Met een wo-diploma krijg je later een hoger salaris. 20% 44% 16% 32% 

Het hbo heeft maar een beperkt aanbod aan 
masteropleidingen. 

13% 16% 15% 11% 

Als je onderzoeker of wetenschapper wil worden, ga je 
naar de universiteit. 

11% 40% 16% 35% 

In het hbo ligt je onderwijsprogramma vast; in het wo heb 
je meer keuzevrijheid. 

11% 42% 13% 35% 

Met een wo-diploma heb je meer kans op een baan. 13% 40% 9% 30% 

Voor hbo is 5 jaar havo voldoende; het is daarom zonde 
om na 6 jaar vwo naar het hbo te gaan. 

13% 42% 9% 32% 

In het wo krijg je meer lesstof in het Engels of een andere 
taal; in het hbo meer in het Nederlands. 

9% 32% 9% 22% 

Met een hbo-diploma heb je minder kans op een 
leidinggevende functie dan met een wo-diploma. 

11% 24% 7% 18% 

In het hbo leer je om kennis toe te passen; in het wo leer 
je om nieuwe kennis te ontwikkelen. 

9% 48% 9% 44% 

De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in het wo hoger 
dan in het hbo. 

4% 46% 13% 49% 

In het wo heb je minder lesuren en meer zelfstudie; dat 
vereist meer zelfdiscipline. 

9% 48% 7% 37% 

Na een bachelorstudie in het hbo, kun je niet of moeilijk 
doorstromen naar een masterstudie in het wo. 

9% 23% 7% 13% 

In het hbo leer je vaardigheden; in het wo leer je om op 
een bepaalde manier te denken. 

7% 45% 8% 46% 

Met een hbo-diploma heb je minder 
doorgroei/carrièremogelijkheden. 

9% 23% 4% 20% 

De onderwijskwaliteit in het hbo is minder goed dan in het 
wo. 

4% 19% 9% 19% 

Je moet altijd de hoogst mogelijke opleiding kiezen, dus na 
vwo doe je wo. 

4% 33% 7% 29% 

De betere vwo-ers gaan naar het wo; de minder goede 
gaan naar het hbo. 

6% 19% 3% 26% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

Kortom, als we de resultaten in Tabel 37 en Tabel 38 samen overzien dan vallen er in de bestaande 

situatie voor de wo-kiezers eigenlijk gewoon geen voordelen te ontdekken in een hbo-keuze en 

omgekeerd zien de hbo-kiezers weinig voordelen in een wo-keuze.  

In Tabel 39 vatten we dat nog eens samen door voor de hbo- en voor de wo-kiezers elk de vier uitspraken 

weer te geven die het sterkst pleiten voor een hbo-studie en voor een wo-studie. De stagemogelijkheden 

en het praktijkgerichte karakter van het hbo appelleren nog het sterkst aan de wo-kiezers, maar slechts 

voor hooguit een vijfde van deze doelgroep. En de verwachting van hun omgeving dat vwo'ers naar de 
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universiteit gaan, speelt het sterkst in de overweging mee voor degenen die juist voor het hbo hebben 

gekozen, maar ook hier geldt dat slechts voor ruim een kwart van deze groep. 

Een laatste opmerking maken we over de hoge percentages die we in Tabel 39 vinden in het kwadrant 

linksboven in vergelijking met het kwadrant rechtsonder. De beelden die de hbo-kiezers voor het hbo 

vinden pleiten, scoren veel hoger dan de beelden die de wo-kiezers voor het wo vinden pleiten. Met 

andere woorden, de vwo'ers die kiezen voor het hbo lijken sterker overtuigd van deze voordelen van het 

hbo. Dit doet onder andere denken aan de sterkere binding die we in het voorgaande hoofdstuk vonden 

van de hbo-kiezers met hun opleiding, in vergelijking met de wo-kiezers. 

 

Tabel 39 Voor hbo- en wo-kiezers de vier uitspraken die het sterkst pleiten voor een hbo- en voor wo-

studie (gemiddelde percentages van vwo'ers en eerstejaars samen) 

 Pleit sterkst voor hbo  Pleit sterkst voor wo 

Kiest of 
volgt hbo 

Het hbo is meer praktijkgericht en het wo 
meer theoretisch.  

77%  Als je vwo haalt, verwacht je omgeving 
dat je naar een universiteit gaat.  

26% 

In een hbo-studie kun je meer stage lopen.  57%  Een wo-diploma is meer waard, geeft 
meer status dan een hbo-diploma. 

20% 

In een wo-studie moet je eerst langdurig een 
theoretische basis leggen, voordat je de 
theorie mag gaan toepassen.  

53%  Een wo-studie sluit inhoudelijk (qua stof) 
beter aan bij het vwo dan een hbo-studie.  

19% 

Het onderwijs in het hbo is persoonlijker, 
kleinschaliger dan in het wo.  

52%  Met een wo-diploma krijg je later een 
hoger salaris.  

18% 

Kiest of 
volgt wo 

In een hbo-studie kun je meer stage lopen.  20%  De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in 
het wo hoger dan in het hbo. 

48% 

Het hbo is meer praktijkgericht en het wo 
meer theoretisch.  

19%  In het hbo leer je om kennis toe te 
passen; in het wo leer je om nieuwe 
kennis te ontwikkelen.  

46% 

In een hbo-studie is het duidelijker wat er 
van je wordt verwacht.  

18%  In het hbo leer je vaardigheden; in het wo 
leer je om op een bepaalde manier te 
denken.  

46% 

In het hbo word je als student beter begeleid 
dan in het wo.  

15%  Een wo-diploma is meer waard, geeft 
meer status dan een hbo-diploma.  

43% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

3.6 Stimulerende factoren en omstandigheden 

Eerder in dit hoofdstuk en ook in het voorgaande hoofdstuk zagen we al dat het verschil tussen hbo en wo 

in de eerste plaats wordt gezien als een verschil in niveau. Vooral vwo'ers die minder presteren, een 

minder positieve studiehouding hebben en die hun kansen op studiesucces lager inschatten, kiezen voor 

een hbo-studie. De uitspraak die volgens wo-kiezers het vaakst pleit voor een wo-keuze, is dat in een 

universitaire studie de moeilijkheidsgraad en het tempo hoger zijn. En de uitspraak dat er geen 

niveauverschil tussen hbo en wo zou zijn, maar alleen een inhoudelijk verschil, was volgens de 

respondenten de op één na minst ware uitspraak in dit onderzoek. In Tabel 40 zien we dat de factoren, 

die het hbo mogelijk aantrekkelijker kunnen maken voor vwo'ers, vooral ingrijpen op dit niveau-aspect.  

 

Aan de wo-kiezers werd gevraagd of zij onder de voorgelegde omstandigheden eerder voor hbo zouden 

kiezen of hebben gekozen. Aan de hbo-kiezers werd gevraagd of de voorgelegde omstandigheden voor 

hen een hbo-studie nog aantrekkelijker zouden hebben gemaakt. De percentages in Tabel 40 geven aan 

hoeveel respondenten vinden dat de betreffende omstandigheid een hbo-studie (veel) aantrekkelijker zou 

maken8. 

                                                      
8  Score 4 of 5 op vijfpuntsschaal van 1='Maakt niets uit' tot 5='Maakt hbo veel aantrekkelijker'. 
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Vwo'ers zouden eerder voor het hbo kiezen, als zij daar een programma met een hoger niveau kunnen 

volgen (excellent traject), wanneer zij een verkort traject voor vwo'ers kunnen volgen, wanneer zij de 

studie kunnen afronden met een master op wo-niveau (aansluitend of naar keuze) en als er beroeps-

gerichte excellente hbo-trajecten zouden bestaan.  

Omstandigheden en risico's van financiële aard (lagere studiefinanciering, hoger collegegeld, lang-

studeerdersboete, hbo-studie goedkoper) zijn beduidend minder van belang – in ieder geval niet voor de 

groep die nu voor wo kiest – en ook het opheffen van het verschil in titulatuur maakt niet veel indruk. 

Tabel 40 Omstandigheden die het hbo (veel) aantrekkelijker maken voor vwo'ers (% (veel) 

aantrekkelijker). 

 5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

 Kiest 
hbo 

Weet 
niet 

Kiest 
wo 

Totaal 
1e jaar 

hbo 
1e jaar 

wo 
Totaal 

Als vwo-ers in het hbo een programma met een 
hoger eindniveau kunnen volgen (excellent traject). 

68% 22% 51% 51% 58% 50% 52% 

Als vwo-ers in het hbo een verkort programma 
kunnen volgen. 

68% 28% 45% 46% 62% 41% 46% 

Aanbod interessante combinaties beroepsgerichte 
hbo-bachelor met aansluitende wo-master. 

55% 53% 47% 48% 50% 39% 42% 

Als er meer zekerheid is dat je na een hbo-bachelor 
een geschikte wo-master kunt kiezen. 

50% 24% 46% 45% 44% 34% 37% 

Als op mijn terrein een beroepsgerichte hbo-studie 
zou bestaan voor excellente studenten. 

55% 29% 37% 38% 45% 34% 36% 

Als ik in het hbo twee studies kan combineren. 
 

45% 35% 38% 39% 31% 32% 32% 

Als vwo-ers in het hbo een apart programma 
kunnen volgen. 

45% 28% 35% 35% 54% 34% 39% 

Als de onderwijskwaliteit van het hbo hoger zou zijn 
dan nu. 

36% 12% 33% 32% 57% 30% 37% 

Als de kwaliteit van het hbo vaker positief in het 
nieuws zou zijn. 

45% 29% 23% 26% 37% 23% 26% 

Als in het hbo meer aandacht wordt besteed aan 
onderzoek. 

32% 12% 25% 24% 20% 20% 20% 

Aanbod interessante combinaties beroepsgerichte 
hbo-bachelor met aansluitende hbo-master. 

55% 41% 25% 28% 43% 19% 25% 

Als de toelatingseis voor het hbo wordt verhoogd 
naar minstens havo (dus geen mbo meer). 

50% 24% 26% 28% 39% 18% 23% 

Als in het hbo beroepsgerichte studies worden 
aangeboden op verschillende niveaus. 

50% 28% 22% 24% 37% 20% 24% 

Als het verschil in titulatuur tussen hbo en wo wordt 
opgeheven. 

41% 11% 22% 23% 37% 20% 24% 

Als er meer hbo-masteropleidingen worden 
aangeboden dan nu. 

59% 35% 21% 24% 40% 14% 21% 

Als de plannen voor de langstudeerdersboete 
doorgaan. 

36% 39% 18% 21% 13% 17% 16% 

Als een hbo-studie goedkoper zou zijn dan een wo-
studie. 

41% 22% 17% 19% 36% 17% 22% 

Als de studiefinanciering lager wordt. 
 

36% 22% 16% 18% 15% 15% 15% 

Als het collegegeld voor hogescholen en 
universiteiten hoger wordt. 

18% 11% 12% 12% 12% 10% 10% 

Als er meer vwo-ers naar het hbo zouden gaan dan 
nu. 

27% 33% 9% 12% 34% 10% 15% 

Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  
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Wat het aanbod van masters betreft is er een duidelijk verschil in waardering tussen hbo- en wo-masters. 

Uitzicht op een wo-master na de hbo-bachelor (door dit in combinatie met een hbo-bachelor aan te bieden 

of door de toegang tot een wo-master te garanderen) versterkt de aantrekkelijkheid van een hbo-studie 

aanzienlijk (3e en 4e plaats in deze rangorde), terwijl een groter aanbod aan hbo-masters veel minder 

sterk dat effect heeft (13e en 14e plaats in rangorde). 

 

Het gemis van meer vwo'ers die kiezen voor het hbo wordt tenslotte vooral gevoeld door degenen die al 

naar het hbo gaan. Voor de respondenten die onder de huidige omstandigheden naar het wo gaan, lijkt dit 

nauwelijks een rol te spelen. 

 

Kortom, waar het de vwo'ers in de eerste plaats om gaat is dat in hun perceptie het niveauverschil van het 

hbo met het wo wordt geslecht. Dat kan in de eerste plaats door in de hbo-bachelor het niveau te 

verhogen (excellente trajecten, verkorte programma's) en in de tweede plaats door na de hbo-bachelor de 

toegang tot een wo-master te garanderen. 

3.7 Conclusies 

Achtergrondkenmerken 

Net als in de Startmonitor blijkt ook uit de panelstudies onder 5- en 6-vwo'ers en eerstejaars hbo en wo 

dat hbo-kiezers vaker het profiel Cultuur en Maatschappij hebben gevolgd en minder vaak Natuur en 

Gezondheid – al dan niet in combinatie met Natuur en Techniek. De ouders van hbo-kiezers zijn minder 

vaak hoog opgeleid en met name minder vaak academisch opgeleid. 

 

Kenmerken uit het vwo 

Opnieuw zien we dat vwo'ers die kiezen voor een hbo-studie lagere prestaties in het vwo behalen. Ook is 

hun eigen inschatting van hun kans op studiesucces in het vwo lager. Eenmaal in het hbo aanbeland 

schatten deze studenten hun kansen daar even hoog in als degenen die in het wo zijn begonnen. 

 

Studiekeuze 

Vwo'ers die naar het hbo gaan, twijfelen veel sterker over de keuze tussen hbo en wo dan de vwo'ers die 

naar het wo gaan.  

De keuze voor hbo en wo wordt al veel eerder gemaakt dan de specifieke opleidingskeuze. In 5-vwo weet 

90 procent al of zij (waarschijnlijk) naar het hbo of wo zullen gaan, terwijl slechts 39 procent dan al weet 

welke opleiding het gaat worden. 

Het gros van de wo-kiezers weet in de eindfase van het vwo al of zij na hun wo-bachelor ook een master 

willen volgen en dat dit een wo-master zal zijn. Van de hbo-kiezers daarentegen weet ruim een derde niet 

alleen in het vwo, maar ook in het eerste jaar hbo nog niet of zij wel of niet een master willen volgen. Van 

degenen die het wel weten geeft het merendeel in het eerste jaar hbo de voorkeur aan een wo-master. 

Voor zowel hbo- als wo-eerstejaars geldt dat zij op dat moment nog geen keuze voor een specifieke 

masteropleiding hebben gemaakt. 

 

De vwo'ers die kiezen voor een wo-studie hebben al in hun oriëntatie de hogescholen grotendeels links 

laten liggen. Bij voorlichtingsvormen die vroeg in het keuzeproces worden bestudeerd, zoals folders en 

websites, raadpleegt een substantieel deel van de wo-kiezers nog wel de informatie bij zowel hogescholen 

als universiteiten, maar is de groep die alleen bij universiteiten te rade gaat toch al het grootst. 

Hbo-kiezers nemen bij de vroege voorlichtingsactiviteiten vooral in beide typen hoger onderwijs nog deel, 

maar tegen het einde van het keuzeproces bezoeken ook zij voornamelijk nog intensievere 

voorlichtingsvormen binnen het hbo. 

De voorlichting van de instellingen blijkt in het algemeen de meeste invloed op de vwo'ers te hebben, op 

afstand gevolgd door de mening van de ouders en vervolgens het algemene informatiemateriaal dat de 

abituriënten wordt verstrekt over kiezen na het vwo. Wat hierbij opvalt is dat door de wo-kiezers veel 
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meer invloed wordt toegekend aan het algemene informatiemateriaal over kiezen na het vwo, dan door de 

hbo-kiezers. 

Instanties en personen die bij de studiekeuze invloed hebben ten gunste van het hbo, zijn er vrijwel niet.  

Alle adviserende en informerende partijen en bronnen stimuleren vooral een keuze voor wo. Voor degenen 

die inmiddels de keuze voor wo hebben gemaakt lijkt een stimulans richting hbo compleet afwezig. Onder 

degenen die hbo kiezen ervaart een deel weliswaar dat sommige bronnen wel voor hbo pleiten (ouders 

nog het sterkst), maar ook voor hen pleiten vrijwel alle bronnen toch vaker voor wo dan voor hbo. 

De gevonden verschillen in motieven voor de specifieke opleidingskeuze baren weinig opzien. De vwo'ers 

die naar een hogeschool gaan hechten meer belang aan de beroepsgerichtheid van de opleiding, de 

mogelijkheden om praktijkervaring op te doen en de mogelijkheid van een verkorte onderwijsroute of het 

verkrijgen van vrijstellingen. De vwo'ers die naar het wo gaan vinden de aandacht voor theoretische 

grondslagen en onderzoeksvaardigheden belangrijker en ook – wat de eerstejaars betreft – de status die 

de studiekeuze met zich meebrengt. 

 

Beelden van hbo en wo 

Van een groot aantal uitspraken over hbo en wo is de respondenten gevraagd of deze 'waar' zijn en of zij 

pleiten voor een hbo- of voor een wo-keuze. De uitspraken die volgens de respondenten waar zijn, 

hebben vooral betrekking op het onderscheid tussen het wetenschappelijke, academische karakter van het 

wo en het praktijkgerichte karakter van het hbo. Ook worden veel stellingen onderschreven over de 

vereiste zelfdiscipline en hogere moeilijkheidsgraad, tempo en werklast in het wo. De uitspraak dat hun 

omgeving nu eenmaal verwacht van geslaagde vwo'ers dat zij naar de universiteit gaan, wordt eveneens 

veel vaker waar gevonden dan niet waar. Tekenend voor het beeld van hbo en wo is dat de uitspraak dat 

er géén niveauverschil is tussen hbo en wo maar alleen een inhoudelijk verschil, volgens een overgrote 

meerderheid als 'niet waar' wordt beschouwd – dit is de op één na minst ware uitspraak in dit onderzoek. 

 

De uitspraken die volgens de huidige wo-kiezers niet alleen waar zijn, maar ook het vaakst pleiten voor 

een hbo-studie, zijn dat je in het hbo meer stage kunt lopen, dat het hbo meer praktijkgericht is (en het 

wo meer theoretisch), dat in een hbo-studie duidelijker is wat er van je wordt verwacht en dat de 

begeleiding in het hbo beter is. Toch vinden maar weinig wo-kiezers deze kenmerken pleiten voor het hbo 

(hooguit één op de vijf) in vergelijking met de beelden die pleiten voor een wo-studie. De hogere 

moeilijkheidsgraad en tempo in het wo, de karakterverschillen tussen hbo en wo (in het hbo leer je kennis 

toe te passen en leer je vaardigheden; in het wo leer je nieuwe kennis te ontwikkelen en leer je op een 

bepaalde manier denken) en de hogere waarde of status van het wo-diploma pleiten voor minstens 

tweemaal zoveel wo-kiezers voor een wo-keuze. In de bestaande situatie vallen er voor de wo-kiezers dus 

eigenlijk amper voordelen te ontdekken in een hbo-keuze. Omgekeerd geldt overigens ook dat de hbo-

kiezers weinig voordelen zien in een wo-keuze. 

 

Stimulerende maatregelen 

Als in de huidige situatie niet of nauwelijks aspecten te vinden zijn die voor wo-kiezers pleiten voor een 

hbo-keuze, dan is een volgende vraag of er aanpassingen of ingrepen mogelijk zijn die het hbo voor 

vwo'ers wèl aantrekkelijker maken. Die blijken er duidelijk wel te zijn.  

De vwo'ers die nu naar het wo gaan, blijken het meest gevoelig voor maatregelen die het veronderstelde 

niveauverschil tussen hbo en wo opheffen. Dat kan door in de hbo-bachelor excellente trajecten aan te 

bieden of verkorte trajecten voor vwo'ers. Maar het kan ook door betere mogelijkheden te creëren om na 

een hbo-bachelor een master te volgen in het wo – door vaste combinaties van hbo-bachelor en wo-

master aan te bieden of door meer algemeen de toegang tot wo-masters na de hbo-bachelor te 

garanderen. Een groter aanbod van hbo-masters heeft beduidend minder effect. 

Omstandigheden en risico's van financiële aard (lagere studiefinanciering, hoger collegegeld, lang-

studeerdersboete, hbo-studie goedkoper) spelen voor de vwo'ers beduidend minder vaak een rol bij een 

mogelijke hbo-keuze en ook van het opheffen van het titulatuurverschil moet niet teveel effect worden 

verwacht. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

De verschillende conclusies op onderdelen staan samengevat in de afsluitende paragrafen van de twee 

voorgaande hoofdstukken. De belangrijkste constatering in dit onderzoek is evenwel dat het verschil 

tussen hbo en wo volgens vwo'ers in de eerste plaats een niveauverschil is en dat dit niveauverschil ook 

het meest bepalend is voor hun keuze tussen hbo en wo. Terecht of niet, de uitspraak dat er géén 

niveauverschil is tussen hbo en wo en alleen een inhoudelijk verschil, wordt door de vwo'ers eenvoudig 

niet geloofd.  

 

Dat dit niveauverschil zo bepalend is in de keuze voor hbo en wo komt naar voren zowel in de 

achtergrondkenmerken van de hbo- en wo-kiezers, in de motieven en beelden rond de studiekeuze, in de 

redenen voor uitval in het eerste jaar als in de maatregelen die een hbo-studie mogelijk aantrekkelijker 

kunnen maken. 

Al in de kenmerken van de hbo- en wo-kiezers is het niveauverschil duidelijk manifest: de vwo'ers die naar 

het hbo gaan halen gemiddeld lagere prestaties in het vwo, hebben vaker een jaar gedoubleerd, hebben 

een minder positieve studiehouding en schatten hun kansen op studiesucces in het vwo lager in.  

Ook in de studiekeuze speelt het niveauverschil duidelijk mee. De vwo'ers die voor hbo kiezen laten in hun 

keuze onder andere vaker meewegen dat de opleiding past bij hun capaciteiten en vaardigheden en dat zij 

de opleiding met een redelijke inspanning succesvol kunnen afronden. De overgrote meerderheid van alle 

vwo'ers gaat er vanuit dat de moeilijkheidsgraad en het tempo in het wo hoger zijn dan in het hbo, en de 

wo-kiezers vinden ook massaal dat dit pleit voor een wo-keuze. De vwo'ers die kiezen voor het wo 

verwachten vervolgens ook een opleiding van hoger niveau en intensiteit dan degenen die hbo kiezen. 

Van de vwo'ers die naar het hbo gaan maar in het eerste jaar al omzwaaien naar een andere opleiding, 

geeft 58 procent onder andere als reden voor de omzwaai dat het niveau van de opleiding te laag was. 

Als we tenslotte nagaan welke maatregelen of verbeteringen een hbo-studie voor de vwo'ers 

aantrekkelijker kunnen maken, dan zijn dat in de eerste plaats aanpassingen die het niveau van de hbo-

studie op wo-niveau brengen. Concreet komt dat neer op het aanbieden van excellente of verkorte 

trajecten voor vwo'ers in het hbo, maar een andere aantrekkelijke optie is om studenten door een 

combinatie van hbo-bachelor en wo-master letterlijk naar wo-niveau toe te leiden. 

 

Los van dit niveauverschil blijkt het wo ook gewoon de meest vanzelfsprekende keuze na het vwo. De 

meeste voorlichtingsvormen en invloedrijke personen stimuleren in de eerste plaats een keuze voor het wo 

– zelfs de vwo'ers die kiezen voor een hbo-opleiding vinden dat invloedrijke instanties en 

informatiebronnen vaker pleiten voor een wo- dan voor een hbo-studie (met de ouders als belangrijke 

uitzondering op deze regel). De meerderheid van de vwo'ers geeft ook aan dat hun omgeving verwacht 

dat je met een vwo-diploma naar de universiteit gaat en een kwart van degenen die hbo kiezen vindt dat 

dit eigenlijk pleit voor een wo-keuze. Deze vanzelfsprekendheid van de wo-keuze blijkt ook uit de moeite 

die het de hbo-kiezers kost om nièt voor het wo te kiezen: zij maken later hun studiekeuze en twijfelen 

ook veel vaker over de keuze tussen hbo en wo dan degenen die 'gewoon' naar het wo gaan. De 

uiteindelijke wo-kiezers laten in hun oriëntatiefase ook al vroeg de hogescholen links liggen, terwijl de 

hbo-kiezers aanvankelijk nog bij zowel hogescholen als universiteiten van voorlichting gebruik maken.  

Kortom, een keuze voor het hbo ligt voor vwo'ers niet voor de hand. Maar de vwo'ers die toch voor het 

hbo kiezen, hebben dan ook wel een uitgesproken beeld van kenmerken die pleiten voor het hbo (sterker 

dan de wo-kiezers dat hebben voor het wo) en hebben ook bij de start van hun studie al een sterkere 

binding met hun nieuwe opleiding. 

 

Uiteraard bestaat er náást het niveauverschil ook het inhoudelijke verschil tussen de beroepsgerichtheid 

van het hbo en het theoretische karakter van het wo. Maar de groep vwo'ers die op dit moment voor het 
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wo kiest, voelt zich door die praktijkgerichtheid van het hbo nu eenmaal minder aangetrokken dan door 

het theoretische van het wo. Het vwo is per slot van rekening ook ingericht om leerlingen voor te bereiden 

op een studie in het wetenschappelijk onderwijs.  

Toch is er een klein deel van de vwo'ers dat nu kiest voor een wo-studie, maar ook serieus geïnteresseerd 

is in een hbo-opleiding. De omvang van deze groep is moeilijk in te schatten, maar op basis van diverse 

uitkomsten in dit rapport verwachten wij dat het globaal gaat om zo'n 10 tot 20 procent van de vwo'ers 

die nu voor het wo kiezen. Bijna een vijfde van de wo-kiezers vindt bijvoorbeeld wel dat het inhoudelijke 

verschil tussen hbo en wo pleit voor een hbo-keuze. Van de wo-kiezers in de Startmonitor overwoog 9 

procent een specifieke hbo-opleiding en in HetStudentenpanel geeft respectievelijk 23 procent van de wo-

kiezers aan dat zij enigszins en 6 procent dat zij sterk getwijfeld hebben tussen hbo en wo. De vraag is 

hoe juist voor deze groep het hbo aantrekkelijker kan worden gemaakt. 

4.2 Aanbevelingen 

Als de overheid wil bevorderen dat meer vwo-leerlingen de keuze voor een hbo-opleiding weer als een 

serieuze optie gaan ervaren, dan is het weinig zinvol om het niveauverschil tussen hbo en wo eenvoudig 

te ontkennen. Differentiatie in hbo en wo in de geest van Veerman kan hier op langere termijn mogelijk 

verandering in brengen, maar op dit moment lijkt het veronderstelde verschil in niveau sterker bepalend 

voor de keuze van vwo'ers tussen hbo en wo dan het inhoudelijke verschil tussen beroepsgericht en 

wetenschappelijk onderwijs.  

 

Waar het om gaat is dat niet zozeer vwo'ers met mindere prestaties kiezen voor hbo, maar juist een 

kwalitatief bredere doorsnede van vwo'ers die geïnteresseerd zijn in een beroepsgerichte opleiding op 

hoog niveau. Deze groep vindt op dit moment nog te weinig van zijn gading in het hbo – al dan niet 

beïnvloed door de algemene beeldvorming rond hbo en wo – en voor deze groep kan een nieuw en 

duidelijk zichtbaar aanbod worden ontwikkeld. 

In haar reactie op het rapport Veerman geeft het kabinet aan dat het hbo moet worden verrijkt met 

honour tracks voor excellente studenten en verkorte driejarige hbo-trajecten voor vwo'ers. Op basis van 

de resultaten in dit onderzoek verwachten wij dat dit de aantrekkelijkheid van een hbo-keuze inderdaad 

sterk zal vergroten. 

Het kabinet noemt ook de vergroting van het aantal bekostigde professionele masters, passende titulatuur 

en meer praktijkgericht onderzoek (overigens niet alleen als middel om een hbo-keuze voor vwo'ers te 

stimuleren). Hoewel ook deze aanpassingen de aantrekkelijkheid van het hbo kunnen vergroten, 

verwachten wij op basis van dit onderzoek minder effect van deze aanpassingen dan van de excellente en 

verkorte trajecten. 

Een aanbod dat in de kabinetsreactie nog niet wordt genoemd, maar dat eveneens in een behoefte kan 

voorzien is om vwo'ers uitzicht te bieden op een wo-master na een hbo-bachelor – hetzij door vaste 

combinaties van hbo-bachelors en wo-masters aan te bieden, hetzij door in het algemeen meer zekerheid 

te bieden dat na een hbo-bachelor toegang tot een wo-master mogelijk is. Uitzicht op een wo-master na 

een hbo-bachelor heeft op de vwo'ers in dit onderzoek beduidend meer aantrekkingskracht dan een groter 

aanbod van hbo-masters. 

Financiële prikkels via bijvoorbeeld collegegelden of studiefinanciering lijken in de keuze tussen hbo en wo 

nauwelijks een rol te kunnen spelen. 

 

In de voorlichting en keuzebegeleiding is het verder van belang om de voordelen van de nieuwe en 

bestaande studiepaden in het hbo al vroeg onder de aandacht te brengen van de vwo'ers. Al in 5-vwo en 

ruim voordat de specifieke opleiding wordt gekozen, heeft de overgrote meerderheid zijn keuze tussen 

hbo en wo namelijk al bepaald.  

In de opzet van studiepaden voor vwo'ers in het hbo en in de informatievoorziening hierover is het ook 

raadzaam aandacht te besteden aan kleinschaligheid en persoonlijker onderwijs en begeleiding, omdat 

een deel van de doelgroep hier gevoelig voor blijkt te zijn. 
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De hogescholen doen er goed aan om eventuele gerichte voorlichting voor vwo'ers vooral te aan te bieden 

in de voorlichtingsvormen die al vroeg in het keuzeproces worden gebruikt: hun websites, schriftelijke 

voorlichting en folders en – in iets mindere mate – algemene voorlichtingsdagen.  

In het vwo valt tenslotte op dat wo-kiezers in veel sterkere mate worden beïnvloed door het algemene 

voorlichtingsmateriaal over kiezen na het vwo. Het verdient daarom aanbeveling om de boodschap die 

door deze informatiebronnen wordt overgebracht nog eens nader te bestuderen. 

 

 

 

 

 

 



41 - Kiezen voor hbo of wo 

Bijlage A 

Per uitspraak over hbo en wo: de percentages respondenten die vinden dat het betreffende argument 

waar is èn pleit voor hbo of voor wo (uitspraken zijn niet gerangschikt). 

 

   5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

  Kiest hbo Kiest wo 1e jaar hbo 1e jaar wo 

Het hbo is meer praktijkgericht en het wo 
meer theoretisch. 

Pleit voor hbo 80% 19% 73% 18% 

Pleit voor wo 0% 34% 4% 35% 

In het wo heb je minder lesuren en meer 
zelfstudie; dat vereist meer zelfdiscipline. 

Pleit voor hbo 41% 9% 26% 8% 

Pleit voor wo 9% 48% 7% 37% 

Met een hbo-diploma heb je meer kans op 
een baan. 

Pleit voor hbo 15% 1% 14% 1% 

Pleit voor wo 0% 1% 1% 0% 

De betere vwo-ers gaan naar het wo; de 
minder goede gaan naar het hbo. 

Pleit voor hbo 7% 2% 2% 1% 

Pleit voor wo 6% 19% 3% 26% 

De moeilijkheidsgraad en het tempo zijn in 
het wo hoger dan in het hbo. 

Pleit voor hbo 46% 10% 23% 8% 

Pleit voor wo 4% 46% 13% 49% 

Het onderwijs in het hbo is persoonlijker, 
kleinschaliger dan in het wo. 

Pleit voor hbo 46% 15% 58% 12% 

Pleit voor wo 2% 6% 1% 3% 

Met een wo-diploma heb je meer kans op 
een baan. 

Pleit voor hbo 2% 0% 0% 0% 

Pleit voor wo 13% 40% 9% 30% 

Wo-studenten doen vaak langer over hun 
studie; hbo-studenten halen hun diploma 
vaker binnen de tijd. 

Pleit voor hbo 22% 7% 8% 3% 

Pleit voor wo 2% 5% 2% 3% 

Met een hbo-diploma krijg je later een 
hoger salaris. 

Pleit voor hbo 2% 1% 3% 0% 

Pleit voor wo 0% 1% 0% 0% 

In een hbo-studie kun je meer stage lopen. Pleit voor hbo 67% 21% 47% 19% 

Pleit voor wo 2% 9% 3% 9% 

In het hbo is meer aandacht voor het 
onderwijs; in het wo doen wetenschappers 
het onderwijs erbij naast hun onderzoek. 

Pleit voor hbo 20% 6% 25% 6% 

Pleit voor wo 6% 16% 2% 10% 

De werklast in het wo is hoger dan in het 
hbo. 

Pleit voor hbo 46% 12% 18% 9% 

Pleit voor wo 2% 24% 6% 26% 

In een hbo-studie is het duidelijker wat er 
van je wordt verwacht. 

Pleit voor hbo 54% 19% 30% 16% 

Pleit voor wo 2% 5% 1% 4% 

Met een hbo-diploma heb je minder 
doorgroei/carrièremogelijkheden. 

Pleit voor hbo 4% 0% 1% 0% 

Pleit voor wo 9% 23% 4% 20% 

In het hbo word je als student beter 
begeleid dan in het wo. 

Pleit voor hbo 46% 15% 36% 15% 

Pleit voor wo 2% 5% 0% 3% 

Een hbo-studie leidt op voor een duidelijk 
beroep; de mogelijkheden na een wo-
studie zijn minder vastomlijnd. 

Pleit voor hbo 43% 8% 36% 8% 

Pleit voor wo 4% 35% 2% 38% 

In een wo-studie moet je eerst langdurig 
een theoretische basis leggen, voordat je 
de theorie mag gaan toepassen. 

Pleit voor hbo 57% 15% 49% 12% 

Pleit voor wo 2% 20% 5% 19% 

Als je vwo haalt, verwacht je omgeving dat 
je naar een universiteit gaat. 

Pleit voor hbo 13% 2% 9% 1% 

Pleit voor wo 19% 37% 32% 44% 

De onderwijskwaliteit in het hbo is minder 
goed dan in het wo. 

Pleit voor hbo 2% 1% 1% 0% 

Pleit voor wo 4% 19% 9% 19% 
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(vervolg)   5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

  Kiest hbo Kiest wo Kiest hbo Kiest wo 

Een wo-studie sluit inhoudelijk (qua stof) 
beter aan bij het vwo dan een hbo-studie. 

Pleit voor hbo 2% 0% 2% 0% 

Pleit voor wo 15% 40% 22% 27% 

In het wo krijg je meer lesstof in het 
Engels of een andere taal; in het hbo meer 
in het Nederlands. 

Pleit voor hbo 31% 9% 22% 8% 

Pleit voor wo 9% 32% 9% 22% 

Met een hbo-diploma heb je minder kans 
op een leidinggevende functie dan met een 
wo-diploma. 

Pleit voor hbo 6% 1% 3% 0% 

Pleit voor wo 11% 24% 7% 18% 

In het hbo leer je vaardigheden; in het wo 
leer je om op een bepaalde manier te 
denken. 

Pleit voor hbo 43% 5% 36% 5% 

Pleit voor wo 7% 45% 8% 46% 

Na een bachelorstudie in het hbo, kun je 
prima doorstromen naar een masterstudie 
in het wo. 

Pleit voor hbo 37% 3% 28% 3% 

Pleit voor wo 2% 8% 3% 4% 

In het hbo zit je in een vaste klas of groep; 
in het wo volg je onderwijs in wisselende 
groepen. 

Pleit voor hbo 19% 2% 28% 5% 

Pleit voor wo 2% 14% 2% 12% 

In het hbo leer je om kennis toe te passen; 
in het wo leer je om nieuwe kennis te 
ontwikkelen. 

Pleit voor hbo 44% 4% 29% 4% 

Pleit voor wo 9% 48% 9% 44% 

Je moet altijd de hoogst mogelijke 
opleiding kiezen, dus na vwo doe je wo. 

Pleit voor hbo 0% 0% 0% 0% 

Pleit voor wo 4% 33% 7% 29% 

Een wo-diploma is meer waard, geeft meer 
status dan een hbo-diploma. 

Pleit voor hbo 4% 0% 1% 0% 

Pleit voor wo 17% 44% 22% 42% 

In het hbo zijn er meer mogelijkheden om 
studeren en werken te combineren (bv. 
deeltijd- en duale opleidingen). 

Pleit voor hbo 30% 14% 10% 5% 

Pleit voor wo 0% 5% 2% 2% 

Als je onderzoeker of wetenschapper wil 
worden, ga je naar de universiteit. 

Pleit voor hbo 24% 4% 15% 5% 

Pleit voor wo 11% 40% 16% 35% 

Er is geen niveauverschil tussen hbo en 
wo; alleen een inhoudelijk verschil. 

Pleit voor hbo 19% 1% 9% 0% 

Pleit voor wo 2% 6% 2% 4% 

Voor hbo is 5 jaar havo voldoende; het is 
daarom zonde om na 6 jaar vwo naar het 
hbo te gaan. 

Pleit voor hbo 2% 1% 1% 1% 

Pleit voor wo 13% 42% 9% 32% 

In het wo is het risico van de 
langstudeerders-boete groter dan in het 
hbo. 

Pleit voor hbo 30% 16% 8% 11% 

Pleit voor wo 2% 4% 1% 2% 

In het hbo ligt je onderwijsprogramma 
vast; in het wo heb je meer keuzevrijheid. 

Pleit voor hbo 15% 1% 4% 1% 

Pleit voor wo 11% 42% 13% 35% 

Als je later zelfstandig ondernemer wilt 
worden, heb je meer aan hbo. 

Pleit voor hbo 17% 5% 13% 3% 

Pleit voor wo 0% 4% 2% 1% 

Eerst een hbo-studie beginnen is veiliger. 
Als dat goed gaat, kun je na het 1e jaar 
altijd overstappen naar een universiteit. 

Pleit voor hbo 30% 5% 14% 2% 

Pleit voor wo 0% 4% 2% 2% 

Het hbo heeft maar een beperkt aanbod 
aan masteropleidingen. 

Pleit voor hbo 4% 0% 1% 0% 

Pleit voor wo 13% 16% 15% 11% 

Na een bachelorstudie in het hbo, kun je 
niet of moeilijk doorstromen naar een 
masterstudie in het wo. 

Pleit voor hbo 4% 0% 2% 0% 

Pleit voor wo 9% 23% 7% 13% 

Het onderwijs in het wo is persoonlijker, 
kleinschaliger dan in het hbo. 

Pleit voor hbo 2% 0% 2% 0% 

Pleit voor wo 2% 11% 1% 10% 
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Bron: HetScholierenpanel en HetStudentenpanel, ResearchNed 2011.  

 

(vervolg)  5/6-vwo 1e jaar hbo/wo 

  Kiest hbo Kiest wo Kiest hbo Kiest wo 

Met een wo-diploma krijg je later een 
hoger salaris. 

Pleit voor hbo 2% 0% 1% 0% 

Pleit voor wo 20% 44% 16% 32% 

In het wo word je als student beter 
begeleid dan in het hbo. 

Pleit voor hbo 4% 0% 2% 0% 

Pleit voor wo 0% 6% 0% 5% 


