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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Om (toekomstige) mbo-studenten te helpen een weloverwogen studiekeuze te maken is Studie in Cijfers 

opgezet. Studie in Cijfers geeft in een oogopslag informatie over opleidingen (studenttevredenheid, 

percentage geslaagde studenten, doorstroom naar het hbo (alleen niveau 4)) en de kansen van die 

opleidingen op de arbeidsmarkt (kans op werk, kans op stage/leerbaan en startsalaris). Mbo-instellingen 

kunnen Studie in Cijfers gebruiken in hun voorlichting richting aankomende studenten en hun ouders. 

Studie in Cijfers is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door SBB, samen met JOB, LAKS, 

FNV Jong, CNV Jongeren, onderwijs en bedrijfsleven. Er zijn inmiddels 48 mbo-instellingen die actief 

deelnemen aan Studie in Cijfers 2017. In juli is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen die het 

gebruik van Studie in Cijfers verplicht wil maken (kst-31524-325). 

 

In het vierde kwartaal van 2016 is door ResearchNed een evaluatie uitgevoerd naar het gebruik en de 

inzet van Studie in Cijfers. Sinds deze evaluatie is de communicatie rondom Studie in Cijfers opgevoerd 

en is het aantal deelnemende mbo-instellingen (van 42 naar 48) gegroeid. SBB heeft daarom aangegeven 

graag een nieuwe evaluatie uit laten voeren die in gaat op de volgende vragen: 

 

▪ of Studie in Cijfers wordt getoond op de website; 

▪ of Studie in Cijfers makkelijk vindbaar is; 

▪ hoe Studie in Cijfers onder de aandacht wordt gebracht bij studiekiezers; 

▪ welke andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie op de website beschikbaar is. 

 

Uit de webinventarisatie gehouden in 2016 is gebleken dat één op de vijf opleidingen binnen de 

deelnemende instellingen op hun website geen verwijzing toont naar Studie in Cijfers. Die uitkomst gaf 

reden om in de meting van 2017 een aanvullende analyse te maken:  

 

▪ is er een rode draad in de overzichten die niet getoond worden? 

1.2 Aanpak 

De evaluatie bestond uit het bestuderen van de websites van opleidingen binnen instellingen die wel (en 

voor een klein deel niet) deelnemen aan Studie in Cijfers zijn bestudeerd. De webinventarisatie is 

uitgevoerd tussen 19 oktober 2017 en 27 november 20171, aan de hand van een scoringslijst die voor de 

versie van 2016 in samenspraak met SBB is ontwikkeld. Hierin is per geselecteerde opleiding het 

volgende genoteerd:  

 

▪ vindbaarheid op de website; 

▪ aantal muisklikken nodig om er te komen; 

▪ scroll-lengte; 

▪ toelichting vindbaarheid; 

▪ naamgeving; 

▪ al dan niet werkende url naar Studie in Cijfers; 

▪ wijze van weergave (direct getoond/pdf etc.); 

▪ variant van Studie in Cijfers (leerwegspecifiek of totaal); 

▪ jaartal; 

▪ Studie in Cijfers expliciet genoemd bij studiekeuzeinformatie; 

                                                      
1  Opleidingen kunnen tussen twee releases aangepast worden. Daarmee is het mogelijk dat de gegevens zoals we 

die nu rapporteren inmiddels alweer veranderd zijn. Het is nadrukkelijk een momentopname. Zo zagen we 
bijvoorbeeld dat ROC Rivor inmiddels ook studiebijsluiters publiceert, waar dat gedurende het veldwerk nog 
niet het geval was. 
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▪ andere studiekeuzeinformatie op de website; 

▪ andere arbeidsmarktinformatie op de website; 

▪ welke bron(nen); 

▪ actualiteit informatie. 

 

In verband met het kunnen maken van de verdiepende analyse naar het niet tonen van Studie in Cijfers 

(SIC) op de websites van een aantal opleidingen, breiden we het scoringsformulier met een aantal 

inhoudelijke indicatoren uit: 

 

▪ studententevredenheid; 

▪ percentage geslaagde studenten; 

▪ kans op stage; 

▪ kans op werk. 

 

Voor de webinventarisatie zijn in totaal bruto 700 opleidingen aselect geselecteerd. Die selectie vond 

getrapt plaats: bruto zijn er 600 opleidingen van deelnemende instellingen (waarbij in elk geval alle 46 

deelnemende instellingen deel uitmaakte van de steekproef) geselecteerd en 100 opleidingen van niet-

deelnemende instellingen (in totaal 16). De selectie vond plaats op basis van het actuele aanbod van 

opleidingen zoals geregistreerd bij DUO (crebo-bestanden). Omdat hier altijd een administratieve 

vertraging in zit, hebben we de webinventarisatie gebaseerd op de opleidingsnaam zoals bekend in DUO 

en indien de opleiding niet gevonden werd op basis van de crebo-converter op de website van SBB de 

eventuele nieuwe naam opgezocht. 

 

In de selectie zaten uiteindelijk 710 opleidingen, dat had te maken met opleidingen die op twee niveaus 

worden aangeboden. In die gevallen hebben we beide niveaus apart nagekeken. In totaal bekeken we de 

opleidingen van 608 deelnemende opleidingen, 45 opleidingen van instellingen die ondanks het 

ontbreken van een vermelding op de SBB-site toch deelnemen2 en 57 niet-deelnemende opleidingen. 

Binnen de selectie zaten zowel bol- als bbl-opleidingen, zie voor de verdeling ook tabel 1.  

 

Tabel 1: Selectie opleidingen webinventarisatie Studie in Cijfers 

    Deelname Studie in Cijfers  

  Wel 

Niet volgens website 
SBB, wel volgens 
website instelling Niet Totaal 

BBL Aantal 234 16 24 274 

  % gevonden 86 75 67 84 

BOL Aantal 374 29 33 436 

  % gevonden 93 90 85 92 

Totaal  Aantal 608 45 57 710 

 % gevonden 90 84 77 89 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers 

 

Niet alle geselecteerde opleidingen werden uiteindelijk gevonden op internet: 80 opleidingen bleken 

onvindbaar op de website van de instellingen: 60 opleidingen binnen de groep opleidingen die wel aan 

                                                      
2  Het gaat in totaal om drie instellingen die onverwacht toch deel bleken te nemen aan Studie in Cijfers: ROC 

Drenthe College, ROC Midden Nederland en ROC Top. Ook zijn er twee instellingen inmiddels gefuseerd, maar 
nog niet binnen SIC als zodanig zichtbaar (ID College en ROC Leiden). Daarnaast zagen we dat nieuwe 
instellingsnamen (Aeres MBO) niet verwerkt zijn binnen SIC. 
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Studie in Cijfers deelnemen, 7 bij de groep die van te voren als niet-deelnemer was ingeschat, maar het 

in de praktijk wel was en 13 binnen de groep die niet deelneemt. In totaal is dit rapport dus gebaseerd 

op 629 opleidingen: 547 deelnemende opleidingen, 38 opleidingen bij onverwacht deelnemende 

instellingen en 44 niet-deelnemende opleidingen. In dit rapport rekenen we de groep ‘onverwacht 

deelnemende instellingen’ tot de groep deelnemende instellingen. 

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport wordt eerst gekeken naar Studie in Cijfers: wat vinden we terug op de websites? 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ook gekeken naar andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie: wat 

wordt daarvan getoond op de websites van opleidingen? In het vierde hoofdstuk volgt een nadere 

analyse van niet-getoonde overzichten. 
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2 Studie in Cijfers 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk nemen we de wijze van weergave van Studie in Cijfers op de websites van mbo-

opleidingen onder de loep. Achtereenvolgens bekijken we de vindbaarheid, de benaming die eraan 

gegeven wordt, de versie die getoond wordt en de actualiteit van de getoonde gegevens. Waar mogelijk 

vergelijken we de uitkomsten met die van vorig jaar om te zien of er zich een verandering heeft voor 

gedaan.  

2.2 Vindbaarheid Studie in Cijfers 

Bij de opleidingen die deelnemen aan Studie in Cijfers is bij 62 opleidingen (11%) op de website naar de 

opleiding geen Studie in Cijfers te vinden, bij de overige 524 is dat wel het geval. Er zijn twee 

instellingen die wel deelnemen aan Studie in Cijfers, maar bij wie (in elk geval in de steekproef voor dit 

onderzoek) voor geen enkele opleiding een verwijzing naar Studie in Cijfers wordt gemaakt. Bij 25 

instellingen vonden we voor alle opleidingen in de steekproef een Studie in Cijfers op de website, bij de 

overige 22 instellingen ontbrak er een of meerdere.  

 

Het gemak waarmee we de studiebijsluiters vonden, verschilt, zoals figuur 1 laat zien. Van de 524 

opleidingen waarvan we een verwijzing naar Studie in Cijfers op de website vonden, is die in 

meerderheid (79%; 412 opleidingen) makkelijk te vinden, bijvoorbeeld omdat er een screenshot direct in 

het zicht komt op de pagina zelf of er een duidelijke knop op het bestaan ervan wijst. Minder goed is 

het te vinden wanneer de Studie in Cijfers verstopt is in een link in een lopende tekst. Ten opzichte van 

vorig jaar zien we hier een duidelijke verbetering, destijds was 12 procent moeilijk vindbaar.  

 

Figuur 1: Vindbaarheid Studie in Cijfers op website opleiding 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=524 

 

In onderstaande screenshots twee voorbeelden van verschillende manieren waarop Studie in Cijfers 

onder de aandacht van de bezoekers van de website gebracht worden. 

 

79%

17%

4%

Makkelijk

Redelijk

Moeilijk
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Afbeelding 1: Screenshot Studie in Cijfers direct getoond op hoofdpagina opleiding 
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Afbeelding 2: Screenshot Studie in Cijfers verstopt in lopende tekst 

 
 

 

Eén van de moeilijkere instellingen voor het raadplegen van Studie in Cijfers is een instelling die alle 

studiebijsluiters op één pagina samen toont en waar het aan de bezoeker van de website is om in dat 

overzicht de eigen opleiding te selecteren, zie hierna volgend voorbeeld. 
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Afbeelding 3: Screenshot Studie in Cijfers als lange lijst 

 
 

2.3 Muisklikken, scrollen en naamgeving 

Vindbaarheid hangt in de regel af van drie dingen: het aantal muisklikken dat nodig is om erbij te 

komen, de lengte die gescrold moet worden voordat (de verwijzing naar) Studie in Cijfers in beeld komt 

en de naamgeving die aan de bijsluiter gegeven wordt.  

Aantal muisklikken 

In de meeste gevallen (436 van de 524 opleidingen) is er (maximaal) één muisklik nodig om bij Studie in 

Cijfers te komen, gerekend vanaf de hoofdpagina van de opleiding. Ook een jaar eerder vonden we dat 

de meeste studiebijsluiters binnen een klik op te roepen waren. In de webinventarisatie van dit jaar zat 

overigens één opleiding waar er vijf muisklikken nodig waren voordat Studie in Cijfers in zicht was. Dat 

lijkt echter een tijdelijk doorlinkfoutje van de website te zijn waardoor je per ongeluk eerst naar een 

pagina over open dagen gestuurd wordt. 
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Figuur 2: Aantal muisklikken om tot Studie in Cijfers te komen 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=524 

Scroll-lengte 

Scroll-lengte is niet helemaal ‘objectief’ vast te stellen, het is in elk geval deels afhankelijk van de 

instelling en grootte van je monitor. Toch valt bij het nakijken van de opleidingen op dat er best wat 

gescrold moet worden voordat Studie in Cijfers of de verwijzing daarnaar in beeld komt (figuur 3). In 22 

procent van de gevallen moet er veel gescrold worden, vergelijkbaar met de 18 procent van vorige jaar. 

In totaal zijn er 12 instellingen waar er bij één of meerdere opleidingen veel gescrold moet worden voor 

Studie in Cijfers in beeld komt. 

 

Figuur 3: Scroll-lengte om tot Studie in Cijfers te komen 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=524 

 

Naamgeving 

Een derde element dat de vindbaarheid van Studie in Cijfers beïnvloedt, is de naamgeving die ervoor 

gebruikt wordt. In figuur 4 zijn deze op een rij gezet. Bijna driekwart van de opleidingen verwijst 

ernaar met de naam Studie in Cijfers. Uitgesplitst naar instelling blijken 31 van de 49 deelnemende 

instellingen Studie in Cijfers als naam te gebruiken. Eén op de tien opleidingen refereert aan Studie in 

Cijfers als de studiebijsluiter (in totaal geldt dit voor vijf instellingen). In vergelijking met vorig jaar 

wordt dit jaar de naam Studie in Cijfers aanzienlijk vaker gebruikt: een stijging van 61 naar 73 procent 

van de opleidingen. Binnen instellingen vinden we geen verschillen in de naamgeving, hooguit wanneer 

een opleiding met een andere instellingen samen wordt verzorgd (bijv. op Techniekcolleges). 
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Figuur 4: Naamgeving Studie in Cijfers 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=524 

 

Afbeelding 4: Screenshot andere benaming Studie in Cijfers: “BOL niveau 3” / “BBL niveau 3” 
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Afbeelding 5: Screenshot andere benaming Studie in Cijfers: Klik hier 

 
 

2.4 Gevonden, maar ook te openen? 

Is Studie in Cijfers gevonden, dan is de link in 95 procent van de gevallen ook te openen (figuur 5). Dat 

is een sterke verbetering met een jaar eerder toen een kwart van links naar Studie in Cijfers niet te 

openen was. Als een link niet werkt, wordt doorgaans verwezen naar de inlogpagina van de SBB-portal 

voor Studie in Cijfers (https://sic.s-bb.nl/login). 

Figuur 5: Link naar Studie in Cijfers te openen 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=524 
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Niet te openen
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2.5 Studie in Cijfers per leerweg 

Studie in Cijfers wordt door SBB voor alle opleidingen zowel voor de specifieke leerweg waarin de 

opleiding wordt gegeven als voor het totaal weergeven (de variant waarin beide leerwegen samen 

worden genomen, identiek wanneer een opleiding slechts in één leerweg wordt aangeboden). 

Instellingen/opleidingen kunnen er zelf voor kiezen welke ze op hun website tonen. In figuur 6 is rechts 

de verdeling naar leerweg van de opleidingen waarvan de studiebijsluiter is gevonden, weergeven en 

link de versie die daadwerkelijk getoond wordt. Een kwart van de opleidingen kiest ervoor om in plaats 

van de leerwegspecifieke variant de totaal-variant op de opleidingswebsite op te nemen. In de vorige 

evaluatie gold dit nog voor 37 procent van de opleidingen. Als we op het niveau van instelling naar deze 

keuze kijken, blijken 16 van 49 instellingen voor in ten minste een deel van hun opleidingen de totaal-

variant te tonen. Van deze 16 zijn er vijf die ervoor kiezen dit bij álle opleidingen te doen. 

 

Figuur 6: Leerweg van opleiding en leerweg waarvoor Studie in Cijfers wordt getoond 

      

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=496 

 

Tabel 2 laat zien dat er een enkele keer de verkeerde leerwegvariant getoond wordt. Dit is 

vergelijkbaar met vorig jaar.  

 

Tabel 2: Leerweg van opleiding x leerweg waarvoor Studie in Cijfers wordt getoond 

 
Getoonde leerweg bij SiC 

Totaal BBL BOL Totaal Onduidelijk 

Leerweg van opleiding 

BBL 
116 4 58 1 181 

65% 2% 32% 1% 100% 

BOL 
1 244 64 4 313 

0,3% 78% 20% 1% 100% 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers. 
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2.6 Welke Studie in Cijfers? 

Up-to-date 

Tot en met 2017 werd Studie in Cijfers twee keer per jaar ververst: in april en in september. De update 

van september 2017 is verplaatst naar januari 20183, wat maakt dat de meest recente versie die ten 

tijde van de webinventarisatie beschikbaar was, gebaseerd is op de cijfers uit de update van april 2017. 

Verreweg de meeste opleidingen laten een april-versie op hun website zien. Een enkele opleiding toont 

een oude versie en bij 38 van de bijna 500 opleidingen wordt geen datum getoond, waardoor onbekend 

is hoe actueel de getoonde gegevens zijn. De mate van actualiteit is vergelijkbaar met een jaar eerder. 

 

Figuur 7: Jaartal Studie in Cijfers 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=496 

Format 

De meeste opleidingen kiezen ervoor een ‘originele’ studiebijsluiter te tonen die direct gekoppeld is aan 

de website van SBB, waardoor altijd de meest recente studiebijsluiter wordt getoond, maar gelijk ook 

de situatie ontstaat dat bij veranderingen in de database ook veranderingen in de getoonde bijsluiters 

kunnen optreden. In totaal zijn er 38 opleidingen (8%, 2 instellingen) die een ‘eigen’ variant van Studie 

in Cijfers laten zien. 

 

Figuur 8: Format van de getoonde Studie in Cijfers 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=496 

 

De eigen variant is overigens vaak wel herkenbaar, zoals te zien is in onderstaande voorbeelden. Voor 

beide eigen varianten (waarbij de een duidelijker nog meer op het origineel lijkt dan de ander) geldt 

                                                      
3  SBB gaat vanaf 2018 voor andere updatemomenten kiezen, gebaseerd op het beschikbaar komen van gegevens 

(bijv. januari als kans op werk/stage/leerbaan ververst wordt). 
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1%
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Eigen
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dat het belangrijkste verschil is dat niet vastgesteld kan worden hoe actueel de gegevens zijn omdat bij 

beide de datum van de update ontbreekt. Bij het tweede voorbeeld is daarnaast ook onduidelijk welke 

leerwegvariant het betreft. 

 

 Afbeelding 6: Screenshot eigen variant Studie in Cijfers – voorbeeld 1 
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Afbeelding 7: Screenshot eigen variant Studie in Cijfers – voorbeeld 2 
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3 Andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een weergave van andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie die naast Studie 

in Cijfers beschikbaar is op de websites van de opleidingen. We doen dat voor de hele groep samen en 

met extra inzoom op de instellingen die niet deelnemen aan Studie in Cijfers. 

3.2 Andere studiekeuze-informatie 

Bijna gespiegeld aan de uitkomsten van vorig jaar, constateren we dit jaar dat er op vrijwel alle 

websites van de opleidingen ook andere studiekeuzeinformatie wordt getoond. Dat heeft echter te 

maken met een minder strenge definitie: vorig jaar alleen wanneer er een specifieke bron werd 

genoemd, dit jaar hebben we breder bekeken welke informatie door de opleidingen aan studenten 

wordt meegegeven ten einde hen een goede studiekeuze te laten maken. 

 

Figuur 9: Andere studiekeuzeinformatie 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=629 

 

Informatie die gegeven wordt heeft vaak betrekking op de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, 

studiekosten en de mogelijkheden voor het vervolg zoals de aansluiting op vervolgopleidingen. Op 115 

van de 629 opleidingen wordt met behulp van een korte video aan toekomstige studenten iets over de 

opleiding verteld. De informatie die gegeven wordt, is qua opbouw weinig verschillend tussen 

opleidingen binnen eenzelfde instelling. 

 

Afbeelding 8: Screenshot andere studiekeuzeinformatie - voorbeeld 1 

 

19 opleidingen

610 opleidingen

Niet

Wel
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Afbeelding 9: Screenshot andere studiekeuzeinformatie - voorbeeld 2 

 
 

3.3 Andere arbeidsmarktinformatie 

Naast studiekeuzeinformatie waarin ook vaak informatie over het uit te oefenen beroep is verwerkt, is 

er bij ongeveer één op de vijf opleiding ook nog andere arbeidsmarktinformatie te vinden. Dat betreft 

vrijwel altijd een link naar Kans op werk. Eén opleiding verwijst op de website naar een 

schoolverlatersonderzoek. 

 

Figuur 10: Andere arbeidsmarktinformatie 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=629 
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Niet

Wel
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Afbeelding 10: Screenshot schoolverlatersonderzoek 

 

 

 

Van de opleidingen waar extra arbeidsmarktinformatie wordt getoond, is die informatie doorgaans 

makkelijk of in elk geval redelijk makkelijk te vinden (figuur 11). 
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Figuur 11: Vindbaarheid andere arbeidsmarktinformatie, naast Studie in Cijfers 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=132 

 

3.4 Alternatieve informatie indien geen Studie in Cijfers 

In de steekproef van deze webinventarisatie zaten ook 102 opleidingen van niet-deelnemende 

instellingen. Bij het checken van deze opleidingen bleken er 45 toch een directe link naar Studie in 

Cijfers op hun website te hebben opgenomen. Van de overige 57 opleidingen, konden er 44 worden 

gevonden. Bij deze 44 opleidingen is nagezocht op welke manier zij hun toekomstige studenten voorzien 

van informatie voor studiekeuze en over de arbeidsmarkt. 

 

Van de 44 opleidingen van niet-deelnemende instellingen zijn er 41 opleidingen die 

studiekeuzeinformatie op de website tonen en 18 die arbeidsmarktinformatie laten zien. 

 

Figuur 12: Andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie voor mbo-opleidingen zonder SiC 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=44 

 

Informatie die getoond wordt betreft informatie over de opbouw van de opleiding, het soort werk, 

vervolgopleidingen en doorstroommogelijkheden. Op de website van één van de instellingen is 

studenttevredenheid vormgegeven als interviews met studenten. 
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Afbeelding 11: Screenshot alternatieve studiekeuzeinformatie – voorbeeld 1 

 

 

Een andere opleiding (zie voorbeeld hieronder) maakt voor deze informatie de koppeling met de JOB-

monitor (sterk verouderde gegevens) en mbo-transparant. 
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Afbeelding 12: Screenshot alternatieve studiekeuzeinformatie – voorbeeld 2 

 
 

Afbeelding 13: Screenshot arbeidsmarktinformatie niet-SiC-deelnemers 
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4 Analyse niet-getoonde overzichten 

4.1 Inleiding 

Om te onderzoeken of er een rode draad te ontdekken is in studiebijsluiters die niet getoond worden, is 

de evaluatie dit jaar uitgebreid met een verkennende analyse. Hiervoor zijn tijdens de 

webinventarisatie telkens een aantal indicatoren vanuit Studie in Cijfers in het scoringsformulier 

bijgehouden (Studenttevredenheid, Percentage geslaagde studenten, Kans op werk, Kans op 

stage/leerbaan). Op basis van naam van de opleiding en crebo is de scoringslijst bovendien verrijkt met 

de informatie die door SBB ten behoeve van dit onderzoek is aangeleverd: een uitdraai van de database 

die ten grondslag ligt aan de website Beroepen-in-beeld, die toegang geeft tot alle beschikbare 

studiebijsluiters. In dit hoofdstuk doen we verslag van de bevindingen. 

4.2 Niet-getoonde overzichten 

We beginnen met niet-getoonde overzichten. Binnen de webinventarisatie konden we van de 586 

opleidingen van deelnemende instellingen van 105 opleidingen geen Studie in Cijfers vinden. In 

onderstaande tabel zijn deze twee groepen vergeleken op de gemiddelde scores op de vier indicatoren. 

 

Tabel 3: Verschil in indicatoren tussen wel- en niet-getoonde studiebijsluiters 

 SiC niet vindbaar SiC wel vindbaar Totaal 

 Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal 

Studenttevredenheid 7,0 33 7,1 309 7,0 342 

Percentage geslaagden 68% 36 73% 346 73% 382 

Kans op werk (max. 5 sterren) 3,3 40 3,1 392 3,1 432 

Kans op stage (max. 5 sterren) 2,9 54 3,2 448 3,2 502 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers, verrijkt met bronbestand Beroepen-in-beeld. Gevonden verschillen zijn 

niet significant 

 

Ondanks dat er op het oog verschillen lijken tussen vindbare en niet-vindbare Studie in Cijfers, waarbij 

de vindbare net iets hoger lijken te scoren (met uitzondering van kans op werk) zijn deze verschillen 

niet significant. 

4.3 Anders-getoonde overzichten 

Het is niet alleen mogelijk om studiebijsluiters niet te tonen, het is ook mogelijk om keuzes te maken in 

welke variant getoond wordt: de totaalvariant of een leerwegspecifieke variant. In onderstaande tabel 

zijn deze twee groepen op weer dezelfde set indicatoren met elkaar vergeleken. Voor deze analyse zijn 

de scores die we vonden tijdens de webinventarisatie afgezet tegen de leerwegspecifieke scores die we 

er vanuit het totaalbestand aan koppelden. Op deze manier is te zien in hoeverre er überhaupt 

verschillen zijn en als de verschillen zijn, of de getoonde Studie in Cijfers dan positiever of negatiever 

scoort dan de leerwegspecieke cijfers zoals beschikbaar op Beroepen-in-beeld.  
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In tabel 4 zijn de gemiddelde scores vergeleken tussen de leerwegvarianten. Daarin blijkt er geen 

verschil te zijn naar getoond versie als het gaat om studenttevredenheid, maar wel op de andere drie 

indicatoren, waarbij geldt dat de cijfers op bbl-versie telkens het hoogste scoren (wat in elk geval kans 

op werk en kans op stage ook best logisch is, omdat dat inherent deel uitmaakt van de opzet van de 

studie), gevolgd door de cijfers op de totaal-versies en de laagste scores op indicatoren.  

 

Tabel 4: Verschil in indicatoren tussen al dan niet leerwegspecifieke studiebijsluiters 

 Getoond: bol Getoond: bbl Getoond: totaal 

 Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal 

Studenttevredenheid 7,1 187 7,1 38 7,1 55 

Percentage geslaagden 71%* 191 77%* 65 75%* 65 

Kans op werk (max. 5 sterren) 2,8* 211 4,1* 65 3,2* 86 

Kans op stage (max. 5 sterren) 3,1* 224 3,7* 101 2,9* 90 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers, verrijkt met bronbestand Beroepen-in-beeld. Gevonden verschillen zijn 

significant, p<0,01. 

 

In theorie en volledige algemeenheid zou het dan ook interessanter voor bol-opleidingen zijn om de 

totaalvariant te tonen (die ‘omhoog gehaald’ wordt door de positievere bbl-scores) dan voor bbl-

opleidingen. En, zoals figuur 13 laat zien, is dat niet het geval: bbl-opleidingen laten juist vaker dan 

bol-opleidingen de totaalvariant van Studie in Cijfers op hun website zien. 

 

Figuur 13: Getoonde leerwegvariant, naar leerweg 

 

 

Bron: Webinventarisatie Studie in Cijfers | n=487 

 

Al met al kunnen we concluderen dat er geen rode draad te vinden is in het niet of op een bepaalde 

manier tonen van Studie in Cijfers. 
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5 Conclusie 

5.1 Samenvatting bevindingen 

In dit rapport is op basis van een webinventarisatie een evaluatie uitgevoerd van de wijze waarop 

instellingen Studie in Cijfers op hun websites tonen. We vatten aan de hand van de vijf 

onderzoeksvragen de resultaten samen. 

Hoe wordt Studie in Cijfers getoond op de websites van opleidingen? 

Alhoewel de variëteit in de wijze waarop Studie in Cijfers op de websites van opleiding groot blijft, valt 

op dat ten opzichte van vorig jaar een stevige verbeterslag is gemaakt. Vorig jaar was bij één op de vijf 

geselecteerde opleidingen binnen deelnemende instellingen geen studiebijsluiter op de website te 

vinden. Dit jaar geldt dit nog voor één op de tien opleidingen.  

Is Studie in Cijfers makkelijk vindbaar? 

Naast dat er meer studiebijsluiters op de websites van opleidingen te vinden zijn (zelfs bij instellingen 

die in eerste instantie aangaven niet deel te nemen), blijken ze ook makkelijker te vinden te zijn. Dat 

verschil met vorig jaar zit meer in de naamgeving (zie volgende alinea) en minder in het aantal 

muisklikken en de scroll-lengte. Op die punten zagen we ten opzichte van 2016 de minste verandering. 

Een ander punt dat zeker heeft geholpen in de verbetering van de vindbaarheid is het nalopen van de 

‘dode’ links. Was in 2016 nog een kwart van de gevonden Studie in Cijfers niet te openen, dit jaar geldt 

dat nog maar voor vijf procent.  

Hoe wordt Studie in Cijfers onder de aandacht wordt gebracht bij studiekiezers? 

Studie in Cijfers wordt vaker dan vorig jaar onder de eigen naam op de websites van de opleiding 

getoond. Bijna driekwart van de opleiding noemt inmiddels het beestje bij z’n naam, in 2016 gold dit 

nog voor 61 procent van de opleidingen. Ten opzichte van 2016 zijn er dit jaar ook meer opleidingen die 

ervoor kiezen de versie te laten zien die specifiek is voor de leerweg en niet voor het tonen van alleen 

het totaal van de opleiding. 

Welke andere studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie  is er op de websites beschikbaar? 

Aanvullende studiekeuze- en arbeidsmarktinformatie die op de websites wordt getoond betreft veelal 

meer informatie over de opbouw van de opleiding (bijv. keuzedelen, keuze tussen leerweg), 

toelatingseisen, studiekosten en kijkt vooruit op de tijd na de opleiding (vervolgonderwijs, beroep). Het 

viel op dat er relatief veel opleidingen hun opleiding promoten met een video. Meer kijken, minder 

lezen. Opleidingen van instellingen waar de studiebijsluiter nog niet getoond wordt, informeren de 

studenten vaak in algemene zin over de opleiding en verwijzen voor arbeidsmarktinformatie naar de 

website kansopwerk.nl.  

In hoeverre is er een rode draad in de overzichten die niet getoond worden? 

Door een geavanceerde koppeling tussen de verzamelde gegevens van de webinventarisatie en de 

database die ten grondslag ligt aan alle studiebijsluiters konden we cijfertechnisch kijken of er patronen 

te ontdekken zijn in de bijsluiters die niet getoond worden. Die rode draad bleek daarin te ontbreken. 

We vonden geen significante verschillen in de scores op vier indicatoren tussen wel- en niet-getoonde 

Studie in Cijfers. En ook aan de keuze om de ene of andere versie van Studie in Cijfers (leerwegspecifiek 

of totaal) lijken vooralsnog geen keuzes ten grondslag te liggen die duiden op strategisch gedrag. 
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5.2 Conclusie en aanbevelingen 

Al met al is er een stevige sprong voorwaarts gemaakt in de wijze waarop Studie in Cijfers onderdeel 

uitmaakt van de informatie die voor toekomstige studenten beschikbaar is. Uiteraard is er nog steeds 

ruimte voor verbetering. Op basis van de ervaringen in deze evaluatie kunnen we de volgende twee 

aanbevelingen formuleren: 

 

▪ Tijdens het uitvoeren van de evaluatie merkten we dat de cijfers die getoond worden in de 

overzichten vaker veranderen dan de genoemde update-datum doet vermoeden. Dit heeft te 

maken met veranderingen binnen opleidingen: nieuwe opleidingen, nieuwe instellingen, 

samengevoegde opleidingen etc. Het feit dat de database in kan springen op dergelijke 

veranderingen is een absoluut pluspunt, zo blijft de informatie immers voortdurend op maat voor 

de (toekomstig) student. Het is echter aan te bevelen hier wel met een duidelijker versiebeheer 

te gaan werken: in plaats van het statisch tonen van twee mogelijke data zou het ons ziens 

verstandiger zijn te refereren aan de datum van de daadwerkelijke update of een versienummer (1 

april 2016, versie 1.12). Het voorkomt dat instellingen die geen directe koppeling met de database 

hebben zonder het te merken verouderde gegevens tonen. 

 

▪ De zichtbaarheid van Studie in Cijfers is sterk verbeterd. Toch blijven er instellingen vasthouden 

aan de eigen naam voor de bijsluiter. Het blijft belangrijk om instellingen te stimuleren om zoveel 

mogelijk een gelijke benaming te hanteren, zodat het een begrip wordt bij de studiekiezende 

jongeren. 
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