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Onleesbare studiebijsluiters 
 

Op het jaarcongres van de HBO-raad (16/4/2012) werd het pilotproject Studiebijsluiters gepresenteerd.1 

Een studiebijsluiter is een serie kengetallen, opgesteld volgens een vast format, om aanstaande studenten 

voor te lichten over een opleiding. Dankzij dat vaste format kunnen opleidingen vergeleken worden zodat 

iemand tot een gefundeerde studiekeuze kan komen. Inmiddels bieden vier hogescholen bij al hun oplei-

dingen zo’n studiebijsluiter aan (Trouw 19/6/2012).2 Dat is een loffelijk initiatief. Maar helaas zijn de 

bijsluiters vooralsnog onleesbaar. Wat ontbreekt is namelijk een behoorlijke legenda. Neem bijvoorbeeld 

de studiebijsluiter van de voltijdse bacheloropleiding Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen (HAN).3 

 

Er worden acht kengetallen van deze HAN-opleiding gepresenteerd (linkerkolom), met daarnaast de 

corresponderende kengetallen van alle HBO-opleidingen Bedrijfseconomie tezamen (rechterkolom). Een 

verdere legenda ontbreekt. Maar onderaan het tabelletje wordt wel verwezen naar de site Studiekeuze123, 

en na enig zoeken treft men daar inderdaad drie toelichtingspagina’s aan: 
 http://www.studiekeuze123.nl/page/studie-in-cijfers 

 http://www.studiekeuze123.nl/CMS/wp-content/uploads/2012/06/Toelichting-Studie-in-cijfers.pdf 

 http://www.studiekeuzeinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/06/20120601-Verantwoording-Studie-in-cijfers.pdf 

 

Van aanstaande studenten kan echter niet worden gevergd al die toelichtingen te raadplegen. Bovendien 

worden ze er niet veel wijzer van. Laten we de kengetallen stuk voor stuk langslopen. 

 

Allereerst de rendementsgetallen. Aanstaande studenten willen te weten komen wat hun kans van slagen 

is in deze opleiding. Maar uiteraard beseffen ze dat niemand dat kan voorspellen. Ze moeten genoegen 

nemen met statistische gegevens betreffende een normstudent. Het ligt dan het meest voor de hand een 

normstudent te kiezen die zich niet eerder heeft ingeschreven bij een opleiding in het hoger onderwijs. 

De lezers verwachten dus antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

A. hoeveel kans heeft deze normstudent om in één jaar het propedeusediploma van de voltijdse HAN-

opleiding Bedrijfseconomie te halen? 

B. hoeveel kans heeft deze normstudent om in de officiële cursusduur (dus in of binnen vier jaar) het 

bachelordiploma van de voltijdse HAN-opleiding Bedrijfseconomie te halen? 

C. hoeveel kans heeft deze normstudent om met maximaal één jaar studievertraging (dus in of binnen 

vijf jaar) het bachelordiploma van de voltijdse HAN-opleiding Bedrijfseconomie te halen? 

D. hoeveel kans heeft deze normstudent om in of binnen vier jaar één of ander bachelordiploma in het 

hoger onderwijs te halen? 

E. hoeveel kans heeft deze normstudent om in of binnen vijf jaar één of ander bachelordiploma in het 

hoger onderwijs te halen? 

 

De lezers krijgen echter nul op het rekest. Ze worden afgescheept met de volgende antwoorden: 

4. Doorstroom naar het tweede jaar. De bedoelde normstudent heeft 45% kans om ook in zijn tweede 

studiejaar ingeschreven te staan bij de HAN-opleiding Bedrijfseconomie. De schijn wordt gewekt dat 

vraag A hiermee beantwoord wordt, maar dat is niet het geval. De lezer wordt niet geattendeerd op het 

feit dat, in die 45%, vertraagde studenten begrepen zijn: studenten dus die de propedeuse nog niet vol-

tooid hebben op het moment dat ze aan hun tweede verblijfsjaar bij Bedrijfseconomie beginnen. 

5. Studieswitch. De bedoelde normstudent heeft 22% kans om in zijn tweede studiejaar ingeschreven te 

staan bij een andere HAN-opleiding (bv. de lerarenopleiding Duits). Er wordt niet toegelicht waarom dit 

kengetal relevant zou zijn voor de beantwoording van de vragen A t/m E. Wel is onderaan de bijsluiter 

vermeld dat studenten Bedrijfseconomie zonder verlies van studiepunten kunnen doorstromen naar een 

verwante HAN-opleiding (bv. Accountancy), maar de lezer komt niet te weten hoeveel procent van de 

studieswitchers eigenlijk doorstromers zijn. Voor aanstaande studenten is het dan interessanter hier een 

kengetal Institutionele Dropout te rapporteren: de bedoelde normstudent heeft na één jaar (100% minus 

45% minus 22% =) 33% kans noch bij Bedrijfseconomie noch bij enige andere HAN-opleiding te staan 

ingeschreven. Overigens zou dat kengetal weer aan andere waarschuwing vereisen. In het institutionele 
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dropoutpercentage zijn namelijk ook studenten begrepen die na een succesvolle HBO-propedeuse naar 

een universitaire bacheloropleiding doorstromen. 

6. Diploma binnen 5 jaar. Vervolgens wordt gerapporteerd dat 54% van de studenten binnen vijf jaar 

een diploma in het hoger onderwijs haalt. Hier wordt dus geen antwoord gegeven op de vragen B, C en D, 

maar uitsluitend op vraag E. Maar zelfs wat deze vraag betreft wordt de lezer op het verkeerde been ge-

zet, want men heeft een afwijkende normstudent binnengesmokkeld: om onverklaarde redenen gaat men 

hier niet van een opgeschoonde startpopulatie uit, maar van alle studenten die zich voor het eerst bij de 

voltijdse HAN-opleiding Bedrijfseconomie hebben ingeschreven, dus inclusief diegenen die tevoren reeds 

elders in het hoger onderwijs waren ingeschreven. Tevens blijft onvermeld of, naast bachelordiploma’s, 

ook de diploma’s van de tweejarige Associate Degree zijn meegeteld. 

 

Naast deze drie rendementsgetallen zijn nog vijf andere kengetallen in de studiebijsluiter opgenomen. 

Maar ook daar ontbreekt de essentiële legenda. 

1. Tevredenheid, uitgedrukt in een rapportcijfer. Dat cijfer geeft aan hoe studenten de kwaliteit van de 

voltijdse HAN-opleiding Bedrijfseconomie ervaren, meer in concreto: hoe tevreden ze zijn over ‘hun stu-

die in het algemeen’. Het rapportcijfer is berekend op basis van de uitkomsten der Nationale Studenten-

enquête. Maar onvermeld blijft hoe zwaar de oordelen van eerstejaarsstudenten en studiestakers mee-

gewogen zijn. Wordt het rapportcijfer vooral bepaald door succesvolle studenten die de propedeutische 

selectie overleefd hebben? Aanstaande studenten mogen verlangen dat ze daarop geattendeerd worden. 

2. Aantal eerstejaars. Uit de toelichting blijkt dat het om verse studenten Bedrijfseconomie gaat die niet 

eerder bij een HAN-opleiding stonden ingeschreven. De lezer wordt er niet op geattendeerd dat het 

werkelijke aantal eerstejaarsstudenten Bedrijfseconomie veel groter kan zijn ten gevolge van het feit dat 

omzwaaiers, afkomstig uit andere HAN-opleidingen, niet zijn meegeteld. 

3. Contacttijd eerstejaars (aantal uren per lesweek). Pas uit de toelichtingen blijkt dat hier enerzijds 

hele klokuren bedoeld zijn (dus exclusief academische kwartiertjes?), maar dat anderzijds in het midden 

wordt gelaten welke studie-uren tot de contacttijd gerekend worden (ook groepswerk met begeleiding op 

afstand? ook studie-uren in de computerleerzaal? ook facultatieve begeleidingsuren?). Er is dus alle aan-

leiding om in een voetnoot bij de tabel te vermelden hoe de contacttijd bij deze opleiding gedefinieerd 

wordt. 

7. Doorstuderen na deze opleiding. Blijkens de toelichting gaat het om studenten die in een bepaald 

studiejaar het bachelordiploma van de voltijdse HAN-opleiding Bedrijfseconomie hebben behaald: hoe-

veel procent van hen staat in het daaropvolgende studiejaar gedurende één of twee jaar ingeschreven in 

een andere H.O.-opleiding? 

8. (Kansen op de) Arbeidsmarkt. Blijkens de toelichting gaat het, evenals bij het zevende kengetal, om 

studenten die in een bepaald studiejaar het bachelordiploma van de voltijdse HAN-opleiding Bedrijfs-

economie hebben behaald: hoeveel procent van hen heeft na ongeveer anderhalf jaar een baan op HBO-

niveau? De lezer wordt echter onvoldoende geattendeerd op het feit dat ook parttime baantjes (vanaf 12 

uur per week) worden meegeteld. Aan de andere kant is het onduidelijk in hoeverre men gecorrigeerd 

heeft voor gediplomeerden die nog niet op zoek naar werk zijn geweest (waaronder de doorstudeerders uit 

het zevende kengetal). 

 

We moeten concluderen dat de studiebijsluiter in zijn huidige vorm niet aan zijn doel beantwoordt. De 

drie rendementsgetallen geven geen antwoord op de vragen A t/m E waarmee aanstaande studenten ge-

confronteerd worden als ze een studie willen kiezen. En voor alle acht kengetallen geldt dat niet tegemoet 

wordt gekomen aan de behoefte van de lezer om met één druk op de knop een hulpscherm te kunnen 

raadplegen teneinde te achterhalen wat dat kengetal precies voorstelt en welke interpretatieproblemen 

achter dat kengetal schuil gaan. 
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