Inventarisatie overzicht
studiekeuzebijsluiters
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft een steekproef genomen uit de grootste vijftig
universitaire opleidingen en de grootste vijftig hbo opleidingen. Vervolgens is bekeken hoe zij
studiekiezers voorlichten over de studie en de bijhorende toekomstperspectieven. In deze
inventarisatie is opgenomen of studiebijsluiters in het algemeen makkelijk vindbaar zijn voor
studenten, en of de informatie in de studiebijsluiter overeenkomt met de informatie die te vinden is
op de website. De percentages zijn overgenomen vanuit de data van Studiekeuze123.
De studiebijsluiter geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of een universiteit het
doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen dan wel universiteiten. Dit kan
een student helpen bij de oriëntatie op een studiekeuze. In de studiebijsluiter zijn onder andere de
volgende statistieken te vinden: “studenttevredenheid”, “het aantal eerstejaars”,
“slagingspercentage” en “arbeidsmarktperspectief”. Uit deze inventarisatie is gebleken dat
opleidingen op de website vaak niet het hele verhaal vertellen. Bij een kwart van de 45 opleidingen
die in de steekproef zijn opgenomen is de studiebijsluiter niet goed vindbaar. Veel websites van
opleidingen geven bovendien een rooskleuriger beeld weer.
In de vergelijking tussen de studiebijsluiter en de informatie op de website van de studie Civiele
techniek aan de Technische Universiteit Delft is dit rooskleurige beeld goed zichtbaar. Op de website
werd vermeld dat na je opleiding als civiel ingenieur, een student verzekerd is van een goede baan.
Na deze studie civiele techniek heeft ruim 63 procent na 1,5 een baan op niveau. Deze statistiek is in
het licht van voorgaande erg optimistisch.
Ook op de website van Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is te
vinden dat het arbeidsmarktperspectief goed is. Echter, in de studiebijsluiter is te vinden dat 31
procent van de afgestudeerden na 1,5 jaar werk op niveau doet. De opleiding is daarmee een van de
slechtst scorende wetenschappelijke opleidingen. Het toont aan dat de informatie in de
studiebijsluiter en op de website niet overeenkomt, en dat studenten niet altijd het eerlijke verhaal
aantreffen op de website.
Tot slot is op de website van de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen te vinden
dat studenten na het volgen van bedrijfskunde in Groningen relatief makkelijker werk vinden. Zij
baseren deze informatie op gegevens die al 5 jaar oud zijn, en dit is dus gedateerd. Ook in de
studiebijsluiter is te vinden dat het arbeidsmarktperspectief erg afhankelijk is van de economische
voor- en tegenspoed. Het ISO verbaast zich over het feit dat opleidingen deze informatie toch
gebruiken om te gebruiken in hun voorlichting. Van eerlijke voorlichting is in dit geval geen sprake.
Het ISO roept instellingen op om aankomend studenten via websites eerlijk en volledig voor te
lichten. Opleidingen hebben een grote verantwoordelijkheid in het beschikbaar stellen van goede
informatie en het stimuleren van een bewuste studiekeuze. Niet in alle gevallen is de voorlichting via
de website slecht, maar opleidingen moeten wel het eerlijke en hele verhaal vertellen.
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Erasmus Universiteit Rotterdam
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Technische Universiteit Eindhoven
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Link
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Hogeschool van Amsterdam
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Als commercieel econoom kun je gaan werken
Link bij een grote multinational of juist bij e
Wereldwijd is er momenteel behoefte aan
Link
goed opgeleide ICT-specialisten. Afgestude
Met een hbo-diploma van de Hogere Hotelschool
Link op zak heb je een uitstekende basis
Juist omdat de ICT-wereld zich zo snel ontwikkelt,
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is het moeilijk precies aan te geve
Mogelijke werkgevers? Die zijn op allerleiLink
gebieden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan
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all across the globe, looking to gain the leve
Mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk
Link voor hun eigen leven. Een social worke
Met een bachelorgetuigschrift Communicatie
Linkop zak ben je breed inzetbaar en kun je
Na de opleiding MIC kun je veel kanten op.
Link
Je krijgt de bagage om als mediaprofessio
Info eigen website
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Ook na het behalen van je NHTV-diplomaLink
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De toepassingen van ICT verbreden en verdiepen
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