
 

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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Instelling Opleiding Aantal eerstejaars Studiebijsluiter (werk binnen 1,5 jaar) Studiekeuze123 makkelijk vindbaar? Info website opleiding Link

Universiteit van Amsterdam Economie en Bedrijfskunde 1075 91% ja Je kunt je studie optimaal inrichten op jouw beroepsverwachtingen. De keuzemogelijkheden voor een mooi studiepakket zijn talrijk. Als econoom of bedrijfskundige ben je breed inzetbaar in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen. De kans is dus groot dat je na je opleiding meteen een baan vindtLink

Universiteit Utrecht Rechtsgeleerdheid 922 55% ja Uit de Arbeidsmarktmonitor 2013 blijkt dat veel Utrechtse juristen direct na het afstuderen een baan vinden. Na gemiddeld vier maanden geldt dit voor alle afgestudeerden. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens hun stage of scriptieonderzoek.Link

Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfskunde 921 48% ja Sinds de start van de opleiding in 1970 is de arbeidsmarkt gunstig geweest voor afgestudeerde bedrijfskundigen. De laatste jaren is het helaas minder gemakkelijk om een baan te vinden na je afstuderen, maar nog doen RSM studenten het goed op de arbeidsmarkt.Link

Erasmus Universiteit Rotterdam Economie en Bedrijfseconomie 804 75% ja Maar welke dat ook zijn, als Rotterdamse econoom ligt de wereld voor je open.Link

Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde 757 48% nee 55% vindt vaste baan Link

Rijksuniversiteit Groningen Psychologie 742 53% ja Als psycholoog kun je werken in de geestelijke gezondheidszorg. Je houdt je bezig met therapie en hulpverlening. Je vindt psychologen ook in het bedrijfsleven en bij organisaties. Ze helpen bij het werven en selecteren van nieuw personeel en geven trainingen. Ten slotte is het ook mogelijk het onderzoek in te gaan bij een instituut of een universiteit.Link

Rijksuniversiteit Groningen Rechtsgeleerdheid 742 55% nee - Link

Universiteit Leiden Rechtsgeleerdheid 705 85% ja De perspectieven voor afgestudeerde juristen zijn gunstig. Afgestudeerden van de masteropleiding rechtsgeleerdheid zijn door hun brede basiskennis en goed getrainde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid inzetbaar in tal van beroepen en organisatiesLink

Maastricht University International Business 668 60% nee You’ll be sifting through job offers for all sorts of positions in any number of sectors, from marketing to finance to management.Link

Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid 667 55% ja Volgens peilingen van de laatste jaren werkt een groot deel van de Rotterdamse juristen in de juridische sector. Maar afgestudeerden zijn ook populair in het bedrijfsleven en bij de overheid.Link

Steekproef van de grootste opleidingen

Erasmus Universiteit Rotterdam Economics and Business 650 75% ja Rotterdam International Bachelor Economics and Business Economics graduate will most likely take you anywhere you want. Our graduates are most commonly found in fields like banking, accountancy, tax consultancy, economic research or trade and multinational companies.Link

Technische Universiteit Eindhoven Werktuigbouwkunde 325 73% ja Er is veel vraag naar jonge hoogopgeleide technici. De werkgelegenheid is al jaren goed. De meeste van onze afgestudeerden vinden snel een uitdagende baan met een goed salaris. Link

TU Delft Werktuigbouwkunde 550 73% ja Werktuigbouwkundigen van de TU Delft zijn zeer gewild Link

Universiteit Utrecht Psychologie 473 53% ja Zeggen niets over baankansen Link

Universiteit Leiden Politicologie 321 71% ja In tal van beroepen dus. De academische vaardigheden die je tijdens de studie opdoet, zoals kritisch lezen, analyseren, logisch redeneren en mondeling en schriftelijk presenteren, komen je in alle functies op midden- en hoger niveau uitstekend van pas.Link

Universiteit Utrecht Liberal Arts and Sciences 417 nnb (opleiding te jong) ja In de politiek en in andere maatschappelijke sleutelfuncties zijn mensen nodig die het grotere plaatje in het oog weten te houden. Mensen die de creativiteit en de visie in huis hebben om tegenstellingen te kunnen overbruggen. Als afgestudeerde in Liberal Arts and Sciences ben je breed inzetbaar.Link

Universiteit Leiden International Studies 478 nnb (opleiding te jong) ja De expertise die jij te bieden hebt is van belang in veel sectoren, zoals de landelijke of Europese overheid, internationale (non-gouvernementele) organisaties, internationaal bedrijfsleven, diplomatie, communicatie en journalistiek.Link

Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen 319 53% ja Omdat je een degelijke opleiding achter de rug hebt, je techniek en creativiteit samenbrengt, je hebt geleerd door te doen en daarop te reflecteren, je alle kanten van het ontwerpvak beheerst plus een dosis commercieel inzicht hebt, kun je als industrieel ontwerper vrij gemakkelijk een passende baan vindenLink

Universiteit van Amsterdam Geschiedenis 183 35% nee
Historici die werkzaam zijn in de 

non-profit sector, zijn vaak in 
Link

Maastricht University Europese Studies 337 nnb (opleiding te jong) ja de vele carrièremogelijkheden voor afgestudeerden van European StudiesLink
Universiteit van Amsterdam Communicatiewetenschap 352 31% nee De kansen voor communicatiewetenschappers op een passende baan zijn goed.Link

Technische Universiteit Delft Civiele Techniek 517 63% ja Bedrijven zitten te springen om civiel ingenieurs! Ook adviesbureaus en zelfs banken geven vaak de voorkeur aan een ingenieur. Niet verwonderlijk dat er nu al een tekort is en dat dit tekort de komende jaren alleen nog maar oploopt. Na je opleiding als civiel ingenieur ben je dus verzekerd van een goede baan.Link

Universiteit Leiden Bestuurskunde 320 88% ja Na de masteropleiding studie bestuurskunde ben je breed georiënteerd op het openbaar bestuur. Je bezit vaardigheden die in zeer uiteenlopende organisaties van pas komen.Link

Universiteit Utrecht Bestuurs en Organisatiewetenschap 93 51% ja De meeste studenten van Bestuurs- en organisatiewetenschap vinden al snel na afronding van hun masterprogramma een baan die aansluit bij de opleiding.Link
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instelling Opleiding Aantal eerstejaars Studiebijsluiter (werk binnen 1,5 jaar) Studiekeuze123 makkelijk vindbaar? Info eigen website Link

Hogeschool Rotterdam Social Work 984 33% nee vaste baan: 17%, voltijd baan: 36% Link

Hogeschool van Amsterdam CommerciÃ«le Economie 808 58% ja Als commercieel econoom kun je gaan werken bij een grote multinational of juist bij een kleine organisatie, profit of non-profit.Link

Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT 724 81% ja Wereldwijd is er momenteel behoefte aan goed opgeleide ICT-specialisten. Afgestudeerden van de leerroute Business IT & Management zijn in vrijwel alle branches van het bedrijfsleven werkzaam, bij grote of kleine organisaties, in de zorg of bij de (semi)overheid. Je maakt bijvoorbeeld carrière als informatiemanager, projectmanager, IT-consultant of business-analist. Je kunt ook kiezen om als ICT-ondernemer zelf een start-up op te zettenLink

Stenden Hogeschool Hoger Hotelonderwijs 709 55% ja Met een hbo-diploma van de Hogere Hotelschool op zak heb je een uitstekende basis voor een toekomst in de gastvrijheidsindustrie. Je kunt alle kanten op: van een managementbaan in een hotel, restaurant, recreatiepark, congrescentrum of evenementenbureau tot de zakelijke dienstverlening. Je hebt volop kansen in binnen- of buitenland.Link

Fontys Hogescholen HBO-ICT 681 81% nee Juist omdat de ICT-wereld zich zo snel ontwikkelt, is het moeilijk precies aan te geven welk beroep je na je opleiding kunt uitoefenen. De beroepen zijn erg verschillend en afhankelijk van de door jou gekozen studieroutes tijdens je opleiding. Een aantal al langer bestaande beroepen vind je bij de beschrijvingen van de diverse studieroutes op deze website. Link

Hogeschool van Amsterdam Engineering 643 76% ja Mogelijke werkgevers? Die zijn op allerlei gebieden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven op het gebied van energie, machinebouw, offshore, tuinbouw, infrastructuur, maar ook ingenieursbureaus.Link

Hogeschool van Amsterdam International Business and Management Studies 639 49% nee Our alumni come in from corporate ranks all across the globe, looking to gain the level needed for positions of management and leadership. Some have a background in major global corporations and strive for a leading position, many others aspire to finally start their own businessLink

Saxion Social Work 597 33% nee Mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Een social worker zorgt niet meer automatisch vóór cliënten, maar zorgt ervoor dat de hulpvraag samen met familie of vrijwilligers wordt opgelost. Wanneer dat niet lukt, kijk je welke professionele hulp nodig is. Je bent de sleutelfiguur in iemands leven.Link

Fontys Hogescholen Communicatie 589 58% ja Met een bachelorgetuigschrift Communicatie op zak ben je breed inzetbaar en kun je alle kanten op. Onze overtuigingen en werkwijzen leveren in ieder geval studenten op met knowhow, durf en enthousiasme. Sterk in theorie én praktijk en daarmee klaar voor communicatiefuncties in alle hoeken van de samenleving. Kortom, klaar voor de communicatiewereld van morgen, hoe die er ook uitziet.  Er liggen in ieder geval genoeg mooie kansen in het werkveld. Het is aan jou om die kans te grijpen!Link

Hogeschool van Amsterdam Media, Informatie en Communicatie 579 69% ja Na de opleiding MIC kun je veel kanten op. Je krijgt de bagage om als mediaprofessional in tal van sectoren aan de slag te gaan. Natuurlijk stomen we je ook klaar voor bijvoorbeeld een baan als redacteur, producer of mediamarketeer bij digitale media, printmedia, tv of radio. Ook kun je na deze opleidig als zelfstandig ondernemer aan de slag. Link

Steekproef van de grootste opleidingen

Hogeschool van Amsterdam Sociaal Pedagogische Hulpverlening 478 34% ja  Er zijn volop kansen om als afgestudeerd SPH’er werk te vinden passend bij je ambities.Link

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sociaal Pedagogische Hulpverlening 463 34% ja Als afgestudeerd SPH'er gaat er een wereld voor je open. Er zijn tal van mogelijkheden op werkgebied om uit te kiezen. Je gaat je competenties die onder de beroepstaken vallen echt in de praktijk brengen.Link

Hogeschool van Amsterdam Aviation 460 51% ja Na je opleiding kun je in principe overal terecht waar vliegtuigen worden gebruikt, beladen, begeleid, onderhouden en gerepareerd. Maar ook buiten de luchtvaart zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld in de IT- en autobranche.Link

De Haagse Hogeschool European Studies 470 41% nee ES-alumni worden vaak ingelijfd door (internationale) overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en kleine, middelgrote of zelfs wereldwijde ondernemingen met een Europees of internationaal karakter. Ze werken meestal in management, marketing of communicatie voor publieke of privé-instellingen, maar ze kunnen ook actief zijn als beleidsadviseur voor allerlei soorten organisaties.Link

NHTV internationaal hoger onderwijs BredaHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 438 41% ja  Reis jij de hele wereld over als inkoper van bijzondere bestemmingen? Combineer jij zakelijk vernuft met ongekende gastvrijheid als manager van een succesvol attractiepark?Link

NHTV internationaal hoger onderwijs BredaLeisure Management 407 45% ja Ook na het behalen van je NHTV-diploma kun je alle kanten op. Op basis van je interesse, ambitie en talent creëer je je eigen pad. Aan de slag in één van de rollen die je hebt leren kennen?Link

Hogeschool van Amsterdam Opleiding tot Fysiotherapeut 376 83% ja Fysiotherapie onderscheidt problemen en oplossingen in functioneren, activiteiten en participatie.Link

Hogeschool Utrecht Journalistiek 357 58% ja Verslaggever/bureauredacteur, recensent, redacteur/editor, fotojournalist, redactioneel vormgever 

Hogeschool Inholland HBO - Rechten 343 45% ja Als hbo-jurist zet je je in voor een goede balans tussen rechten en plichten. Je hebt contact met allerlei cliënten (bedrijven, instellingen en particulieren) over uiteenlopende kwesties. Je adviseert en bemiddelt in tal van juridische zaken. Kortom, je bent breed inzetbaar en veelzijdig.Link

Hanzehogeschool Groningen Facility Management 338 61% nee Met die toegepaste bedrijfskundige managementopleiding staat een breed werkveld voor je open. Variërend van het bedrijfsleven en de (semi)overheid tot woon-, zorg-, en onderwijsinstellingen, je eigen onderneming of bijvoorbeeld de horeca-, toerisme-, recreatie-, en evenementenbranche. Een pittige, praktische en uitdagende opleiding met goede carrièreperspectieven.Link

De Haagse Hogeschool HBO-ICT 338 81% nee De toepassingen van ICT verbreden en verdiepen zich voortdurend. Daardoor blijft de vraag naar goed opgeleide en vooral multidisciplinaire ICT-professionals toenemen. Doordat De Haagse Hogeschool samenwerkt met het bedrijfsleven en de lesstof hierop aanpast, sluiten jouw bachelor HBO-ICT en je profiel naadloos aan op de arbeidsmarkt. Zo stroom je moeiteloos ‘van bit naar baan’.Link
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