
Opleiding in cijfers
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Ontstaansgeschiedenis
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Uitleg indicatoren
Gebruik
Verschil HOR + onderwijskiezer



Ontstaansgeschiedenis

Hervorming kwaliteitszorgstelsel Hoger Onderwijs
European Standards and Guidelines

Opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare 
informatie over alle fasen van de studieloopbaan
Informatie over kwaliteit van opleiding is publiek 
toegankelijk

Nood aan publieke kwantitatieve en kwalitatieve informatie 
Kwantitatief: opleiding in cijfers
Kwalitatief: website van de instelling



Ontstaansgeschiedenis

Doel:
Inzicht geven in profiel van opleiding in instelling door 

Standaard indicatoren gebaseerd op zelfde data
Gebruiksvriendelijke voorstelling

Niet doel:
Zicht geven op kwaliteit van opleiding
Basis voor studiekeuze
Overzicht van alle opleidingen 

Indicatoren ontwikkeld i.s.m. VLIR, VLHORA, VVS, NVAO en 
ministerie O&V



Opleiding in cijfers

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers








Indicatoren 

Opgelet: 
Vestigingen worden samengeteld
Geen aparte cijfers voor afstudeerrichtingen
Geen context informatie: 

over meerdere jaren gespreid? 
gezamenlijk eerste jaar en daarna opgesplitst?
…

Op dit moment (wordt op termijn opgelost):
Cijfers over academiejaar 2015-2016
Opleiding toen niet ingericht → geen cijfers
Verschillende varianten samengeteld (taal/werktraject)
Opleidingsnamen op pagina kunnen oud zijn





Indicatoren: wie volgt de opleiding

Hoe berekend:
Aantal inschrijvingen in diplomacontract 
Niet uitgeschreven op einde van academiejaar 
% per geslacht, onderwijsvorm en provincie

Opgelet: 
Alle studenten in opleiding dus niet iedereen volgt zelfde 
vakken 
Vestigingen en afstudeerrichtingen opgeteld





Indicatoren: Hoe doen de studenten 
het in het eerste jaar

Wie:
Generatiestudenten (eerste inschrijving HO in 
diplomacontract) 
Uitgeschreven en niet uitgeschreven
Voltijdsprogramma (>53 en <67 studiepunten)

Hoe berekend:
Inschrijvingen van generatiestudenten
% waarvoor >=75% van de studiepunten behaald zijn

Opgelet: 
Opgenomen studiepunten: tijdig uitgeschreven tellen niet 
mee





Indicatoren: Hoelang doen ze erover

Wie:
Studenten die diploma behaalden in dat academiejaar (nu : 
2015 – 2016), studenten die diploma niet behalen niet 
meegenomen
Studenten die niet van instelling wisselden
Eerste diploma in de opleiding

Hoe berekend:
Aantal jaren tussen eerste inschrijving in opleiding en 
behalen diploma
% per aantal jaren



Gebruik

Geeft idee van profiel van opleiding

Geen informatie over kwaliteit

Altijd naar informatie + kwaliteitspagina van instelling gaan

→ geeft extra informatie naast pagina onderwijskiezer, HOR en 
instelling



Verschil opleiding in cijfers en HOR

HOR (Ministerie van onderwijs en vorming): 
Overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen en 
instellingen
Officiële bron voor opleidingsaanbod in het hoger onderwijs
Geen informatie over profiel van opleiding

Opleiding in cijfers (Ministerie van onderwijs en vorming): 
Bevat niet alle opleidingen 
Bevat niet alle instellingen 
Wel informatie over profiel + linken naar informatie en 
kwaliteit van opleiding 



Verschil opleiding in cijfers en 
onderwijskiezer

Onderwijskiezer (CLB’s)
Portaalsite
Gemaakt op maat van gebruiker
Linkt naar opleiding in cijfers
Bedoeld voor studiekeuze 


