
 

 

 

 

  

 

 

 

BRONNENOVERZICHT 

 

CWTS Leiden ranking 

Medio april wordt de Leiden ranking verwacht. Deze ranking is gericht op onderzoek en baseert zich op 

het aantal keren dat een wetenschappelijke publicatie wordt aangehaald door andere wetenschappers 

(citatie). Het CWTS berekend op basis van de Tomson Reuters database de citatie-impact score van 

universiteiten.  

Bron: CWTS Leiden. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

WO Monitor (alumnimonitor/afgestudeerden/schoolverlaters)  

Iedere twee jaar verschijnt het onderzoek dat de VSNU laat uitvoeren onder masterafgestudeerden 1 tot 

1 ½ jaar na afstuderen. De resultaten bieden inzicht in de manier waarop studenten worden voorbereid 

op de arbeidsmarkt en de wijze waarop zij tot de arbeidsmarkt toe treden (aantal maanden tot betaald 

werk, baan op niveau, startsalaris, etc.). 

Het eerstvolgende onderzoek is de WO Monitor 2013, beschikbaar in april 2014. 

Bron: VSNU/IVA. Gegevens deels beschikbaar via Studiekeuzeinformatie database Studiekeuze123.nl;  

samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar via VSNU WO Monitor 

 

Rapportage financiële gegevens Wetenschappelijk Onderwijs,  

Jaarrekeningen universiteiten. 

Elk jaar publiceert DUO een rapport waarin zij de jaarcijfers van alle bekostigde besturen voor 

onderwijs en onderzoek beschikbaar stelt. Naast een overzicht van de universiteiten totaal (Balans, 

kasstroom, solvabiliteit, Rentabiliteit en financiële kengetallen) volgen de financiële gegevens per 

universiteit.  

Bron: DUO. Gegevens beschikbaar via Gegevensboek WO 

 

Studiekeuzedatabase Hoger Onderwijs  

De Studiekeuzedatabase voor het ho bevat feiten en oordelen over geaccrediteerde hbo- en wo-

opleidingen in Nederland: accreditaties, toelatingseisen, bekostiging, instroom, doorstroom bachelor-

master, rendementen, arbeidsmarkt en studentenoordelen. Gegevens komen van o.a. NVAO, DUO, 

CBS, UWV Werkbedrijf, NSE,  ROA en de onderwijsinstellingen zelf. Ze worden volgens vaste 

procedures ingelezen, geanalyseerd, bewerkt, in een database opgenomen en ontsloten via een online 

bevragingstool op http://www.studiekeuzeinformatie.nl en websites zoals studiekeuze123.nl.  

Bron: Stichting Studiekeuze123. Gegevens beschikbaar via Studiekeuze123.nl 

 

STAMOS: Database Lerarenopleidingen HO 

STAMOS verzamelt en ontsluit gegevens over de arbeidsmarkt onderwijssectoren van primair tot hoger 

onderwijs. Ze maken daarbij gebruik van nationale bronnen als ook OECD. De VSNU levert hiervoor 

jaarlijks (meestal februari) een gegevensbestand aan bij STAMOS met daarin informatie over de in- en 

uitstroom bij lerarenopleidingen. 

Bron: STAMOS, na levering van data door VSNU, 1cijferHO. Gegevens beschikbaar via stamos.nl 

 

APRIL 

GEDURENDE HELE JAAR 

OKTOBER 

Onderwijsdatabestand 1cijfer HO (1cHO)  

Medio januari is het bronbestand voor alle cijfers m.b.t. onderwijs en studenten beschikbaar. Het 

ministerie van OCW, DUO, CBS, HBO-Raad en VSNU werken hierin samen. Hiermee komen cijfers 

over instroom, ingeschrevenen, diploma’s beschikbaar. Op basis hiervan kunnen rendementen, 

studieduur en uitval worden berekend.  

Bron: DUO. Gegevens beschikbaar via VSNU Onderwijs en VSNU Studenten 

 JANUARI 

Times Higher Education World Reputation Ranking 

Eind februari wordt de Times Reputation Ranking verwacht. Deze ranking is gebaseerd op het oordeel 

van door hen geselecteerde deskundigen en geeft een beeld van de reputatie van hoger onderwijs 

instituten wereldwijd. Deze ranking is zeker niet onomstreden maar is voor veel beleidsmakers een 

instrument en trekt vooral veel nieuwsaandacht.  

Bron: Times Higher Education. Gegevens beschikbaar via Reputation Ranking 

 FEBRUARI 

Prestaties in perspectief 
Trendrapportage universiteiten 2000-2020 

 

    Lees meer op www.vsnu.nl/trendrapportage 
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Onderzoeksgegevens universiteiten 

Begin september verschijnt dit databestand. Hierin zijn gegevens opgenomen over de onderzoeksinzet 

per universiteit, HOOP gebied en geldstroom (1e, 2e en 3e). Tevens zijn er gegevens beschikbaar over 

de wetenschappelijke publicaties uitgesplitst naar publicatiesoort (inclusief dissertaties) 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Onderzoek 

 

Promotie- en promovendigegevens universiteiten 

Begin september verschijnt het databestand met promotie- en promovendigegevens. Hierin is 

opgenomen instroom van promovendi, het aantal promovendi, het promotierendement en de 

promotieduur. 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Promovendi 

 

Global Competitiveness Report (and Index) 

Begin september komt het Global Competitiveness Report uit. Het rapport (en de index) geeft een 

ranking van de meest competitieve economieën in de wereld (144 landen worden meegenomen). De 

ranking baseert zich op een omvangrijke set van indicatoren die geclusterd zijn in verschillende pijlers. 

De ranking zegt iets over de concurrentiekracht van economieën en wordt wereldwijd met veel 

aandacht ontvangen.  

Bron: World Economic Forum. Gegevens beschikbaar via global-competitiveness 

 

Times Higher Education World University Ranking 

Begin oktober wordt de Times Ranking verwacht. Deze ranking geeft inzicht in de internationale 

posities van universiteiten op onderwijs en onderzoeksvariabelen.  

Bron: Times Higher Education. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

QS topuniversities World Ranking 

Begin oktober wordt de QS ranking verwacht. Deze ranking is een voortzetting van de oude systematiek 

van de Times Ranking. De ranking baseert zich op onderzoek en onderwijsparameters.  

Bron: QS Quacquarelli Symonds Limited. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

Education at a Glance 

In september wordt deze jaarlijkse uitgave van de OECD (OESO) verwacht. Dit uitgebreide rapport geeft 

inzicht in een grote variëteit aan onderwijsindicatoren. Het betreft de gehele onderwijssector met 

verschillende specifieke indicatoren voor het hoger onderwijs waaronder de resultaten van het 

onderwijs naar type; de effecten van opgeleid worden; investeringen in onderwijs; toegankelijkheid van 

het onderwijs en de onderwijsdeelname; de leeromgeving en de organisatie van het onderwijs. 

Deze indicatoren zijn ook beschikbaar via Statline; de OECD database. 

Bron: OECD. Gegevens beschikbaar via OECD en OECD Library 

 

Personeelsgegevens universiteiten 

Begin mei verschijnen de gegevens over het universitaire personeel. Cijfers over de omvang, leeftijd en 

geslacht van het personeel uitgesplitst naar functiecategorieën komen daarmee beschikbaar. 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Personeel 

 

Nationale Studentenenquête 

De Nationale Studentenenquête (NSE) is hét grootschalige tevredenheidsonderzoek onder studenten in 

Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Opdrachtgever is 

Stichting Studiekeuze123, een gezamenlijk initiatief van de koepelorganisaties in het hoger onderwijs – 

verenigt in de HBO-raad, NRTO (voormalig PAEPON) en VSNU – en de studentenorganisaties ISO en 

LSVb. Het ministerie van OCW zorgt voor de financiering. 

De resultaten worden gebruikt voor de onafhankelijke vergelijkingssite www.studiekeuze123.nl. 

Bron: Stichting Studiekeuze123. Gegevens beschikbaar via Studiekeuze123.nl  

 

Jaarverslagen universiteiten en branchejaarverslag VSNU 

Voor eind juni worden alle jaarverslagen van de universiteiten verwacht (conform de wettelijke 

bepaling). Van elke universiteit verschijnt een eigen jaarverslag. Voor de opzet van het jaarverslag en de 

jaarrekening is een protocol opgesteld door de Inspectie voor het Onderwijs. 

De VSNU brengt een branchejaarverslag uit waarin aandacht wordt besteed aan de opvallendste zaken 

van het afgelopen jaar en waarin een set van kerngegevens over de sector wordt gepresenteerd. 

Bron: Universiteiten en VSNU. Gegevens zijn beschikbaar via de websites van de universiteiten en via de VSNU  

Academic Ranking of World Universities  

Medio augustus wordt de Shanghai ranking verwacht (Academic Ranking of World Universities, 

ARWU). Deze ranking geeft een internationale vergelijking op het gebied van onderzoek. In het najaar 

volgen zes afzonderlijke disciplinaire rankings (Science, Engineering, Life, Medicine, Social Sciences).  

Bron: Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU).  

Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

SEPTEMBER 

AUGUSTUS 

JUNI 

MEI 
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http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-en.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en
http://www.vsnu.nl/f_c_personeel.html
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studiekeuzeinformatie.nl/
http://www.vsnu.nl/branchejaarverslagen.html
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Onderzoeksgegevens universiteiten 

Begin september verschijnt dit databestand. Hierin zijn gegevens opgenomen over de onderzoeksinzet 

per universiteit, HOOP gebied en geldstroom (1e, 2e en 3e). Tevens zijn er gegevens beschikbaar over 

de wetenschappelijke publicaties uitgesplitst naar publicatiesoort (inclusief dissertaties) 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Onderzoek 

 

Promotie- en promovendigegevens universiteiten 

Begin september verschijnt het databestand met promotie- en promovendigegevens. Hierin is 

opgenomen instroom van promovendi, het aantal promovendi, het promotierendement en de 

promotieduur. 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Promovendi 

 

Global Competitiveness Report (and Index) 

Begin september komt het Global Competitiveness Report uit. Het rapport (en de index) geeft een 

ranking van de meest competitieve economieën in de wereld (144 landen worden meegenomen). De 

ranking baseert zich op een omvangrijke set van indicatoren die geclusterd zijn in verschillende pijlers. 

De ranking zegt iets over de concurrentiekracht van economieën en wordt wereldwijd met veel 

aandacht ontvangen.  

Bron: World Economic Forum. Gegevens beschikbaar via global-competitiveness 

 

Times Higher Education World University Ranking 

Begin oktober wordt de Times Ranking verwacht. Deze ranking geeft inzicht in de internationale 

posities van universiteiten op onderwijs en onderzoeksvariabelen.  

Bron: Times Higher Education. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

QS topuniversities World Ranking 

Begin oktober wordt de QS ranking verwacht. Deze ranking is een voortzetting van de oude systematiek 

van de Times Ranking. De ranking baseert zich op onderzoek en onderwijsparameters.  

Bron: QS Quacquarelli Symonds Limited. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

Education at a Glance 

In september wordt deze jaarlijkse uitgave van de OECD (OESO) verwacht. Dit uitgebreide rapport geeft 

inzicht in een grote variëteit aan onderwijsindicatoren. Het betreft de gehele onderwijssector met 

verschillende specifieke indicatoren voor het hoger onderwijs waaronder de resultaten van het 

onderwijs naar type; de effecten van opgeleid worden; investeringen in onderwijs; toegankelijkheid van 

het onderwijs en de onderwijsdeelname; de leeromgeving en de organisatie van het onderwijs. 

Deze indicatoren zijn ook beschikbaar via Statline; de OECD database. 

Bron: OECD. Gegevens beschikbaar via OECD en OECD Library 

 

Personeelsgegevens universiteiten 

Begin mei verschijnen de gegevens over het universitaire personeel. Cijfers over de omvang, leeftijd en 

geslacht van het personeel uitgesplitst naar functiecategorieën komen daarmee beschikbaar. 

Bron: VSNU. Gegevens beschikbaar via VSNU Personeel 

 

Nationale Studentenenquête 

De Nationale Studentenenquête (NSE) is hét grootschalige tevredenheidsonderzoek onder studenten in 

Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Opdrachtgever is 

Stichting Studiekeuze123, een gezamenlijk initiatief van de koepelorganisaties in het hoger onderwijs – 

verenigt in de HBO-raad, NRTO (voormalig PAEPON) en VSNU – en de studentenorganisaties ISO en 

LSVb. Het ministerie van OCW zorgt voor de financiering. 

De resultaten worden gebruikt voor de onafhankelijke vergelijkingssite www.studiekeuze123.nl. 

Bron: Stichting Studiekeuze123. Gegevens beschikbaar via Studiekeuze123.nl  

 

Jaarverslagen universiteiten en branchejaarverslag VSNU 

Voor eind juni worden alle jaarverslagen van de universiteiten verwacht (conform de wettelijke 

bepaling). Van elke universiteit verschijnt een eigen jaarverslag. Voor de opzet van het jaarverslag en de 

jaarrekening is een protocol opgesteld door de Inspectie voor het Onderwijs. 

De VSNU brengt een branchejaarverslag uit waarin aandacht wordt besteed aan de opvallendste zaken 

van het afgelopen jaar en waarin een set van kerngegevens over de sector wordt gepresenteerd. 

Bron: Universiteiten en VSNU. Gegevens zijn beschikbaar via de websites van de universiteiten en via de VSNU  

Academic Ranking of World Universities  

Medio augustus wordt de Shanghai ranking verwacht (Academic Ranking of World Universities, 

ARWU). Deze ranking geeft een internationale vergelijking op het gebied van onderzoek. In het najaar 

volgen zes afzonderlijke disciplinaire rankings (Science, Engineering, Life, Medicine, Social Sciences).  

Bron: Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU).  

Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 
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BRONNENOVERZICHT 

 

CWTS Leiden ranking 

Medio april wordt de Leiden ranking verwacht. Deze ranking is gericht op onderzoek en baseert zich op 

het aantal keren dat een wetenschappelijke publicatie wordt aangehaald door andere wetenschappers 

(citatie). Het CWTS berekend op basis van de Tomson Reuters database de citatie-impact score van 

universiteiten.  

Bron: CWTS Leiden. Gegevens beschikbaar via VSNU Rankings 

 

WO Monitor (alumnimonitor/afgestudeerden/schoolverlaters)  

Iedere twee jaar verschijnt het onderzoek dat de VSNU laat uitvoeren onder masterafgestudeerden 1 tot 

1 ½ jaar na afstuderen. De resultaten bieden inzicht in de manier waarop studenten worden voorbereid 

op de arbeidsmarkt en de wijze waarop zij tot de arbeidsmarkt toe treden (aantal maanden tot betaald 

werk, baan op niveau, startsalaris, etc.). 

Het eerstvolgende onderzoek is de WO Monitor 2013, beschikbaar in april 2014. 

Bron: VSNU/IVA. Gegevens deels beschikbaar via Studiekeuzeinformatie database Studiekeuze123.nl;  

samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar via VSNU WO Monitor 

 

Rapportage financiële gegevens Wetenschappelijk Onderwijs,  

Jaarrekeningen universiteiten. 

Elk jaar publiceert DUO een rapport waarin zij de jaarcijfers van alle bekostigde besturen voor 

onderwijs en onderzoek beschikbaar stelt. Naast een overzicht van de universiteiten totaal (Balans, 

kasstroom, solvabiliteit, Rentabiliteit en financiële kengetallen) volgen de financiële gegevens per 

universiteit.  

Bron: DUO. Gegevens beschikbaar via Gegevensboek WO 

 

Studiekeuzedatabase Hoger Onderwijs  

De Studiekeuzedatabase voor het ho bevat feiten en oordelen over geaccrediteerde hbo- en wo-

opleidingen in Nederland: accreditaties, toelatingseisen, bekostiging, instroom, doorstroom bachelor-

master, rendementen, arbeidsmarkt en studentenoordelen. Gegevens komen van o.a. NVAO, DUO, 

CBS, UWV Werkbedrijf, NSE,  ROA en de onderwijsinstellingen zelf. Ze worden volgens vaste 

procedures ingelezen, geanalyseerd, bewerkt, in een database opgenomen en ontsloten via een online 

bevragingstool op http://www.studiekeuzeinformatie.nl en websites zoals studiekeuze123.nl.  

Bron: Stichting Studiekeuze123. Gegevens beschikbaar via Studiekeuze123.nl 

 

STAMOS: Database Lerarenopleidingen HO 

STAMOS verzamelt en ontsluit gegevens over de arbeidsmarkt onderwijssectoren van primair tot hoger 

onderwijs. Ze maken daarbij gebruik van nationale bronnen als ook OECD. De VSNU levert hiervoor 

jaarlijks (meestal februari) een gegevensbestand aan bij STAMOS met daarin informatie over de in- en 

uitstroom bij lerarenopleidingen. 

Bron: STAMOS, na levering van data door VSNU, 1cijferHO. Gegevens beschikbaar via stamos.nl 

 

APRIL 

GEDURENDE HELE JAAR 

OKTOBER 

Onderwijsdatabestand 1cijfer HO (1cHO)  

Medio januari is het bronbestand voor alle cijfers m.b.t. onderwijs en studenten beschikbaar. Het 

ministerie van OCW, DUO, CBS, HBO-Raad en VSNU werken hierin samen. Hiermee komen cijfers 

over instroom, ingeschrevenen, diploma’s beschikbaar. Op basis hiervan kunnen rendementen, 

studieduur en uitval worden berekend.  

Bron: DUO. Gegevens beschikbaar via VSNU Onderwijs en VSNU Studenten 

 JANUARI 

Times Higher Education World Reputation Ranking 

Eind februari wordt de Times Reputation Ranking verwacht. Deze ranking is gebaseerd op het oordeel 

van door hen geselecteerde deskundigen en geeft een beeld van de reputatie van hoger onderwijs 

instituten wereldwijd. Deze ranking is zeker niet onomstreden maar is voor veel beleidsmakers een 

instrument en trekt vooral veel nieuwsaandacht.  

Bron: Times Higher Education. Gegevens beschikbaar via Reputation Ranking 

 FEBRUARI 

Prestaties in perspectief 
Trendrapportage universiteiten 2000-2020 

 

    Lees meer op www.vsnu.nl/trendrapportage 
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