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Instroom vwo 
Door de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn meer eindexamenkandidaten 
geslaagd voor het vwo. Uit de definitieve inschrijfcijfers blijkt dan ook dat de directe 
instroom vanuit het vwo met 14% is toegenomen. Hier speelt een rol dat een flink deel van 
de eerstejaars voor corona eerst een tussenjaar zou hebben genomen om bijvoorbeeld te 
reizen.  
 
Zachte knip 
Aan het begin van het studiejaar zijn 55.801 studenten gestart aan een masteropleiding, dat 
is een stijging van 19% ten opzichte van het vorige studiejaar. Studenten konden dit 
collegejaar onder voorwaarden alvast doorstromen naar een masteropleiding als zij nog een 
aantal studiepunten misten van hun bacheloropleiding, de zogeheten zachte knip.  
 
Voorwaardelijke toelating 
Wat de instroom in dit collegejaar ook heeft verhoogd, is de voorwaardelijke toelating van 
studenten tot een bacheloropleiding die hun hbo-propedeuse nog niet hadden gehaald. Met 
het ministerie is vorig jaar afgesproken dat wie nog een klein deel van de studiepunten 
moest inhalen, toch in zou mogen stromen in de vervolgopleiding van keuze onder de 
voorwaarde dat de achterstand voor 31 december weggewerkt zou worden. Ongeveer 
12.000 hbo-studenten zijn toegelaten tot een universitaire bacheloropleiding of pre-
masterprogramma, van wie ongeveer 500 met een voorwaardelijke toelating. Op een later 
moment wordt duidelijk hoeveel studenten alsnog zijn uitgestroomd.  
 
Doorstroom eerstejaars 
Onder meer doordat het bindend studieadvies afgelopen jaar is vervallen, zijn minder 
eerstejaarsstudenten uitgevallen. In het studiejaar 2019-2020 is 6% van de 
eerstejaarsstudenten die direct van het vwo kwamen, gestopt met studeren (ongeveer 
32.000 studenten). Dat was in het studiejaar 2018-2019 8%. Daarnaast is 12% van de 
studenten afgelopen jaar van studie gewisseld. Dat was een jaar eerder nog 15%. De 
komende studiejaren zal blijken wat de gevolgen zijn van het uitgestelde bindend 
studieadvies. Het is mogelijk dat de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun 
studie. In navolging van het bindendstudieadviesbesluit van het collegejaar 2019-2020, 
hebben de universiteiten op 14 januari aangekondigd dat het bindend studieadvies voor het 
collegejaar 2020-2021 met een bandbreedte van 10-15% zal worden verlaagd.  
 
Studievoortgang 
Met betrekking tot de studievoortgang zijn nu de resultaten bekend van de eerste maanden 
van dit nieuwe collegejaar 2020-2021. Het globale beeld is nog steeds dat studenten 
hetzelfde aantal en soms zelfs iets meer studiepunten halen dan voor de coronacrisis. De 

Op 1 oktober 2020 stonden er 327.300 studenten ingeschreven aan de Nederlandse 
universiteiten voor het collegejaar 2020-2021. Het totale aantal studenten is met 
8% gegroeid ten opzichte van het vorige studiejaar.  

https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/688-universiteiten-verlagen-generiek-de-norm-voor-bsa-dit-jaar-met-een-bandbreedte-van-10-15.html
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universiteiten monitoren het onderwijsaanbod, de studievoortgang en het welzijn van de 
studenten.  
 
Diploma’s 
In het collegejaar 2019-2020 zijn uiteindelijk 39.551 bachelorsdiploma’s en 47.488 
masterdiploma’s uitgegeven. Dit zijn meer diploma’s dan in het studiejaar 2018-2019. In 
twintig jaar zijn de studentenaantallen op universiteiten verdubbeld. Met meer studenten 
stijgt logischerwijs het aantal uitgegeven diploma’s. Door de coronacrisis is het niet alle 
laatstejaars gelukt om af te studeren. Zij hebben zich opnieuw moeten inschrijven voor de 
laatste vakken, stages en eindscripties.  
 
Internationale studenten 
Per saldo is het totale aantal ingeschreven internationale studenten met 13% gestegen ten 
opzichte van vorig studiejaar, naar 70.250 studenten. Ondanks de coronamaatregelen is de 
nieuwe instroom van EER-studenten (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en 
IJsland en voor dit jaar nog VK) toch nog toegenomen. De instroom van studenten van 
buiten de EER is met 4% afgenomen. Uit de definitieve inschrijfcijfers kunnen we 
concluderen dat internationaal talent zijn weg naar Nederland blijft vinden. Het is onduidelijk 
welke gevolgen de Brexit de komende jaren zal hebben.  
 
Instroom vanuit hbo 
In het huidige collegejaar zijn 10.788 eerstejaarsstudenten gestart met een zogeheten 
schakelprogramma, dat de overstap naar een universitaire opleiding gemakkelijker moet 
maken voor met name hbo’ers (9.431) en daarnaast mensen met een buitenlandse 
vooropleiding of een wo-bachelor die niet goed aansluit op een master. Dit studiejaar worden 
deze cijfers voor het eerst landelijk bijgehouden. 
 
Stijging per studierichting 
Ten opzichte van vorig studiejaar stijgen in alle studierichtingen de studentenaantallen fors. 
Niet alleen de opleidingen Economie, Recht en Gedrag & Maatschappij trekken veel meer – 
10% – studenten dit jaar ten opzichte van vorig studiejaar. Ook opleidingen in de richtingen 
Natuur (+10%), Techniek (+5%) en Taal & Cultuur (+7%) zijn sterk gestegen. Waar 
opleidingen in de richting Onderwijs vorig jaar een krimp kenden van -7%, stijgen deze dit 
jaar weer met 6%.  
 
Meer informatie en datavisualisaties over dit studiejaar en de afgelopen jaren? Bekijk onze 
website bij Feiten en Cijfers of klik meteen door naar:  

• Ingeschreven studenten 
• Instroom bachelor 
• Instroom master 
• Diploma’s 
• Taal en opleiding 
• Opleidingsaanbod 

https://vsnu.nl/f_c_ingeschreven_studenten.html
https://vsnu.nl/f_c_instroom_bachelor.html
https://vsnu.nl/instroom-master.html
https://vsnu.nl/diploma-s.html
https://vsnu.nl/taal-en-opleiding.html
https://vsnu.nl/f_c_opleidingaanbod.html
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