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Inleiding
Voordat studenten zich inschrijven voor een master staan zij 

voor een lastige opgave: een master kiezen uit een groot en 

divers aanbod aan masteropleidingen. Qompas heeft in juli 2020 

onderzoek gedaan onder ruim 2.400 studenten en starters met 

een online enquête. Een van de thema’s van dit onderzoek was 

de masterkeuze, waarbij we onderzochten welke onderdelen van 

invloed zijn op de masterkeuze. Want waarom kiezen studenten 

eigenlijk voor een master? Denken ze succesvoller te worden of 

makkelijker een baan te vinden? Heeft de coronacrisis invloed op 

hun masterkeuze? En in hoeverre overwegen zij een hbo-master?  

Waar staan we met de masters?

In studiejaar 2019/2020 zijn er 46.887 studenten begonnen met 

een wo-masteropleiding1. De doorstroom van bachelorstudenten 

naar de masterfase nam toe ten opzichte van vorig jaar1 . Ook 

de instroom van studenten met een hbo-vooropleiding en die 

van de internationale studenten namen toe. Over het studiejaar 

2020-2021 zijn er nog geen cijfers bekend over de instroom van 

het wetenschappelijk onderwijs. Op het gebied van opleidingen 

in het hoger onderwijs beschikt Nederland op internationaal vlak 

over weinig hbo-masters, ook wel professionele masters genoemd. 

Hierdoor hebben in 2019 de VH en VSNU in een gezamenlijke 

‘position paper’ bij OCW gepleit voor meer hbo-masters en de 

mogelijkheid voor hbo-studenten om te promoveren. Nu de master 

in het hbo niet langer per definitie bekostigd is, groeit het aanbod 

in meerdere richtingen 2. In het studiejaar 2020-2021 zorgde dit voor 

een licht groei van 1,1% in de instroom bij hbo-masters 3. Hiermee 

komt het totaal op 6.225 aanmeldingen voor masters in het hoger 

beroepsonderwijs in studiejaar 2020/2021 ³.

In deze whitepaper adviseren wij onderwijsprofessionals hoe zij 

studenten kunnen ondersteunen bij hun masterkeuze. Hierbij staan 

de volgende onderwerpen centraal:

• De vraag naar masters

• Hbo- of wo-master

• Succesvoller met een master

• Keuzemotieven

• Waarom studenten zich (nog) niet oriënteren op masters

• Hbo- of wo-master

• Studierichting masterkeuze

• Makkelijker een baan na het afronden van een master

• Doorstuderen door de coronacrisis

• Invloed online onderwijs

1 https://vsnu.nl/instroom-master.html
2 https://www.scienceguide.nl/2020/03/we-zijn-gewoon-niet-elkaars-concurrent/
3 Verenigingen hogescholen: https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_ 

base/attachments/files/000/001/148/original/20201012_MT_vooraanmeldingen_tm_5_

oktober_2020_versie_4.pdf?1602503419
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De vraag naar masters
De behoefte van 
hbo-bachelorstudenten
Hbo-bachelorstudenten hebben interesse in het volgen van een 

master, blijkt uit ons onderzoek. 52% geeft aan zich te oriënteren op 

masters. Van de studenten die zich niet oriënteren geeft 13% aan 

helemaal geen master te gaan doen en 35% geeft aan zich nog niet 

te oriënteren, meestal te verklaren doordat ze nog vrij vroeg in hun 

bachelor zitten.

“52% van de 
hbo-

bachelorstudenten 
oriënteert zich op 

masters.”

Figuur 1:  Oriëntatie op masters. Hbo-bachelor: N = 504

De helft van de hbo-bachelorstudenten wil na de bachelor een 

master volgen, blijkt uit deze cijfers. Hiervan geeft 43% aan zich 

alleen te oriënteren op wo-masters. 38% geeft aan zich te oriënteren 

op zowel wo- als hbo-masters. Daarnaast oriënteert bijna 1 op de 5 

studenten zich alleen op hbo-masters (19%). 

Zoals eerder aangegeven is het aanbod aan hbo-masters in 

Nederland gering, waarbij sprake is van een lichte groei van 1,1% 

in de instroom over het studiejaar 2020-2021. Om deze groei voort 

te zetten is het belangrijk om een masteraanbod te creëren waar 

vraag naar is. Onze resultaten tonen echter aan dat slechts de helft 

van de hbo-bachelorstudenten interesse heeft in het volgen van 

een master, waarvan slechts een klein deel interesse heeft in hbo-

masters. Mogelijke oorzaken hiervan zijn het tekort aan passend 

aanbod in hbo-masters, geringe naamsbekendheid en het idee 

dat een wo-master beter is dan een hbo-master.doordat er geen 

passend aanbod is. 
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“Ik oriënteer mij op masters”
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Figuur 2:  Masteroriëntatie van hbo-bachelorstudenten die zich al 

wel oriënteren op masters.  Hbo-bachelor: N = 263

Op welk niveau master oriënteren 
hbo-bachelorstudenten zich?
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De behoefte van wo-bachelorstudenten
Het aantal wo-bachelorstudenten dat begint aan de masterfase 

blijft groeien. Zo geeft ook de grote meerderheid van de wo-

bachelorstudenten aan zich te oriënteren op masters (73%). Van de 

studenten die zich niet oriënteren geeft 26% aan hier nog mee te 

moeten beginnen, en 1% geeft aan geen master te gaan doen. 

Figuur 3:  Oriëntatie op masters. Wo-bachelor: N = 893.

“Vrijwel alle 
wo’ers overwegen 

een master na 
hun bachelor.”

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nee, ik ga 
geen 

master doen

Nee, 
nog niet

Ja

73%

1%

26%

“Ik oriënteer mij op masters”

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hbo-masters

Wo- en hbo masters

Wo-masters 99%

1%

0%

Figuur 4:  Master oriëntatie naar opleidingsniveau.. Wo-bachelor: N = 649.

Op welk niveau master oriënteren 
hbo-bachelorstudenten zich?

Opmerkelijk is dat 99% van de studenten die zich oriënteren alleen 

kijkt naar wo-masters. Slechts 1% oriënteert zich naast wo-masters 

ook op hbo-masters. Niemand oriënteert zich alleen op hbo-

masters. 

Geven deze cijfers aan dat wo-studenten geen behoefte hebben 

aan het volgen van een hbo-master of zijn er andere factoren 

die meespelen? Uit ons onderzoek blijkt dat 85% van de wo-

bachelorstudenten het idee heeft een succesvollere carrière 

tegemoet te gaan na een wo-master dan na een hbo-master. 

Tegelijkertijd denken we dat er te weinig kennis is over hbo-masters 

en mogelijk is er een negatief stigma is om na een wo-bachelor 

door te stromen naar het hbo.



2
6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MasterWo-bachelorHbo-bachelor

Ja Nee

74%

26%

85%

15%

80%

20%

Het merendeel van de studenten heeft het idee dat ze na het 

behalen van een universitaire master een succesvollere carrière 

tegemoet gaan dan na een hbo-master. Wo-bachelorstudenten 

geven dit vaker aan dan hbo-bachelorstudenten (85% t.o.v. 74%). 

Daarnaast geeft 80% van de huidige masterstudenten dit aan. 

Hbo- of wo-master

Figuur 5:  Hbo- of wo-master. Hbo-bachelor: N = 262. Wo-

bachelor: N= 649. Master: 514.

‘’Ik heb het idee dat je na het behalen van een 
universitaire master een succesvollere carrière 

tegemoet gaat dan bij een hbo master.’’
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42% 
denkt succesvoller te 

zijn met master

42% 
had achteraf gezien 

master 
willen doen

Succesvoller met een master

We vroegen starters zonder master of ze denken dat zij succesvoller 

zouden zijn met een afgeronde master. 42% dacht van wel. 

Hetzelfde percentage van deze starters zegt dat ze achteraf gezien 

toch liever een master hadden gedaan. 



4
8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders

Ik wil graag beter worden dan m�n studiegenoten

Ik wil meer onderzoek doen

Ik kan de verantwoordel�kheid van een baan nog niet aan

M�n bachelor sluit niet geheel aan b� m�n interesses

Ik ervaar druk vanuit de maatschapp� om
een mastertitel te behalen

Een mastertitel geeft recht op een hoger startsalaris

Ik haal voldoening uit studeren

Ik zie een mastertitel als een eervolle prestatie

Ik wil nog langer student bl�ven

Ik wil m� graag specialiseren

Ik wil m�n kennis en vaardigheden verbreden

Beschikken over betere carrièremogel�kheden

Wo Hbo 

84%
72%

82%
82%

79%
70%

52%
41%

51%
42%

44%
40%

43%
38%

34%
16%

21%

17%
11%

16%
19%

12%
17%

4%
2%

31%

Waarom kiezen bachelorstudenten 
voor een master?

Keuzemotieven

Carrièremogelijkheden, kennis en 
specialisatie belangrijk voor 
bachelorstudenten
Bachelorstudenten kiezen voornamelijk voor een master vanwege 

betere carrièremogelijkheden; kennis en vaardigheden te verbreden 

en om zich te specialiseren. Daarnaast ervaren wo’ers meer druk vanuit 

de maatschappij om een master af te ronden dan hbo’ers (34% t.o.v. 

16%). Hbo’ers geven vaker aan dat hun bachelor niet geheel aansluit bij 

hun interesses (31% t.o.v. 21%). 

Figuur 6:  Waarom wel een master? Hbo-bachelor: N = 262, 

Wo-bachelor: N = 643. 
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Specialiseren

Betere carrièremogel�kheden

Kennis en vaardigheden verbreden

Bachelorstudent  Masterstudent 
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70%
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77%
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49%
50%
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45%

41%
39%

29%
30%

24%
16%

17%

15%
9%

13%
10%

3%
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14%

Waarom een master?

Bachelor- versus masterstudenten
82% van de bachelorstudenten wil een master doen om kennis en 

vaardigheden te verbreden. Masterstudenten (70%) en starters 

geven deze reden minder vaak. Vier op de vijf studenten wil een 

master volgen of doet dit voor betere carrièremogelijkheden. 

Opmerkelijk is dat bachelorstudenten vaker als reden opgeven 

zich te willen specialiseren dan huidige masterstudenten (77% t.o.v. 

58%).

Figuur 7:  Waarom wel een master?  Bachelorstudent: N = 911, 

Masterstudent: N = 513.



5
10

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ik wil geen pre-master doen

De toelatingseisen z�n te hoog

Ik kan geen geschikte master vinden

Verm�den van extra studiekosten

Persoonl�ke omstandigheden

Ik word niet goed begeleid door m�n
onderw�sinstelling voor een masterkeuze

Ik wil graag gaan werken

Ik wil niet langer studeren

Ik denk meer ervaring op te doen in de prakt�k

Ik wil gaan reizen

Anders

Ik weet niet welke master ik wil doen

Hbo Wo
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14%
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Waarom oriënteren bachelorstudenten 
zich (nog) niet?

Waarom studenten zich (nog) niet 
oriënteren op masters

Figuur 8:  Waarom geen master? Hbo-bachelor: N = 241, Wo-bachelor: N = 245. 

Van de studenten die zich (nog) niet oriënteren op masters heeft 

67% zich er nog niet in verdiept. Van de wo-studenten die zich er 

wel in hebben verdiept, weet 44% nog niet welke master ze willen 

doen. Van de hbo-studenten weet 16% dit nog niet. Hbo-studenten 

geven vaker aan dat ze graag willen gaan werken (19% t.o.v. 4%) 

en denken meer ervaring op te doen in de praktijk (17% t.o.v. 9%).  

Ze zeggen vaker niet langer te willen studeren (14% t.o.v. 7%). Ook 

geven hbo’ers vaker aan dat ze extra studiekosten willen vermijden 

dan wo’ers (13% t.o.v. 2%). 
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“Ik volg/volgde een master in 
dezelfde studierichting als mijn 

bachelor.”

Studierichting masterkeuze

81% van de studenten en starters met een (afgeronde) 

masteropleiding geeft aan dat zij een master volgen in dezelfde 

studierichting als hun bachelor. Een op de vijf bachelorstudenten 

switcht dus naar een andere studierichting.

Figuur 9:  Studierichting master. Masterstudenten 

en Starters met een afgeronde master: N = 837.

19%

81%

Ja Nee

‘’Een 
op de vijf 

bachelorstudenten 
switcht naar een 
master van een 

andere 
studierichting.’’

master van een 
andere studierichting

master van dezelfde 
studierichting
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Wo-bachelorstudenten zijn er zekerder van makkelijker een baan te 

vinden na het afronden van een master dan hbo’ers (94% t.o.v. 53%). 

Niet verwonderlijk, hbo’ers kunnen na hun bachelor doorgaans 

direct aan het werk omdat een hbo-bachelor als volledige 

opleiding gezien wordt. Bachelorstudenten met een juridische 

opleiding denken dat een master zeker invloed heeft op het vinden 

van een baan (74%). 

Makkelijker een baan na het 
afronden van een master

Makkelijker een baan op niveau na het 
afronden van een master

‘’In mijn vakgebied is het makkelijker 
om een baan te vinden wanneer je een 

master hebt afgerond.’’
Bachelorstudenten
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Figuur 10:  Makkelijker een baan met een master. 

Hbo: N = 504, Wo: N = 893. 

Figuur 11:  Makkelijker een baan met een master. 

Bachelorstudenten naar studiegebied: N = 1.397.
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Doorstuderen door de 
coronacrisis
Een op de vier studenten overweegt om door de coronacrisis door 

te studeren. Daarnaast geeft 20% aan het nog niet zeker te weten. 

Als wij hier verdiepend naar kijken blijkt, dat wo-bachelorstudenten 

dit vaker aangeven dan hbo-bachelorstudenten (37% t.o.v. 25%). 

Hbo-bachelorstudenten twijfelen vaker dan wo-bachelorstudenten 

(31% t.o.v. 14%). Van de hbo-bachelorstudenten die overwegen door 

te studeren is 44% nog niet bezig zich te oriënteren. 

Als we kijken naar de invloed van de coronacrisis op 

masterstudenten dan blijkt dat 10% overweegt om door te studeren 

in plaats van een passende baan te zoeken. 16% weet het nog niet 

zeker. 

“Een op de 
vier studenten 

overweegt om door 
de coronacrisis door 
te studeren na het 

behalen van de 
bachelor.”

Figuur 12:  Doorstuderen door de coronacrisis. Hbo-bachelor: N = 447, Wo-bachelor: N = 

630, Master: N = 512.
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‘’Door de coronacrisis overweeg ik om 
door te studeren in plaats van een 

passende baan te zoeken.”

Een op de vier studenten overweegt om 
door de coronacrisis door te studeren
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“35% van de 
studenten ziet 

online onderwijs als 
een kans om een 
master te doen 
aan een andere 

onderwijsinstelling.”

“Als er geen/nauwelijks fysiek onderwijs 
gegeven wordt, ga ik liever geen master doen.”

“Zie jij het toegenomen online onderwijs als een 
positieve kans om een master te volgen aan 

een andere onderwijsinstelling?”

Figuur 13:  Invloed online onderwijs op de 

masterkeuze. Bachelorstudenten: N = 1.397. 

Figuur 14:  Invloed online onderwijs keuze 

onderwijsinstelling. Bachelorstudenten: N = 632.

64%

36%

Ja Nee

65%

35%

Ja Nee

Invloed online onderwijs

Begin 2020 waren onderwijsinstellingen genoodzaakt om door de 

coronacrisis online onderwijs te geven. In het studiejaar 2020/2021 

is dit nauwelijks veranderd. Welke effecten heeft dit op de 

masterkeuze? In juli 2020 vroegen wij studenten naar de invloed van 

online onderwijs. 

Een op de drie bachelorstudenten geeft aan liever geen master te 

gaan doen als er geen of nauwelijks fysiek onderwijs gegeven wordt. 

Hbo-studenten zeggen dit vaker dan wo-studenten (50% t.o.v. 28%). 

Van de studenten die hoe dan ook een master willen doen, zegt 35% 

dat zij het online onderwijs juist als een positieve kans zien om een 

master te doen aan een andere onderwijsinstelling. Dit biedt dus 

kansen voor onderwijsinstellingen. 
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Vijf tips voor een succesvolle masterkeuze

Wij hebben aan de hand van ons onderzoek vijf tips voor 

onderwijsinstellingen. Hiermee kun je studenten ondersteunen bij 

hun masterkeuze en de instroom van masterstudenten verhogen.    

Speel in op vraag en aanbod 
De vraag naar masters in het hoger beroepsonderwijs 

is gericht.  Studenten willen wel een master volgen, 

maar er is nog niet altijd een passend aanbod. Hier ligt een kans als 

onderwijsinstelling om het aanbod aan hbo-masters uit te breiden 

om aan te sluiten bij de interesses van de studenten.

Geef goede begeleiding aan 
bachelorstudenten

Van de studenten die zich (nog) niet oriënteren op 

masters heeft 67% zich er nog niet in verdiept. Van de wo-

studenten die zich hier wel in hebben verdiept, weet 44% nog 

steeds niet welke master ze willen doen. Bied informatie aan over 

vervolgmasters na de bachelor en organiseer door het jaar heen 

vaker masteroriëntatiedagen aan of hele specifieke webinars.  

Richt je op de keuzemotieven van studenten
Hierbij is het voor bachelorstudenten belangrijk dat je 

je richt op de carrièremogelijkheden na het afronden 

van de master. Communiceer welke functies je kunt uitvoeren 

na het afronden van de master en bij welk type je terecht komt. 

Daarnaast is het belangrijk om je te richten op het verbreden van de kennis 

en vaardigheden en de mogelijkheid om te specialiseren. 

Communiceer cijfers over de aansluiting op de 
arbeidsmarkt

94% van wo-bachelorstudenten en 53% van de hbo-

bachelorstudenten denkt makkelijker een baan te vinden na het 

afronden van een master. Als onderwijsinstelling kan het helpen om 

cijfers te tonen waarmee studenten een realistisch beeld krijgen. 

Communiceer bijvoorbeeld hoeveel procent binnen twee maanden 

na afstuderen een baan heeft. 

Informeer over de voordelen van doorstuderen 
tijdens de coronacrisis.

Door de coronacrisis overweegt 32% van de studenten 

door te studeren na het behalen van de bachelor. Ook 10% van de 

masterstudenten overweegt door te studeren in plaats van een 

passende baan te zoeken. Informeer hen over de voordelen van het 

volgen van een master boven het zoeken naar een passende baan. 

tip 1

tip 2

tip 3

tip 4

tip 5
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