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Steeds vaker overwegen hbo’ers om na de bachelor door te 

studeren. Maar de keuze voor een master is niet altijd even 

gemakkelijk. De toelating tot een wo-master gaat vaak 

gepaard met verschillende toelatingseisen: je moet met hoge 

cijfers je diploma hebben behaald, een wiskundetest doen 

en daarnaast een zwaar pre-master traject doorlopen ter 

voorbereiding van de wo-masterstudie. 

Daarnaast is een flink aantal masters bij voorbaat al niet 

toegankelijk voor hbo’ers, waarbij er ook nog duidelijke 

verschillen zijn tussen universiteiten. Maar wanneer je na je 

hbo-bachelor wilt doorstuderen, kun je ook kiezen voor een 

hbo-master. 

Zeker nu de VH en VSNU in een gezamenlijk position paper* 

bij OCW hebben gepleit voor meer hbo-masters en de 

mogelijkheid voor hbo-studenten om te promoveren. Ook 

de overstap van een wo-bachelor naar een beroepsgerichte 

hbo-master moet makkelijker worden. Net zoals het voor 

hbo-studenten ook makkelijk moet zijn om een wo-master te 

gaan doen. Switchen tussen hbo- en wo-masters moet sowieso 

makkelijk worden. Studievoorlichting moet vaker gezamenlijk 

plaatsvinden. 

1. Begeleiding bij de masterkeuze
2. Invloed van baankans op de masterkeuze
3. Master doen in een andere studierichting
4. Mogelijkheden voor hbo’ers om een wo-master te doen
5. Populariteit van hbo-masters

Op dit moment is de hbo-master nog onvoldoende in beeld  bij 

studenten. Voor hbo-onderwijsinstellingen liggen er kansen om 

hbo’ers die willen doorstuderen te helpen bij hun masterkeuze: 

enerzijds om ondersteuning te bieden bij een goede aansluiting 

op wo-masters, anderzijds om de studenten te attenderen op 

de mogelijkheden met een hbo-master.  

Qompas heeft onderzoek gedaan onder ruim 3000 studenten 

en starters. Een van de thema’s van dit onderzoek was 

de masterkeuze, waarbij we onderzochten hoe bachelor 

studenten aankijken tegen het proces van het kiezen voor 

een master. Vinden ze dat ze goed begeleid worden door hun 

onderwijsinstelling? Wanneer starten ze met zich oriënteren 

op masters en wat zijn belangrijke keuzemotieven? In hoeverre 

wordt een hbo-master overwogen? In deze whitepaper 

adviseren we hbo-onderwijsprofessionals door middel van 5 

tips om hbo’ers te ondersteunen bij hun masterkeuze.

Inleiding

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/26/promoveren-kan-straks-ook-aan-een-hogeschool-a3974805

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/27/hbo-promovendi-zitten-werkgevers-daar-op-te-wachten-a3974924

https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/536-gelijkwaardig-maar-verschillend-hogescholen-en-universiteiten-werken-samen-aan-de-toekomst-van-het-stelsel.html*

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/26/promoveren-kan-straks-ook-aan-een-hogeschool-a3974805
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/27/hbo-promovendi-zitten-werkgevers-daar-op-te-wachten-a3974924
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/536-gelijkwaardig-maar-verschillend-hogescholen-en-universiteiten-werken-samen-aan-de-toekomst-van-het-stelsel.html
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De keuze voor een master wordt door zowel hbo- als wo-

studenten als lastig ervaren. Goede begeleiding vanuit de 

onderwijsinstelling kan daarbij het duwtje in de goede richting 

zijn, maar toch blijkt dat de begeleiding vaak niet optimaal is. 

Voor hbo-bachelor studenten is de keuze voor een vervolgopleiding 

minder voordehand liggend dan voor wo-bachelor studenten: 

een hbo-bachelor is praktijkgericht ingestoken, waardoor je in 

vier jaar klaargestoomd wordt voor de arbeidsmarkt, terwijl een 

wetenschappelijke opleiding zo wordt ingericht dat het volgen van 

een master een logische vervolgstap is. 

Toch oriënteert het grootste deel van de hbo’ers zich op een 

master: Figuur 1 laat zien dat slechts 19% van de hbo-bachelor 

studenten aangaf dat zij sowieso geen master willen doen, 81% is 

wel geïnteresseerd. Maar de hbo-studenten die zich oriënteren op 

een master missen de juiste begeleiding: minder dan een kwart vindt 

dat ze goed geholpen worden bij het maken van hun masterkeuze 

(Figuur 2). Onder wo-bachelor studenten is er meer tevredenheid 

(55%), maar ook daar ligt ruimte voor verbetering. 

Begeleiding bij de masterkeuze

32%

19%

48%

Oriënteert zich al op een master
Oriënteert zich nog niet op een master
Gaat geen master doen

Figuur 1: Oriëntatie op een master, hbo-bachelor studenten

Figuur 2: Stelling ‘Ik word geholpen door mijn onderwijsinstelling bij het maken van mijn 

masterkeuze’, hbo-bachelor versus wo-bachelor studenten

Oriëntatie op een master.
Hbo-bachelor studenten

‘Ik word goed geholpen door mijn onderwijsinstelling 
met het maken van mijn  masterkeuze’

Hbo-bachelor versus wo-bachelor
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Om als hbo-onderwijsinstelling betere begeleiding te kunnen 

bieden, is het zaak om de studenten op het juiste moment in hun 

behoefte te voorzien. Wanneer beginnen hbo-studenten met zich 

oriënteren op een master? Figuur 3 geeft inzicht in het startmoment 

van het oriënteren op een master.
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Opvallend is dat 43% van de studenten zich in de beginfase van de 

hbo-bachelor al oriënteert op een master: deze groep heeft een 

duidelijk doel voor ogen. Het aandeel hbo’ers dat zich oriënteert 

op een master neemt richting het afstuderen toe. De groep hbo’ers 

die zich oriënteert op een master is één jaar voor het afstuderen 

het grootst (59%). Uiteindelijk geeft 30% in het laatste jaar van hun 

hbo-bachelor aan sowieso geen master te gaan doen. 

tip 1
Bied hbo-studenten begeleiding op maat 
bij de keuze voor een master.

Omdat hbo’ers in de meeste gevallen naar een andere 

onderwijsinstelling gaan om een master te volgen, is de keuze 

voor een master extra lastig. Dit biedt kansen om hier als hbo-

onderwijsinstelling op in te spelen: zorg voor begeleiding op 

maat bij het keuzeproces voor een master. Geef een duidelijk 

overzicht van de mogelijkheden die er zijn voor hbo’ers om een 

hbo- of wo-master te doen. Wees daarnaast transparant over 

de eisen die worden gesteld aan de toelating van bepaalde 

masters: denk daarbij aan een gewogen gemiddelde van de 

bachelor, een verplichte pré-master of een vereiste GMAT score. 

Bied hbo’ers die besluiten om een master te doen de juiste 

handvatten om te kunnen voldoen aan de toelatingseisen en 

bied de mogelijkheid tot begeleiding bij de voorbereiding op 

een pré-master.

Figuur 3: Het aandeel hbo-studenten dat zich wel/niet oriënteert op een master, 

uitgesplitst in aantal jaar voor het afstuderen

Oriëntatie masterkeuze hbo-bachelor studenten
uitgesplitst in fase

tip 2
Start vanaf het derde jaar hbo-bachelor 
met het actief aanbieden van begeleiding 
bij de masterkeuze

We zien dat een jaar voor het afstuderen de groep die zich 

oriënteert op een master het grootst is (59%). Daarom is het 

begin van het derde jaar hbo-bachelor een ideaal moment om 

als onderwijsinstelling actief begeleiding bij de masterkeuze te 

gaan aanbieden. Daarnaast is het goed om de informatie over 

mogelijke masters toegankelijk te maken voor hbo’ers uit alle 

jaren, gezien een grote groep al in een vroege fase begint met 

oriënteren op een master.
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Baankans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze van hbo-

studenten: 70% van de hbo-bachelor studenten geeft aan dat ze 

rekening houden met de baankans wanneer zij een master kiezen. 

Wo-bachelor studenten denken er precies hetzelfde over (Figuur 4).

Invloed van baankans op de masterkeuze

Baanskans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze

Figuur 4: Baankans speelt een belangrijke rol bij de masterkeuze: hbo-

bachelor versus wo-bachelortip 3
Creëer transparantie over de baankans van 
verschillende masters

Baankans speelt een dominante rol bij de keuze voor een 

master: 70% van de hbo-studenten geeft aan baankans in 

beschouwing te nemen bij de masterkeuze. Het is daarom 

goed om als hbo-onderwijsinstelling transparantie te creëren 

over de baankans van de verschillende mogelijke masters. 

Communiceer de cijfers: hoeveel procent van de starters 

vindt binnen twee maanden een baan na het afronden van de 

desbetreffende master? En vinden zij baan in een sector die 

aansluit bij hun studieachtergrond?
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De ruime meerderheid van de studenten en starters denkt in zijn 

vakgebied makkelijker een baan te vinden wanneer je een master 

hebt afgerond. Wo’ers zijn daar significant stelliger in dan hbo’ers: 

85% van de wo- studenten en -starters denkt dat je makkelijker een 

baan vindt met een afgeronde master. Bij hbo’ers denkt 41% dit. 

Deze uitkomst is niet geheel verrassend: hbo-bachelor opleidingen 

worden zo ingericht dat je na het afronden van de bachelor klaar 

bent om de arbeidsmarkt te betreden. Dit is minder het geval voor 

wo-bachelor opleidingen: wo-opleidingen worden zodanig ingericht 

dat het vanzelfsprekend is om na je bachelor nog een master te 

gaan volgen.

We zien significante verschillen tussen studenten en starters met 

verschillende studieachtergronden: zo zijn juridische studenten 

en starters vaker van mening dat zij in hun vakgebied makkelijker 

een baan vinden wanneer zij een master afgerond hebben 

(84%) vergeleken met studenten en starters met een andere 

studieachtergrond (Figuur 5). 

Figuur 5: Percentage studenten en starters dat denkt dat het makkelijker is om een baan te vinden in hun 

vakgebied wanneer je een master hebt afgerond, uitgesplitst in studierichting

Percentage studenten/starters dat denkt dat het makkelijker is 
om een baan te vinden wanneer je een master hebt afgerond
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Een aanzienlijk deel van de hbo-studenten die zich oriënteren op 

een master, overweegt een master in een andere studierichting 

dan hun bachelor (40%). Onder wo-bachelor studenten ligt dit 

percentage lager (33%). Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat 

hbo’ers die een wo-master overwegen, moeten switchen van 

onderwijsinstelling om een master te kunnen doen. Hierdoor zijn 

de mogelijkheden om een perfecte aansluiting te vinden op hun 

bachelor-studieachtergrond mogelijk kleiner.

Master doen in een andere studierichting

‘Ik overweeg een master in een andere studierichting 
dan mijn bachelor’

Hbo-bachelor versus wo-bachelor

Figuur 6: Bachelor-studenten die een master overwegen in een andere studierichting, 

hbo-bachelor versus wo-bachelor
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Na het afronden van de hbo-bachelor zijn er tal van mogelijkheden. 

Het was altijd gebruikelijk om te gaan werken, maar nu zien we 

dat steeds meer hbo’ers doorstuderen. Om een master te kunnen 

doen aan een universitaire onderwijsinstelling, is het volgen van 

een pre-master vaak een vereiste. De mogelijkheden die je hebt 

om een bepaalde pre-master en masteropleiding te volgen aan 

een universiteit, zijn afhankelijk van je hbo-bacheloropleiding. 

Maar hbo’ers laten een wisselende tevredenheid zien omtrent 

de mogelijkheden om een wo-master te doen: positief is dat een 

ruime meerderheid (57%) tevreden is over de mogelijkheden om 

een wo-master te gaan doen. Toch vindt 29% van de hbo-bachelor 

studenten dat er geen voldoende mogelijkheden zijn in hun 

studierichting om na het behalen van het bachelor-diploma een 

universitaire master te gaan volgen (Figuur 7).

Mogelijkheden voor hbo’ers om een wo-master te doen

‘Ik vind dat er voor mijn studierichting voldoende 
mogelijkheden zijn om een wo-master te doen’

Figuur 7: Stelling: ‘Ik vind dat er voor mijn studierichting voldoende mogelijkheden zijn 

om een wo-master te doen’,  hbo-bachelor studenten

tip 4 Zorg voor voldoende aansluiting op 
verschillende wo-masters

Een groot aandeel van de hbo-bachelor studenten overweegt een 

wo-master. Toch vindt een aanzienlijk deel van deze studenten 

(29%) dat er niet voldoende mogelijkheden te zijn om in hun 

studierichting een wo-master te doen, waarbij studenten met een 

achtergrond in Gezondheidszorg en sport dit het meest ervaren. 

Daarom is het goed om als hbo-onderwijsinstelling kritisch te kijken 

naar welke opties er voor verschillende hbo-bachelor opleidingen 

zijn om door te stromen naar een wo-masteropleiding: waarom is 

doorstromen naar bepaalde wo-masters niet mogelijk? Waar liggen 

de knelpunten en is er potentie om de mogelijkheden uit te breiden? 

Daarnaast is het goed mogelijk dat de student niet goed op de 

hoogte is van alle bestaande mogelijkheden: als onderwijsinstellingen 

ligt daar de taak om duidelijkheid te creëren over de verschillende 

opties om een wo-master te doen.een pré-master.

Ook het aanbod van hbo-masters speelt mogelijk een rol. Zo willen 

de Vereniging Universiteiten en VNSU  meer hbo-masters. Reden 

hiervoor is dat er in het werkveld behoefte is aan starters met een 

hbo-master die praktischer zijn opgeleid.
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We zien wisselende tevredenheid tussen hbo-studenten met een 

verschillende studieachtergrond (Figuur 8). Zo zijn hbo’ers met 

een achtergrond in de Gezondheidszorg en sport relatief minder 

tevreden over de mogelijkheden om een wo-master te doen (44%) 

ten opzichte van bijvoorbeeld technische studenten (63%). 

‘Ik vind dat er voor mijn studierichting voldoende mogelijkheden zijn 
om een wo-master te doen’

Economie, bedr�fskunde en management
Gezondheidszorg en sport
Rechten en juridische opleidingen
Sociaal, gedrag en maatschapp�
Technisch en exact
Life sciences, landbouw en natuurl�ke omgeving
Overig
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Figuur 8: Stelling: ‘Ik vind dat er voor mijn studierichting voldoende mogelijkheden 

zijn om een wo-master te doen’,  hbo-bachelor studenten, uitgesplitst in 

studieachtergrond
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Wanneer hbo-bachelor studenten na het behalen van hun diploma 

besluiten door te studeren, is er naast de wo-master ook de 

mogelijkheid om een hbo-master te volgen. Een hbo-master is 

meer beroepsbericht en wordt vaak gecombineerd met werk. Een 

wo-master daarentegen is een master op wetenschappelijk niveau, 

waarbij de focus ligt op onderzoek doen. Hierbij train je onder 

andere je analytische vaardigheden. 

Hoewel hbo-masters steeds meer in opkomst zijn, geeft maar een 

relatief klein deel van de bachelor studenten die zich al oriënteren 

op een master aan dat ze een hbo-master overwegen: onder de 

oriënterende hbo-bachelor studenten overweegt 36% een hbo-

master, terwijl 83% een wo-master overweegt. Dit zou mogelijk 

kunnen komen doordat de hbo-master nog relatief onbekend 

terrein is onder hbo-bachelor studenten. 

Onder oriënterende wo-bachelor studenten is de animo voor een 

hbo-master stukken lager: slechts 2% geeft aan een hbo-master te 

overwegen (Figuur 9). Naast de mogelijke onbekendheid van een 

hbo-master, is het voor wo-bachelor studenten vaak een logischere 

stap om als vervolgopleiding een wo-master te kiezen.

Populariteit van hbo-masters

Percentage oriënterende studenten dat een hbo-
master of wo-master overweegt

Hbo-bachelor versus wo-bachelor studenten

Figuur 9: Overweging van een hbo-master of wo-master van bachelor studenten die 

aangaven zich al op een master te oriënteren: hbo-bachelor versus wo-bachelor
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tip 5
Zet de hbo-master in de schijnwerpers: creëer duidelijkheid over het feit 
dat je als onderwijsinstelling hbo-masters aanbiedt en communiceer de 
meerwaarde van de hbo-master

Hoewel we zien dat hbo-masters steeds meer in opkomst zijn, blijkt maar en klein deel van de 

bachelor studenten een hbo-master te overwegen: slechts 36% van de hbo-bachelor studenten die 

zich oriënteren op een master, geeft aan een hbo-master te overwegen. Onder oriënterende wo-

bachelor studenten is de groep die een hbo-master overweegt minimaal (2%). 

Dit is mogelijk te verklaren doordat de hbo-master nog relatief onbekend is onder studenten. Hier 

is dus veel winst te behalen voor onderwijsinstellingen die hbo-masters aanbieden: schreeuw van 

de daken dat er hbo-masters zijn. Wat is precies de meerwaarde van een hbo-master? Wat zijn de 

belangrijkste verschillen tussen een hbo- en een wo-master? Creëer bekendheid van de hbo-master 

onder studenten om zo potentiële studenten voor deze opleidingen aan te trekken. 



colofon

Voor meer onderzoeken: insights.qompas.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder 
bronvermelding gebruikt worden.
© 2019 Qompas, Leiden

Bent u benieuwd naar het volledige onderzoek, hebt u vragen of 
bent u benieuwd naar onze mogelijkheden? 
Neem dan contact op met: 
Lars Noordman (lars@qompas.nl)
Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

Download het volledige onderzoek op insights.qompas.nl.
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