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We zien aanzienlijke verschillen in de manier 

waarop wo-studenten en hbo-studenten tegen 

een masteropleiding aankijken. Slechts 6% 

van de universitaire bachelorstudenten is niet 

geïnteresseerd in het volgen van een master, 

tegenover 25% van de hbo’ers. Daarnaast ligt het 

percentage dat zeer geïnteresseerd is in een master 

op de universiteit bijna twee keer zo hoog als op het 

hbo: 73% om 39% (figuur 3).

Wat ook een verklaring biedt, is dat hbo-studenten 

zich na hun bachelor vaker klaar voelen voor het 

werkende leven. 67% van hen denkt na de bachelor 

over genoeg kennis en kunde te beschikken om 

de arbeidsmarkt te betreden. Niet meer dan 15% 

van de wo-studenten denkt hier na de bachelor al 

klaar voor te zijn (figuur 5). Een reden hiervoor is dat 

universitaire bacheloropleidingen vooral theoretisch 

van aard zijn, in tegenstelling tot de meer praktische 

hbo-opleidingen (zie quote).

Daar komt bij dat wo’ers zich gemotiveerder 

voelen om langer door te studeren. 65% ziet er 

niet tegenop om na hun universitaire bachelor nog 

een masterstudie te volgen. Op het hbo voelt 47% 

zich gemotiveerd om een vervolgstudie te doen 

(figuur 6). Het percentage dat erg opziet tegen een 

vervolgstudie ligt op het hbo (35%) bijna vier keer zo 

hoog als op de universiteit (9%).

Motieven en barrières

De meerderheid van de deelnemers aan ons 

onderzoek overweegt om een masteropleiding te 

volgen, zagen we eerder in figuur 3. Welke redenen 

dragen zij hiervoor aan?

• Het verbeteren van het arbeidsperspectief staat  

 op de eerste plaats. Voor 84% van de wo’ers en  

 voor 82% van de hbo’ers die geïnteresseerd zijn in  

 een masterstudie is dit een pullfactor.

Na het toepassen van de weegfactor blijkt dat 17% 

niet geïnteresseerd in een master. Wat maakt dat zij 

geen behoefte hebben aan een vervolgopleiding?

• De belangrijkste barrière is een gebrek aan   
 motivatie. 91% van de hbo’ers die geen interesse  

 heeft in een master noemt dit als argument. Van  

De meeste studenten beginnen al met het 

oriënteren op een master voordat ze het laatste 

studiejaar van hun bachelor ingaan. 57% van 

de respondenten die in het collegejaar 2022-

2023 verwachten af te studeren is gestart met 

het oriëntatieproces. 85% van de groep die dit 

collegejaar klaar is met zijn of haar bachelor was 

in oktober 2021 (toen de enquêtes zijn ingevuld) al 

begonnen met oriënteren (figuur 9).

Bachelorstudenten verwachten zich slechts bij 

een beperkt aantal hogescholen of universiteiten 

te oriënteren. 71% van de hbo-studenten en 75% 

van de wo-studenten zijn niet van plan om meer 

Hbo-studenten die door willen studeren kunnen 

kiezen voor een master op hbo-niveau, maar 

kunnen zich via een premasterprogramma ook 

aanmelden voor een universitaire master. Bijna 

driekwart van de hbo’ers die nog door wil studeren 

heeft een voorkeur voor het volgen van een 

universitaire master; ruim een kwart neigt naar een 

hbo-master (figuur 16).

Tot slot analyseren we de rol die de 

onderwijsinstelling en de locatie spelen in de 

masterkeuze. De meeste hbo-studenten hebben 

hun zinnen gezet op een andere onderwijsinstelling. 

De voorkeur van de meeste hbo-studenten voor een 

universitaire master helpt verklaren waarom slechts 

3% aan zijn of haar huidige hogeschool wil blijven 

studeren.

Bij wo-studenten zien we juist een omgekeerd 
beeld. De meeste studenten die in Nederland willen 

doorstuderen, prefereren een langer verblijf aan 

hun huidige universiteit. Ongeveer één op de vier 

hbo’ers en één op de vijf wo’ers heeft wel oren naar 

een buitenlandse master (figuur 23).

De reputatie van de universiteit of hogeschool 

vinden respondenten belangrijker dan het 

studentenleven in de stad. 61% van de hbo-

studenten en 59% van de wo-studenten vindt het 

imago van een onderwijsinstelling bepalend voor 

zijn of haar masterkeuze (figuur 25).

We sluiten de bespreking van de resultaten 

af met een opvallende bevinding. Hoewel we 

meerdere keren hebben gezien dat de baankansen 

zeer belangrijk zijn voor de masterkeuze, kijkt 

minder dan de helft van de studenten naar het 

arbeidsperspectief in de stad of regio waar zij 

hun master willen volgen. Voor 51% van de hbo-

studenten en 78% van de wo-studenten is dit geen 

belangrijke factor (figuur 26). Het is hen dus meer te 

doen om de baankansen die zijn gekoppeld aan de 

opleiding in plaats van de regionale baankansen.

We hebben niet gecontroleerd voor regio en weten 

dat veel van de masterkiezers in de Randstad 

wonen/studeren waar dit mogelijk een minder groot 

issue is.

Wat zijn de belangrijkste redenen om voor een 
universitaire master te kiezen?
• De uitdaging die een wo-master biedt is de   

 meest aantrekkelijke factor voor hbo-studenten.  

 82% van de hbo’ers met interesse in een wo-  

 master noemt dit als reden.

• Het vooruitzicht op betere baankansen is   

 de tweede hoofdreden. Voor 77% vormt dit een  

 argument om voor een wo-master te gaan.

En waarom kiezen andere hbo-studenten liever 

Hierna hebben we zowel aan hbo-als wo-studenten 

voorgelegd welke inhoudelijke invulling zij willen 

geven aan hun vervolgstudie. Een masteropleiding 

biedt de optie om jezelf te specialiseren in het 

studieveld dat in de bachelor centraal stond, maar 

ook om de vleugels uit te slaan richting een ander 

vakgebied. 61% van de hbo’ers en 69% van de wo’ers 

neigt ernaar om binnen hetzelfde studieveld actief 

te blijven (figuur 19).

Een masteropleiding geldt voor veel studenten 

als het laatste opstapje richting de arbeidsmarkt. 

Onze enquête laat zien dat bachelorstudenten een 

master zoeken waar hun ontwikkeling tot young 
professional hoog in het vaandel staat. Voor 87% 

van de wo-studenten en 84% van de hbo-studenten 

is dit een (redelijk) belangrijk thema (figuur 21).

We konden in figuur 7 en figuur 12 al zien dat 

het arbeidsmarktperspectief een belangrijk 

motief vormt voor bachelorstudenten om een 

masteropleiding te volgen. Het belang van dit 

thema wordt nog eens onderstreept door het 

feit dat 74% van de wo-studenten niet langer 

geïnteresseerd is in de master als zij niet overtuigd 

zijn van de baankansen. Bij hbo-studenten geldt dit 

voor 55% (figuur 20).

Hbo-studenten geven de voorkeur aan een 

Nederlandstalige masteropleiding. Slechts 

23% van hen volgt liever een Engelstalige 

vervolgstudie. Onder wo-studenten is de opinie 

over een Engelstalige master ten opzichte van een 

Nederlandstalige master precies fifty-fifty (figuur 

22).

Het bruisende studentenleven is van ondergeschikt 

belang voor de meeste masterkiezers (figuur 24). 

De meerderheid vindt het belangrijk dat de master 

inhoudelijk interessant is en goede baankansen 

oplevert, zo lijkt het.

In dit onderzoek hebben we een kleine steekproef afgenomen onder bachelorstudenten op hbo- en wo-

niveau. Het doel hiervan was om in kaart te brengen hoe zij denken over hun masterkeuze. Dit zijn onze 

belangrijkste bevindingen:

• Daarmee is dit een nog belangrijker motief dan  

 de inhoudelijke kant van de opleiding. 81% van  

 de wo-studenten overweegt een master te doen  

 om hiermee inhoudelijk relevante dingen te leren,  

 ten opzichte van 70% van de hbo-studenten.

• Persoonlijke ontwikkeling staat op de derde   

 plek. 45% van de hbo’ers en 44% van de wo’ers  

 is geïnteresseerd in een master vanwege de   

 mogelijkheid om op persoonlijk vlak te groeien.

 de 2 wo-leerlingen uit onze steekproef die geen  

 master wil doen, noemt één (en daarmee 50%)  

 dit als reden.

• Daarnaast heeft 62% van de hbo’ers die geen  

 master wil doen er vertrouwen in dat zij na de  

 bachelor een leuke baan kunnen vinden.
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dan drie onderwijsinstellingen te bekijken. Dit 

onderstreept het belang om ervoor te zorgen dat 

je als onderwijsinstelling voldoende zichtbaar bent 

voor masterkiezers (figuur 10).
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Studenten gebruiken verschillende middelen om 

een beeld te vormen van een opleiding. Opvallend 

is dat 81% van de hbo’ers en 65% van de wo’ers 

de ervaringen van huidige masterstudenten 

belangrijker vindt dan een praatje van docenten 

(figuur 11). Deze bevinding vormt een sterk 

signaal aan onderwijsinstellingen om huidige 

studenten een prominente rol te geven tijdens 

voorlichtingsactiviteiten.

Toch is de mening van huidige studenten niet de 

belangrijkste factor waarop bachelorstudenten hun 

masterkeuze willen baseren. Zij zijn verreweg het 

meest geïnteresseerd in de inhoud van de opleiding. 

Dit kwam naar voren uit een vraag waarbij elke 

respondent meerdere opties kon aankruisen uit een 

lijst met aspecten waar zij het meest nieuwsgierig 

naar zijn. 

We hebben ook gevraagd via welke kanalen 

bachelorstudenten zich het liefst oriënteren. De 

opleidingspagina op de website staat met stip 

op één. Het spreekt voor zich dat deze pagina 

geïnteresseerde studiekiezers moet kunnen voorzien 

75% van de wo-studenten en 61% van de hbo-

studenten vindt het geen probleem om alle 

informatie – zowel online als fysiek – in het Engels 

te ontvangen (figuur 14). 

Studenten die dit in sommige gevallen wel vervelend 

vinden, geven aan dat zij vooral de live informatie 

(zoals de presentatie op de open dag of een één-

op-één-gesprek met een huidige student) bij 

voorkeur in het Nederlands ontvangen.

Bachelorstudenten oriënteren zich het liefst via een 

fysiek evenement. Slechts 25% van de wo’ers heeft 

een voorkeur voor online voorlichtingen, tegenover 

19% van de hbo’ers (figuur 15).

Daarnaast scoort informatie over de baankansen 

goed onder zowel hbo- als wo-studenten. Een 

opvallend verschil is dat hbo’ers veel nieuwsgieriger 

zijn naar de hoogte van het collegegeld, 

terwijl wo’ers vaker inzicht willen krijgen in de 

stagemogelijkheden (figuur 12). Dit laatste heeft er 

mogelijk mee te maken dat universitaire studenten 

vaak nog geen stage-ervaring opdoen tijdens hun 

bachelor, in tegenstelling tot hbo-studenten.

van alle essentiële informatie. De presentatie op 

de open dag vormt eveneens een belangrijke 

graadmeter. 42% van de hbo’ers en 28% van de 

wo’ers zou graag een test doen om te ontdekken 

welke master het best passend is (figuur 13).

voor een hbo-master?
• De belangrijkste reden is dat zij liever praktisch  

 dan theoretisch geschoold willen worden. Voor  

 75% geldt dit argument.

• Wo-studenten stellen bijna unaniem dat zij   

 overwegen om een masteropleiding te   

 volgen. Voor hbo-studenten is deze stap   

 minder vanzelfsprekend. We zien onder meer 

 dat hbo-studenten zich na hun bachelor al veel  

 vaker klaar voelen voor de arbeidsmarkt, wat een  

 gevolg kan zijn van de vele praktische ervaring  

 die zij gedurende hun opleiding opdoen.

• Het verbeteren van het arbeidsperspectief is de  

 meest genoemde reden om door te studeren via  

 een masteropleiding. Het belangrijkste argument  

 om géén vervolgstudie te doen is het gebrek aan  
 motivatie dat sommige studenten ervaren.

• Studenten zijn het meest nieuwsgierig naar  

 de inhoud van de opleiding, wanneer zij een   

 beschrijving lezen van een masteropleiding.   

 Ook informatie over de baankansen scoort   

 goed. Opvallend is dat wo’ers veel nieuwsgieriger  

 zijn naar de stagemogelijkheden tijdens de   

 master, terwijl hbo’ers vaker inzicht willen in de  

 hoogte van het collegegeld.

• De opleidingspagina vormt het favoriete kanaal  

 voor bachelorstudenten om zich te oriënteren 

 op een masterstudie. Daarnaast zijn de   

 presentatie op een open dag en studiekeuzetests  

 populaire oriëntatietools. Hbo-studenten vinden  

 het vaker onwenselijk om informatie in het Engels  

 te ontvangen dan wo-studenten.

• Hbo-studenten hebben vaak een voorkeur   

 voor het volgen van een universitaire master. De  

 uitdaging die dit biedt en de betere positie op de  

 arbeidsmarkt vormen de hoofdredenen.

• De meeste wo-studenten willen hun master –  

 in tegenstelling tot hbo-studenten – bij dezelfde  
 onderwijsinstelling volgen als de 

 bacheloropleiding. Verder zijn de baankansen  

 en de aandacht voor de ontwikkeling tot young  

 professional belangrijke graadmeters voor de  

 masterkeuze.

• Daarnaast vrezen sommigen voor het niveau van  

 een universitaire master. De helft twijfelt of hij of  

 zij de zware studielast wel aankan.
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Welke stap zetten studenten na het afronden 

van hun bacheloropleiding? Een van de 

mogelijkheden die zij hebben is om te kiezen 

voor een masteropleiding. Zowel hogescholen als 

universiteiten bieden masters aan.

In dit onderzoek bieden we een inkijkje in het animo 

onder hbo- en wo-studenten voor het volgen van 

een masteropleiding. Ook analyseren we welke 

thema’s zij belangrijk vinden bij het kiezen van een 

vervolgstudie. Wat zijn de belangrijkste motieven 

en barrières om door te studeren? Hechten 

studiekiezers meer waarde aan het praatje van 

een docent of aan de ervaringen van een huidige 

masterstudent? En via welke kanalen oriënteren zij 

zich het liefst?

Om een antwoord te geven op deze vragen 

hebben we een kleine steekproef afgenomen 

onder bachelorstudenten. Onze enquête is volledig 

ingevuld door 77 geschikte respondenten. Iets meer 

dan de helft (56%) volgt een bachelorstudie op 

hbo-niveau. De overige 44% volgt een universitaire 

bachelor (figuur 1).

Verder bestaat de steekproef uit aanzienlijk meer 

vrouwen dan mannen (figuur 2). Aangezien de opinie 

van vrouwen en mannen soms ver uit elkaar ligt, 

passen we een weegfactor toe om te corrigeren 

voor de vrouwelijke overrepresentatie (zie bijlage). 

Hiermee geven we een betrouwbaarder beeld van 

de algemene opinie die leeft onder hbo- en wo-

studenten.

Figuur 1. Verdeling naar studieniveau (N = 77). Figuur 2. Verdeling naar geslacht (N = 77).
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Overweeg jij om na jouw bachelor een master-
opleiding te gaan doen?

Ik geloof dat mijn bachelordiploma weinig 
waard is zonder een master

Ik heb het gevoel dat ik na mijn bachelor 
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hogeschool
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geeft aan mijn ontwikkeling tot young 
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leest?
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Bij hoeveel hogescholen of universiteiten 
verwacht jij je te oriënteren voor jouw 
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Wo-
bachelorstudent: 

“Mijn bacheloropleiding is 
heel breed, waardoor ik niet 
echt veel specifieke kennis 

en vaardigheden heb 
vergaard. Een master 

zou me dit wel 
kunnen bieden.”

Hbo-
bachelorstudent: 

“Ik ben meer praktisch 
dan theoretisch ingesteld. 

Daarom ga ik liever het 
werkveld in dan dat ik nog 

één of meerdere jaren 
doorploeter voor een 

papiertje.”

Figuur 3. Intentie om na de bacheloropleiding een masterstudie te 
volgen (N = 77).

Figuur 4. Opinie over de waarde van een bachelordiploma (N = 77).

Figuur 5. Mate waarin studenten  na hun bachelor verwachten klaar 
te zijn voor het werkende leven (N = 77

Figuur 6. Motivatie om na de bachelor nog langer door te studeren 
(N = 77).

Figuur 11. Opinie over waarde van aanhoren ervaringen van 
masterstudenten t.o.v. praatje van docenten (N = 65).

Figuur 19. Voorkeur met betrekking tot studierichting die studenten in 
hun master op willen (N = 65).

Figuur 20. Mate waarin minder goede baankansen een barrière 
vormen voor de masterkeuze (N = 65).

Figuur 22. Voorkeur met betrekking tot voertaal van masteropleiding 
(N = 65).

Figuur 24. Belang van beeld over studentenstad voor masterkeuze 
(N = 65).

Figuur 26. Belang van regionaal arbeidsperspectief voor masterkeuze 
(N = 65).

Figuur 25. Belang van reputatie universiteit of hogeschool voor 
masterkeuze (N = 65).

Figuur 21. Mate waarin ontwikkeling tot young professional meespeelt 
in de masterkeuze (N = 65).

Figuur 23. Mate waarin studenten behoefte hebben aan een andere 
onderwijsinstelling (N = 66).

Figuur 7. Percentage dat bovengenoemde motieven ervaart om een 
masteropleiding te volgen (N = 67).

Figuur 12. Aspecten waar studenten het meest benieuwd naar zijn 
met betrekking tot hun masterkeuze (N = 65).

Figuur 13. Populairste oriëntatiekanalen voor de masterkeuze (N = 65).

Figuur 8. Drie belangrijkste barrières om een masteropleiding te volgen (N = 10).

Figuur 9. Vordering van oriëntatieproces van masterkeuze onder 
bachelorstudenten (N = 66).

Figuur 10. Aantal onderwijsinstellingen waar studenten zich 
verwachten te oriënteren op een master (N = 66).

Figuur 16. Voorkeur van hbo-studenten met betrekking tot type 
master (N = 34).

Figuur 17. Redenen om voor een universitaire master te kiezen (N = 21).

Figuur 18. Redenen om voor een hbo-master te kiezen (N = 13).

Figuur 14. Opinie van studenten over ontvangen van 
voorlichtingsinformatie over master in het Engels (N = 66).

Figuur 15. Opinie over fysieke of online oriëntatie voor de 
masterkeuze (N = 65).
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Waarom zien zoveel wo-studenten het volgen van 

een master als een logische vervolgstap? Ten eerste 

dichten zij relatief weinig waarde toe aan alleen 

een bachelordiploma. 73% van de universitaire 

bachelorstudenten noemt hun diploma ‘weinig 

waard’ zonder een aanvullende masterstudie. Ter 

vergelijking: slechts 29% van de hbo-studenten 

denkt hier hetzelfde over (figuur 4).
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