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Wat is StudieData?

Het Hoger Onderwijs gebruikt meerdere open
data bronnen voor het aanbieden van
objectieve studiekeuze-informatie, waaronder:
1. open onderwijsdata (DUO):
bekostigingsinformatie en studentaantallen.
2. Hodex (VSNU + hbo-raad):
inhoudelijke informatie over opleidingen:
beschrijvingen, toelatingseisen, kosten etc.
3. De Nationale Studenten Enquête:
waardeoordelen van studenten
De combinatie van de (open) data uit deze en
andere bronnen noemen we “StudieData”.

Doorstroommatrix

De Universiteit Twente heeft een Engelstalige
variant van de doorstroommatrix in gebruik
genomen op de eigen website

Deze nieuwsbrief

Op steeds meer gebieden werken de
universiteiten en hogescholen samen aan
betere en meer objectieve studievoorlichting.
Er zijn diverse instellingen die hierin met kleine
en innovatieve projecten voorop lopen. Deze
nieuwsbrief helpt bij het volgen van de laatste
ontwikkelingen. We geven inzicht in bestpractices rondom studiekeuzesites,
brochures, mobile-apps etc.
De volgende editie volgt in november.

Kort Nieuws
• De UvA heeft een studiekeuze App “UvA
programmes” gelanceerd. De App wordt
up-to-date gehouden met StudieData;
• Avans en TiasNimbas hebben zich
aangesloten bij Hodex;
• de Protestantse Theologisch Universiteit
zal als 37e instelling aansluiten bij Hodex;
• StudieSelectie.nl is als nieuw afnemer
aangesloten bij Hodex.

utwente.nl/master/international/admission/currentutstudents/

VSNU poster “Studeren aan de Universiteit”

Een poster met een overzicht van alle universitaire bachelors is verspreid
onder de VWO decanen. Het opleidingsoverzicht (“bolletjesoverzicht”) is
voor het eerst automatisch gevuld; op basis van StudieData.

369 WO
bachelors
in Nederland

universitairebachelors.nl/studeren-aan-de-universiteit/

Hodex

Hodex is een initiatief van Hoger Onderwijs-instellingen. Iedere onderwijsinstelling publiceert haar informatie in hetzelfde formaat (de Hoger
Onderwijs Data Export). Hierdoor wordt studie-informatie vergelijkbaar.
Primair doel is het verschaffen van betere informatie aan studiezoekers.

71% van alle

studiekeuzeinformatie over
Hoger Onderwijs
komt uit Hodex.
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1. (open) onderwijsdata

Hoe wordt StudieData ingezet?

Er zijn diverse interne en
externe bronnen die
onderwijsinstellingen
gebruiken voor hun
studiekeuze-informatie -dit is veelal objectieve
informatie.

Onderwijsinstellingen dragen ieder de
verantwoordelijkheid voor de eigen
informatie(-kwaliteit). Hodex is de
infrastructuur om informatie van
onderwijsinstellingen naar externe
studiekeuzesites en -gidsen te krijgen.
Een schematische weergave.
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2. Iedere instelling een
eigen studiedatabase
36 Hodex-instellingen
hebben ieder een eigen
studiedatabase uitgerold.
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3a. intern gebruik
Onderwijsinstellingen
gebruiken de data in de
studiedatabase voor de
eigen websites en
brochures.

instellings
website /
brochures

3b. hodex export
Iedere studiedatabase
biedt een eigen export
aan -- maar ieder in
hetzelfde Hodexformaat.

4. import door
studiekeuzesites
en -gidsen
Een 40-tal
websites en gidsen
importeert Hodex
regelmatig.

