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Transparante studiekeuze-informatie
Vandaag is een artikel gepresenteerd met als titel ‘HBO en WO moeten nog transparanter’. Hierin
bekritiseerden de Keuzegids en DeDeaan.net de onafhankelijke studiekeuze-informatie die wordt
gepresenteerd op Studiekeuze123.nl. Studiekeuze123 voelt zich genoodzaakt om te reageren op
deze publicatie omdat op meerdere belangrijke punten kritiek wordt geleverd waar
Studiekeuze123 zich niet in kan vinden.
Studiekeuze123 is in 2006 opgericht als initiatief van en voor studenten. Het ISO en de LSVb
waren van mening dat de informatie over opleidingen in Nederland zou moeten worden
gedigitaliseerd en toegankelijk zou moeten worden gemaakt via een website door een
onafhankelijke, niet-commerciële organisatie. Deze website én de onderliggende database is de
verantwoordelijkheid geworden van het onafhankelijke orgaan: Studiekeuze123. Hiermee werd
deze taak overgenomen van C.H.O.I., uitgever van de keuzegidsen.
De unieke samenwerking tussen zowel de hoger onderwijsinstellingen (de Vereniging
Hogescholen, VSNU, NRTO) en de studentenorganisaties (ISO/LSVb en onlangs is ook
scholierenorganisatie LAKS aangesloten) hebben ervoor gezorgd dat studiekiezers alle mogelijke
informatie over opleidingen eenvoudig online kunnen vinden. Een deel van de informatie over
opleidingen is afkomstig van de instellingen zelf. Een ander groot deel van de opleidingsinformatie
komt uit diverse bronnen zoals CBS, ROA, DUO en de Nationale Studenten Enquête (NSE).
Studenten hebben een belangrijke rol in Studiekeuze123. Het ISO is dan ook niet voornemens
om per direct het bestuur te verlaten. “Wel denken wij na over scenario’s die het bestuur van
Studiekeuze123 onafhankelijker moeten maken in de nabije toekomst”, aldus Hilde Feddema van
het ISO.
Studiekeuze123 heeft als voornaamste doel de studiekiezer te voorzien van juiste informatie. Op
de website vinden studiekiezers informatie over open dagen, een beschrijving van de opleiding,
het aantal eerstejaars en studentenoordelen die komen uit het landelijke onderzoek de Nationale
Studenten Enquête. Uiteraard hoort daar ook arbeidsmarktinformatie bij. Studiekeuze123 is ervan
overtuigd dat al deze cijfers tezamen de studiekiezers helpen bij het maken van hun studiekeuze.
Arbeidsmarkt gegevens
In het artikel wordt op verschillende punten verondersteld dat data onjuist wordt weergegeven.
Eén van de kerntaken van Studiekeuze123 is dat studiekiezers opleidingen met elkaar kunnen
vergelijken. Dat betekent dat er soms een herberekening moet worden uitgevoerd naar een
vergelijkbare maat. Definities met betrekking tot baankansen, salarissen en slagingspercentages
zijn altijd voor discussie vatbaar en kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd.
Maar de bewering dat enkel en alleen zou worden gekozen voor de meest fraaie cijfers is te kort
door de bocht en pertinent onjuist. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, waarbij het
bestuur zich laat adviseren door een onafhankelijk Deskundigenpanel. In een werkgroep wordt
bijvoorbeeld op dit moment al hard gewerkt aan een betere presentatie van de cijfers over
baankans in de bijsluiter (Studie in Cijfers).
Een volledige inhoudelijke reactie op het artikel is beschikbaar op www.studiekeuzeinformatie.nl.
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