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VERSLAG STARTBIJEENKOMST NSE 2018 – 26 SEPTEMBER 2017 

 

WELKOM 

 

Lex Sijtsma van Studiekeuze123 heet alle 31 aanwezige contactpersonen van harte welkom en stelt de 

NSE teams bij Studiekeuze123 en GfK voor.  

 

UIT DE EVALUATIE 

 

Uit de evaluatie onder contactpersonen, tijdens de bijeenkomsten en via de mail hebben we op- en 

aanmerkingen ontvangen over de NSE 2017. Hier gaan we mee aan de slag. Een van de opmerkingen 

ging over het schrappen van de vraag over overige studiefaciliteiten. Tijdens de Startbijeenkomst NSE 

2017 hebben instellingen aangegeven dat ze de vraag alsnog zullen opnemen bij de instellingsvragen. 

Ze hebben Studiekeuze123 gevraagd te monitoren.  

Er zijn 14 instellingen die de vraag hebben toegevoegd; 12 wo-instellingen en 2 hbo-instellingen. Het 

gaat daarbij vooral om de eerste drie vragen (bereikbaarheid, restauratieve voorzieningen en 

sportvoorzieningen). Er is intern gesproken over het alsnog opnemen van de vraag, maar er is 

besloten om dit niet te doen. Instellingen kunnen er wel voor kiezen om de antwoorden onderling te 

delen. De reden om de vraag niet op te nemen is dat de Werkgroep NSE Vragenlijst als uitgangspunt 

heeft dat de vragenlijst echt moet gaan om de tevredenheid over het onderwijs. Daarnaast is er 

besloten dat de vragenlijst niet langer mag worden. Omdat er vragen bij zijn gekomen, moeten er ook 

vragen uit gehaald worden. Dat is de vraag over de overige studiefaciliteiten geworden. 

Het afgelopen jaar is de variabele ‘type student’ op genomen. Hierin kon je aangegeven of het ging om 

een pre-master, post-master of reguliere student. Nu is de vervolgvraag van instellingen om dit ook 

mee te nemen op de website en in de Bijsluiters. Dat gaan we dit jaar bekijken. Het gaat nu om 

ongeveer 4000 studenten, maar het is een stijgend aantal, dus iets waar we rekening mee moeten 

houden. 

Tijdens de Slotbijeenkomst is de wens geuit om iemand van OCW uit te nodigen. Dit heeft betrekking 

tot student engagement. Het ministerie doet daar nu onderzoek naar door middel van een pilot. Zodra 

deze verder gevorderd is, gaan we hiernaar kijken. Daar is het nu te vroeg voor. 

Iedereen die andere op- en aanmerkingen heeft ingediend ontvangt persoonlijk per mail een reactie in 

week 39 of week 40.  

 

WAT IS ER ANDERS DIT JAAR? 

 

Overeenkomst met de instelling  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG 

is de privacywetgeving die geldt in de hele EU. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Wbp niet meer.  

Studiekeuze123 heeft al een Bewerkersovereenkomst met GfK. Met de instellingen hadden we alleen 

de Overeenkomst tot deelname aan de NSE. Het advies was om dit aan te scherpen, bijvoorbeeld over 

hoe te handelen bij een datalek. Daarom gaan we met instellingen een 

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/planning-voorbereiding-nse/contact-over-de-nse
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gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) afsluiten. Deze overeenkomst wordt toegestuurd met een 

uitleg erbij. We willen het nu tijdens de Startbijeenkomst alvast noemen, zodat jullie weten dat het 

eraan komt.  

Aanvullende vraag van een van de aanwezige contactpersonen is of ook de uitnodigingsmail aan de 

studenten wordt aangepast. Studiekeuze geeft aan dat de teksten nog geschreven moeten worden, 

maar dat dit waarschijnlijk wel het geval is. 

Een tweede aanvullende vraag is of juristen van de instellingen betrokken zijn bij het opstellen van de 

gegevensuitwisselingsovereenkomst.  Nee, niet direct, maar wel via SURF en het adviesbureau dat 

Studiekeuze123 ingeschakeld heeft. Zij kennen het hoger onderwijs goed, doen daar veel werk voor.  

Variabele afbouw 

Op www.studiekeuze123.nl worden opleidingen in afbouw niet getoond, maar afnemers van het NSE 

Benchmarkbestand nemen deze opleidingen wel mee. Daarom voegen we de variabele ‘afbouw’ toe, 

zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen deze en inschrijfbare opleidingen. CROHO lijkt 

hierin niet 100% accuraat te zijn, daarom vragen we instellingen dit zelf aan te leveren. 

Studiekeuze123 doet niks met deze variabele, maar instellingen kunnen zelf contact opnemen met 

afnemers, zoals bijvoorbeeld de Keuzegids, om deze opleidingen wel of niet mee te nemen in analyses.  

Weging 

Tot op heden gebruiken we BRIN, CROHO en Locatie voor het berekenen van de weegfactor. Met 

Locatie hadden we issues, bijvoorbeeld bij opleidingen zonder locatie of met een andere schrijfwijze (’s 

Hertogenbosch/Den Bosch). Daarom willen we nu BRINvolgnummer gaan gebruiken in plaats van 

Locatie. Voordat we dat gaan doen laat Studiekeuze123 een analyse doen op de impact van deze 

voorgestelde wijziging. Als het doorgaat, dan is dat met ingang van de NSE 2018. 

Vanuit de contactpersonen komt de vraag of de variabele Locatie wel in het Benchmarkbestand blijft 

staan. Dit is het geval. 

Routing 

Er zat een foutje in de routing van de vragenlijst, bij V33 a en b (Contacttijd). Wanneer een student bij 

de eerste vraag ‘n.v.t.’ invulde, werd vervolgens alsnog naar de tevredenheid gevraagd. Dit passen we 

aan, zodat de vervolgvraag over de tevredenheid in dat geval niet wordt gesteld. 

Aanvullende vraag vanuit de contactpersonen is of dit ook geldt voor de internationale studenten. Er 

wordt nu gerout op vooropleiding. Internationale master studenten die uit dezelfde bachelor komen, 

slaan deze vraag nu over, omdat zij niet als internationale student gezien worden. Studiekeuze123 

geeft aan dit niet op het vizier te hebben en hier nu niks mee te doen. Een oplossing is niet 1-2-3 

mogelijk omdat onder andere de definitie van internationale student niet scherp vast te stellen is.  

Contacttijd  

De vraag over contacttijd blijft erin. Een van de contactpersonen vraagt zich af van wie het verzoek 

kwam om de vraag te behouden. Dit verzoek is onder andere door de studentenvakbonden ingediend.  

Werkgroep NSE 

Binnen Studiekeuze123 is een reorganisatie doorgevoerd. Studiekeuze123 heeft per september jl. een 

Raad van Toezicht met daarin vertegenwoordigers van de koepels en de studentenorganisaties. De 

directeur is nu directeur-bestuurder. Om de band met de instellingen aan te halen en hen te 

betrekken, wordt er een aantal werkgroepen ingesteld, zoals bijvoorbeeld een Werkgroep Data, maar 

ook een Werkgroep NSE. De werkgroepen worden op dit moment samengesteld. Hierna zullen zij aan 

http://www.studiekeuze123.nl/


 
 
 

___________________________________________________ 
Verslag Startbijeenkomst NSE 2018 
 3 

 

de slag gaan met vragen die instellingen aan Studiekeuze123 stellen en zullen daar een aanbeveling 

over uitbrengen.  

Aandacht voor deeltijd 

Deeltijd studenten responderen slechter dan voltijd studenten. Daar willen we dit jaar aandacht aan 

besteden in onder andere de uitnodigingsteksten. Deze vraag hebben we ook ontvangen van 

instellingen. 

 

 

AANLEVEREN TWEEDE E-MAILADRES 

Het aanleveren van een tweede e-mailadres, meestal een privé e-mailadres, werkt heel goed voor het 

verhogen van de respons. Over het algemeen hebben instellingen die twee adressen aanleveren, een 

hogere respons dan instellingen die dit niet doen. Daarom adviseert Studiekeuze123 om dit te doen.  

Een van de aanwezige contactpersonen vraagt zich af of Studiekeuze123 inzicht heeft in hoe vaak de 

mails worden geopend of gelezen. Dit is nu nog niet het geval, maar daar gaan we voor de NSE 2018 

mee aan de slag. Tot nu toe konden we alleen zien of een e-mail aankwam of niet. Dit jaar willen we in 

de uitnodiging een pixel toevoegen, waardoor we ook kunnen zien of deze geopend wordt.  

We zullen dit ook terugkoppelen aan de instellingen, zodat zij hier iets mee kunnen doen. Het gaat 

hierbij alleen om de aantallen, we geven niet aan wie de e-mail nog niet geopend heeft.   

 

 

DUBBELE INSCHRIJVINGEN 

Studenten die meerdere opleidingen volgen binnen een instelling, worden slechts één keer uitgenodigd 

om de NSE in te vullen. Het gaat hierbij om 19.000 studenten die meer dan één inschrijving hebben bij 

één instelling. Hiernaast zijn er nog eens 45.000 studenten die meerdere opleidingen volgen bij 

meerdere instellingen, maar zij worden voor alle opleidingen die zij volgen uitgenodigd. Daarom 

richten we ons nu alleen op de studenten die meerdere opleidingen volgen binnen dezelfde instelling. 

Studiekeuze123 bekijkt op dit moment hoe om te gaan met deze studenten. Wij vragen ons af hoe 

instellingen dit verwerken in hun administratie. Is het voor instellingen mogelijk om een hoofdopleiding 

aan te geven? De aanwezige contactpersonen geven aan dat instellingen niet bijhouden wat een 

hoofdopleiding is. Dit zou dus een puur administratieve handeling zijn.  

Wanneer je studenten dubbel aanlevert, zullen zij de instellingsvragen dubbel beantwoorden. We 

kunnen ook kijken of het mogelijk is om voor deze studenten een routing in de vragenlijst aan te 

brengen, waardoor de instellingsvragen slechts één keer beantwoord worden. 

Vanuit de instellingen wordt aangegeven dat wanneer het administratief te regelen is, het ook een idee 

is om de student te laten kiezen over welke opleiding hij de vragenlijst wil invullen. Dit horen 

instellingen ook terug van studenten, dat ze voor de ene opleiding worden uitgenodigd, maar hem 

liever voor de andere hadden willen invullen.  

Dit is een mooie vraag voor de nieuwe NSE Werkgroep. Studiekeuze123 denk erover om hier een pilot 

mee uit voeren. Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht geven aan geïnteresseerd te zijn om aan 

deze pilot mee te doen. 
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PILOT RESPONS 

Een veelgehoorde klacht van studenten is dat zij teveel e-mails ontvangen over de NSE. Studenten 

ontvangen vanuit de NSE zelf vijf e-mails (uitnodiging, 1e, 2e en 3e reminder en last shot mail). Maar 

instellingen versturen zelf vaak ook nog mails. Zij weten echter niet wie de NSE al heeft ingevuld en 

wie niet. Dit draagt waarschijnlijk bij aan de irritatie.  

Uit de respons blijkt dat de reminders wel werken. Na iedere reminder schiet de respons een stuk 

omhoog. Dit effect wordt echter wel kleiner na iedere reminder. Daarbij zit de 3e reminder dicht op de 

last shot mail.  

Daarom denkt Studiekeuze123 erover na om aankomend jaar een pilot te doen waarbij de 3e reminder 

en de last shot mail gecombineerd worden. Dit willen we combineren met een andere test. Nu 

contacteren we de studenten per e-mail, maar e-mails worden steeds minder gelezen. Daarom willen 

we een pilot doen met een beperkte groep die we geen mail sturen, maar bijvoorbeeld een app.  

Uit eerdere analyses is gebleken dat studenten die de NSE op de telefoon invullen eerder afhaken. Dat 

is een risico wanneer je gaat werken met apps. Daarbij geven de aanwezige contactpersonen aan dat 

het problemen gaat opleveren met de privacy. Het aanleveren van mobiele nummers is niet 

noodzakelijk voor een aardige respons, dus dat wordt een probleem. Studiekeuze123 geeft aan dat dit 

inderdaad goed moet worden afgestemd. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een 

pilot waarvoor instellingen zich kunnen aanmelden. Wanneer een instelling een eigen app heeft, zou 

daar goed gebruik van kunnen worden gemaakt.  

Een van de aanwezige contactpersonen geeft aan dat wanneer de instelling over de NSE zou appen, dit 

als spam wordt gezien en dat de instelling vervolgens geblokkeerd wordt. Dit willen ze uiteraard niet.  

Extra punt van aandacht vanuit de contactpersonen is het inzetten van weer een nieuw kanaal vanuit 

de NSE. Zij willen juist dat de opleidingen zelf meer betrokken worden en gaan zorgen voor een goede 

respons. GfK vult aan dat het probleem hierbij is, dat instellingen niet weten wie de NSE al heeft 

ingevuld en wie niet. Wegens privacy is dit niet inzichtelijk te maken.   

De vraag wordt gesteld welk probleem hier geprobeerd wordt op te lossen. Studiekeuze123 geeft aan 

dat e-mail minder effectief is. De contactpersonen geven aan dat dat nu nog helemaal niet zeker is, 

omdat er nog geen cijfers bekend zijn over hoe vaak de e-mail geopend wordt. Daar gaat 

Studiekeuze123 nu onderzoek naar doen.  

Aanvulling vanuit de aanwezige contactpersonen hierop is dat het altijd gaat om het behalen van een 

hogere respons, maar dat het de vraag is of we dat wel moeten willen. Moet het streven een steeds 

hogere respons zijn? Studiekeuze123 geeft aan dat een hogere respons niet een doel op zich is, maar 

wel een goede vulling op de website. Zeker bij kleinere opleidingen is een hoge respons daarom 

belangrijk, anders worden de oordelen niet getoond op de website. Dit is een goed punt voor de 

instellingen; sturen op de respons van kleine opleidingen. 

Studiekeuze123 geeft aan dat dit een interessante kwestie is en dat we hier later op terugkomen.  

 

WWW.STUDIEKEUZEINFORMATIE.NL/NSE-2018 

De website voor deelnemende instellingen is bijgewerkt naar 2018. Ook dit jaar hebben we weer de 

planning centraal gesteld. Vanuit de planning kan er worden doorgeklikt naar de betreffende pagina. 

De directe link is www.studiekeuze123.nl/nse-2018. We raden aan deze directe link op te slaan.  

 

 

http://www.studiekeuze123.nl/nse-2018
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PLANNING NSE 2018 

De belangrijkste data voor de NSE 2018 zijn: 

• 6-10 april  Voorlopig Benchmarkbestand beschikbaar. In deze week moeten instellingen  
het bestand controleren. 

• 17 april  Definitief Benchmarkbestand beschikbaar, onder embargo. Dit is een aantal  
weken eerder dan vorig jaar. 

• 3 mei  Voorlopig Instellingsbestand en Factsheets beschikbaar. 
• 17 mei  Definitief Instellingsbestand en Factsheets beschikbaar.  
• 24 mei   Publicatie NSE resultaten. 

 

Het is een strakke planning. Daarom is het belangrijk dat instellingen zich aan de planning houden.  

Extra opmerking: Feedback kan alleen geleverd worden op de voorlopige bestanden.  

 

Voorbereiding 

• In de week van 16 oktober worden de overeenkomsten tot deelname aan de NSE 2018 aan 

de CvB’s en directies gestuurd. De NSE contactpersonen ontvangen hierover bericht op de dag 
dat de overeenkomsten op de bus gaan.  

• Deadline voor het aanleveren van de getekende overeenkomsten is vrijdag 17 november. 
• De instellingsvragen dienen voor 24 november te worden aangeleverd.  
• Het aanleveren van de studentgegevens wordt ingepland tussen 27 november en 8 

december. We houden hierbij rekening met de deadline van 1 december voor het aanleveren 
van de gegevens aan DOU. Particuliere instellingen zijn hier niet aan gebonden, dus die 

kunnen we eerder inplannen. Ook kijken we welke instellingen voorgaande jaren ook voor 1 
december hebben aangeleverd.  
Extra opmerking: Controleer de opleidingen goed. Controleer ook of alle studenten zijn 
aangeleverd. GfK zal ook nog een check uitvoeren.  

 

De vraag van de aanwezige contactpersonen is of het mogelijk is om een conceptversie van de 

overeenkomsten te ontvangen, zeker de gegevensuitwisselingsovereenkomst, aangezien de juristen er 

waarschijnlijk nog naar willen kijken. Studiekeuze123 geeft aan dat dit mogelijk is. Wanneer de 

overeenkomsten klaar zijn, zal er een concept gestuurd worden.  

Vanuit de contactpersonen wordt aangegeven dat de beslissing over de studenten met een dubbele 

inschrijving snel genomen moet worden, omdat instellingen hier rekening mee moeten houden bij het 

aanleveren van de gegevens.  

Het bestand waarin de studentgegevens worden aangeleverd is een Excel-bestand. De naamgeving is 

als volgt: BRIN-code gevolgd door ‘_adressen’, ‘NSE2018’ en versienummer. 

Voorbeeld: 21PL_adressen_NSE2018_v1.xlsx 

GfK levert een Excel-bestand aan als format. We raden sterk aan om dit te gebruiken. Zo voldoet 

naamgeving van de variabelen. Voor meer informatie, zie de presentatie. 

Er zijn dit jaar twee nieuwe velden: 

• Brinvolgnummer (vanuit het CROHO register) 
• Variabele opleiding in afbouw 

 

Het is belangrijk dat alle geldige studenten worden aangeleverd. In de uploadtool zal een lijstje 

getoond worden met geldige redenen waarom studenten van een opleiding niet aangeleverd dienen te 

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/wp-content/uploads/2017/10/Presentatie-Startbijeenkomst-NSE-2018.pdf
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worden, bijvoorbeeld wanneer er zijn nog geen studenten zijn, er geen studenten meer zijn maar de 

opleiding bestaat nog wel of als het geen opleiding met openbare inschrijving is.   

Vanuit de contactpersonen komt de vraag of dat wanneer een student die met twee e-mailadressen is 

aangemeld zich afmeldt voor de NSE, dat dan voor beide e-mailadressen geldt. GfK geeft aan dat dit 

inderdaad zo. Niet het e-mailadres maar de respondent wordt afgemeld en ontvangt dus op beide 

adressen geen e-mail meer. Ook kunnen beide adressen gebruikt worden in de lost link tool.  

Extra opmerking: Wanneer er een extra tekstregel wordt aangeleverd om toe te voegen in de 

uitnodigingsmail, let er dan op dat deze in de juiste taal wordt aangeleverd wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van een taalcode.  

De instructies voor de uploadtool en een voorbeeldbestand zijn uiterlijk 9 november beschikbaar.  

Afnameperiode 

De veldwerkperiode van de NSE 2018 loopt van 15 januari t/m 11 maart 2018.    

Wanneer een instelling een grote hoeveelheid e-mails in één keer ontvangt, wordt dit vaak gezien als 

spam. Dit kan voorkomen worden door de spamfilters goed in te stellen. GfK neemt hierover in 

december contact op met de instellingen.  

Afgelopen jaar is het bij een opleiding helaas niet goed gegaan met de spamfilter. Daarom zal GfK dit 

jaar een extra controle hierop uitvoeren.  

Vanuit de instellingen komt de opmerking dat ze graag zo snel mogelijk de exacte data ontvangen 

waarop studenten worden uitgenodigd. Hoe eerder hoe liever.  

Ook wordt er opgemerkt dat de 2e reminder altijd in de carnavalsvakantie valt. Voor de instellingen in 

het zuiden is dit erg onhandig. GfK geeft aan dat ze kijken of het mogelijk is om de zuidelijke 

instellingen later in die week in te plannen voor de reminder.  

Interessante feitjes 

• Bij instellingen die voorkeurstaal aanleveren zien we over het algemeen een betere respons. 
Aanrader dus! 
Ongeveer 66% van de instellingen leverden een voorkeurstaal aan. 

• Eerstejaars (45,6%) respondeerden beter dan ouderejaars (35,5%). 
Het verschil tussen beide groepen is minder groot t.o.v.2016; NSE 2016 (eerstejaars 51,6%; 

ouderejaars 39,2%). 
 

• De respons was hoger onder hogescholen (40,6%) dan onder universiteiten (35,3%). 
 

PRESENTATIE NIEUWE OPLEIDINGSPAGINA 

Op 28 september gaat de vernieuwde opleidingspagina op www.studiekeuze123.nl live. De pagina 

heeft een hele nieuwe uitstraling gekregen met extra informatie. De belangrijkste wijzigingen op deze 

pagina zijn: 

• Indicatoren zijn gegroepeerd naar de fase waarin ze belangrijk zijn voor de studiekiezer. Voor 
de studie (bijv. toelatingseisen en studiekeuzecheck), tijdens de studie (bijv. bsa, doorstroom 
naar het tweede jaar) en na de studie (bijv. beroepen en werkloosheid). 

• Een 'sticky header' (menubalk die meescrollt met de pagina) met daarin links naar de diverse 
onderdelen op de pagina. Uit de usabilitytest onder scholieren/studenten is dit als een 

waardevolle toevoeging naar voren gekomen. 

http://www.studiekeuze123.nl/


 
 
 

___________________________________________________ 
Verslag Startbijeenkomst NSE 2018 
 7 

 

• Een aantal nieuwe arbeidsmarktindicatoren, zoals het percentage afgestudeerden dat een baan 
binnen het vakgebied vond en de tevredenheid van afgestudeerden over de 
carrièremogelijkheden binnen de huidige baan; 

• Een overzicht van de gekozen masterstudies na een wo-bacheloropleiding (alleen beschikbaar 
voor het wo). 

• Als bron voor de beroepen wordt de Nationale Alumni Enquête (NAE) en de HBO-monitor 
gebruikt (en niet langer UWV). Hiermee tonen we de beroepen waar de afgestudeerden in 

werkelijkheid in zijn beland. Het voordeel hiervan is dat het beroep direct gekoppeld kan 
worden aan de gevolgde opleiding. De beroepenlijst zal bestaan uit startersfuncties. 

 

Voor meer informatie zie: www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzedatabase/over-

studiekeuzedatabase/data-aanpassingen-september-2017 

Vanuit de contactpersonen wordt het idee geopperd om de NSE resultaten te tonen op basis van 

belangrijkheid van de scores. Studiekeuze123 geeft aan dat dit inderdaad een mogelijkheid is, maar 

dat er nu voor gekozen is om de volgorde van de vragenlijst aan te houden.  

Er is een algemene onderzoeksverantwoording over de data-aanpassingen geschreven. Er komt nog 

een technische verantwoording. Deze zijn terug te lezen op eerdergenoemde website. Op de 

opleidingspagina zelf geven we ook op veel plekken informatie over de bronnen waar de informatie 

vandaag komt. Dit is te vinden onder bron en toelichting, via het informatietekentje bij een indicator 

(zie afbeelding hieronder). 

 

 

 

 

De data over de arbeidsmarktprognose is op basis van een rapport van het Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Dit rapport brengen ze eens in de twee jaar uit. Ze doen hierin 

voorspellingen over de arbeidsmarkt en proberen antwoord te geven op de vraag hoe de kansen op 

een baan zijn wanneer de studenten klaar zijn met hun opleiding.  

De aanwezige contactpersonen vragen zich af of het bekend is dat deze gegevens niet over de 

opleiding gaan, maar over een studierichting. Dit kan een vertekend beeld geven, omdat de 

arbeidsmarktprognose van een bepaalde studie soms niet vergelijken is met die van de studierichting. 

Er wordt geopperd om dit niet bij de opleiding te tonen, maar een apart cluster te maken voor de 

studierichting. Toevoeging van Studiekeuze123 is dat de arbeidsmarktinformatie óók op de 

studiepagina getoond wordt. 

Ook wordt er gevraagd of de arbeidsmarktgegevens per opleiding aan een specifieke instelling zijn. Dit 

is niet het geval. Deze gegevens zijn per studie, dus landelijk. 

Tenslotte wordt er gevraagd of er andere definities gehanteerd worden dan in de HBO-Monitor. Dit is 

niet het geval, ze zijn gelijk. 

AFSLUITING 

 

Studiekeuze123 en GfK danken alle aanwezige contactpersonen en nodigen uit om 

gezamenlijk te lunchen.  

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzedatabase/over-studiekeuzedatabase/data-aanpassingen-september-2017
http://www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzedatabase/over-studiekeuzedatabase/data-aanpassingen-september-2017

