
Avans aan kop, Inholland knapt op 
 
Leiden, 4 oktober 2019 – Voor de vijfde keer op een rij is Avans de beste grote 
hogeschool, blijkt uit de nieuwe Keuzegids Hbo 2019. Een opmerkelijke stijger is 
Inholland. Deze hogeschool kampte jarenlang met grote kwaliteitsproblemen, 
maar laat behalve de Hogeschool Rotterdam alle grote hogescholen in de Randstad 
dit jaar achter zich. 
 
Hogescholen in de Randstad staan vaak onderaan de ranglijst van de Keuzegids, maar 
Inholland was bijna altijd hekkensluiter. Dit jaar is dat anders: Inholland laat bijna alle 
hogescholen in de Randstad achter zich. De studenten zijn met name tevredener 
over de docenten en ook de faciliteiten zijn goed op orde. De studiesuccescijfers zijn 
wel nog steeds het laagste van het hbo. 
 
Dat is nu te lezen in de Keuzegids Hbo 2019 (www.keuzegids.nl), in Nederland dé onafhankelijke en 
gezaghebbende vergelijkingsgids voor een kritische studiekeuze in het hbo. De kwaliteitsvergelijkingen van de 
Keuzegids zijn gebaseerd op studiesuccescijfers, studentenoordelen en de keuring van de NVAO. 
 
Utrecht is afgezakt tot de laatste plek in onze ranglijst. Vooral de economiestudies zorgen voor problemen, 
maar ook over de lerarenopleidingen oordelen studenten de laatste vijf jaar steeds kritischer. Bij de Haagse 
hogeschool gaan de meeste klachten over de zorgopleidingen als social work en verpleegkunde.  
 
Avans is de beste grote hogeschool en laat de concurrentie dit jaar nog verder achter zich. De school is 
opgesplitst in meer dan twintig academies die in grote mate zelfstandig zijn. Zo weet Avans de voordelen van 
kleinschaligheid op grote schaal vast te houden. 
 
Beste kleine hogescholen en topopleidingen 
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is de beste middelgrote hogeschool, met vooral sterke ‘mensstudies’ als 
social work en HRM. De écht hoge scores vind je al jarenlang bij een handvol kleine hogescholen. Op nummer 
één staat IVA met een managementopleiding voor de mobiliteitsbranche. 
 
De Keuzegids telt dit jaar 149 topopleidingen. Vakgebieden met veel excellente opleidingen zijn hotel & 
toerisme, theater & dans, mondzorgkunde en fysiotherapie. Bij sociaal-juridische dienstverlening, journalistiek 
en voertuigentechniek zijn er juist vaak klachten. 
 
Andere hoogtepunten uit de gids:  

- Nieuwe lay-out: De opmaak van de Keuzegids is volledig vernieuwd en verbeterd. Ook nieuw is het  
eindoordeel, dat nu wordt uitgedrukt in nul tot vijf sterren. 

- Beste baankansen voor theaterstudenten: Van alle hbo-opleidingen kom je met theater & dans het 
best aan het werk. 95 procent van de afgestudeerden heeft een baan. De grootverdieners zitten wel 
nog steeds in de technische hoek. 

- Minder uitval pabo: Dit jaar vallen er een stuk minder pabostudenten uit in het eerste jaar, ondanks 
de taal- en rekentoets. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen is de uitval nog steeds heel hoog.   

 
Over de Keuzegids 
De Keuzegids is gebaseerd op de meest actuele gegevens over toelatingseisen, arbeidsmarkt, studiesucces en 
onderwijskwaliteit. De Keuzegids verschijnt in boekvorm en is als online licentie verkrijgbaar. Er verschijnen dit 
jaar nog drie andere Keuzegidsen: Keuzegids Universiteiten 2019 (november); Keuzegids Mbo 2019 
(december); Keuzegids Masters 2019 (februari) 
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Voor de redacties, niet voor publicatie: 
Redacties van kranten en online media krijgen inzage in de gids. Vragen? Mail naar info@keuzegids.org of bel 
naar 071-5231341. De methodiek wordt uitgebreid toegelicht op onze website: www.keuzegids.nl.  
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