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In het wetgevingoverleg van 15 mei jl.  over het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs (30 
3087) is mij gevraagd u te informeren over het aantal studenten dat gedurende een jaar van instelling 
en van opleiding in het hoger onderwijs wisselt.  De Informatie Beheer Groep presenteert mij in dit 
verband het volgende beeld over het aantal studenten in het hoger onderwijs dat gedurende een jaar 
wisselt van instelling. Deze gegevens betreffen de periode van 1 oktober 2004 tot 1 oktober 2005. 
 

Per oktober 2004 waren er  555.425  ingeschreven studenten in het hoger onderwijs. 

Per oktober 2005 waren er daarvan  371.350  nog bij dezelfde instelling en opleiding  ingeschreven, 

en hebben er daarvan voor oktober 2005 93.513  met een graad de instelling verlaten, 

en zijn er ook nog eens voor oktober 2005 49.298  zonder graad uit het ho vertrokken (studiestakers). 

Ofwel er waren in deze periode 41.264  studenten die van opleiding zijn gewisseld. 

   

Van deze switchers hebben er 18.094 een vervolgopleiding bij dezelfde instelling gekozen 

En hebben er dus 23.170 een opleiding bij een andere instelling gekozen 
 

Het gaat kortom bij het huidige stelsel om circa 23.000 studenten die van instelling en opleiding 
wisselen, ongeveer 4% van het aantal ingeschreven van 555.000 studenten. Van deze 555.000 
studenten waren er 114.000 die als eerstejaars, vooral in september, met een opleiding zijn begonnen. 
Deze van opleiding en instelling wisselende studenten representeren een financieel beslag van circa 45 
miljoen euro, uitgaande van een prijs per 2.000 euro per student voor een half jaar studie. Het gaat 
daarmee om circa 1,5% van het vanwege het verzorgen van hoger onderwijs beschikbare budget.  
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