
 

 

 

 

Toegankelijkheid en (on)gelijke 

kansen aan de UvA 

 

 

MERLIJN KARSSEN   MARIANNE BOOGAARD 

FRED VERBEEK    JAAP ROELEVELD 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 
 
 
Karssen, M., Boogaard, M., Verbeek, F. & Roeleveld, J.  
Toegankelijkheid en (on)gelijke kansen aan de UvA. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
(Rapport 1033, projectnummer 10781) 
 
 
ISBN 978-94-6321-096-6 

 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, 

without the prior written permission of the publisher. 

 
 
Uitgave en verspreiding: 
Kohnstamm Instituut 
Roetersstraat 31, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam 
Tel.: 020-525 1226 
www.kohnstamminstituut.nl 
© Copyright Kohnstamm Instituut, 2020 

 
 
 

http://www.kohnstamminstituut.nl/


 

 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 1 
 
1 Achtergrond van de studie 9 
 1.1 Doel van het onderzoek 9 
 1.2 Onderzoeksvragen 10 
 
2 Methode 13 
 Deelstudie 1 13 
 2.1 Data 13 
 2.2 Selectie 15 
 2.3 Definities 16 
 2.4 Databestanden 20 
 2.5 Analyses 28 
 Deelstudie 2 31 
 2.6 Exit-enquêtes 31 
 
3  Toegankelijkheid 35 
 3.1 Samenstelling van de UvA-studentenpopulatie bij entree in 

2011, 2014 en 2017 36 
 3.2 Samenstelling van de Nederlandse UvA-studentenpopulatie 

bij entree 43 
 3.3 Samenstelling van de UvA-studentenpopulatie bij entree        

in vergelijking met de VU-Amsterdam en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam 48 

 
4 Gelijke kansen 53 

 4.1 Samenhang tussen diversiteitskenmerken en studie-   
loopbaan 53 

 
5  Conclusie en discussie 69 
 5.1 Toegankelijkheid 69 
 5.2 Gelijke kansen 71 
 5.3 Conclusies op basis van de exit-enquêtes 75 
 5.4 Beperkingen 77 



 

 

 
6 Overige resultaten: highlights uit beide deelstudies 81 
 6.1 Belangrijkste overige resultaten deelstudie 1 81 
 6.2 Belangrijkste overige resultaten voor deelstudie 2 84 
 
Bijlagen  85 
 Bijlage bij Hoofdstuk 3 85 
 Bijlage bij Hoofdstuk 4 93 
 
Recent uitgegeven rapporten Kohnstamm Instituut 111 

  



1 

 

 

 

Samenvatting 

Deze studie heeft als hoofdvraag: in hoeverre is er aan de UvA 
sprake van brede toegankelijkheid en gelijke kansen voor alle 
studenten ongeacht hun achtergrond? Doel was te achterhalen of 
er eventuele structurele belemmeringen zijn bij de entree en 
studievoortgang voor bepaalde groepen studenten in de totale 
studentenpopulatie van de UvA. Voor de beantwoording van deze 
vraag zijn twee deelstudies uitgevoerd.  
In deelstudie 1 is een cohortonderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft 
in (veranderingen in) de samenstelling van de studentenpopulatie 
gedurende de studieloopbaan. Het cohortonderzoek is uitgevoerd 
op basis van een palet aan achtergrondgegevens van de studenten, 
afkomstig uit verschillende databestanden. 
In deelstudie 2 is een exit-enquête gehouden die inzicht geeft in 
redenen voor studieuitval en niet-doorstromen naar een 
masteropleiding aan de UvA. We beschrijven in dit 
onderzoeksrapport de aanpak en resultaten van beide deelstudies. 
 
Opzet deelstudie 1: toegankelijkheid en studiesucces 
In deelstudie 1 is gekeken naar de deelname en studieresultaten 
van verschillende groepen studenten, in drie cohorten, namelijk 
studenten die zijn gestart met een studie aan de UvA in 
respectievelijk de studiejaren 2011-2012, 2014-2015 en 2017-2018.  
Om te bepalen of er sprake is van brede toegankelijkheid is 
gekeken naar de samenstelling van de studentenpopulatie en naar 
veranderingen daarin gedurende de studieloopbaan. Dat is gedaan 
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voor de totale studentenpopulatie en ook apart voor alleen de 
groep studenten met de Nederlandse nationaliteit zodat ook 
inzicht ontstaat in de diversiteit van die studentenpopulatie los 
van de populatie ‘internationale studenten.’ (Zie 2.5 voor een 
toelichting). 
De UvA-studentenpopulatie en de veranderingen in de 
samenstelling ervan zijn vergeleken met landelijke cijfers voor de 
populatie vwo-scholieren, en vervolgens ook met de 
samenstelling van de studentenpopulaties aan de twee andere 
grotestadsuniversiteiten, namelijk de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Om te bepalen of er sprake is van gelijke kansen voor alle 
studenten ongeacht hun achtergrond is nagegaan of er verschillen 
zijn tussen bepaalde groepen studenten in de kans op het behalen 
van een diploma, het ontvangen van een positief BSA, het 
ontvangen van een positief studieadvies na de 
matchingsprocedure, het voortijdig afbreken van hun studie en/of 
het doorstromen vanuit de bachelor naar een masteropleiding.         
De onbedoelde selectie is onderzocht voor (a) alle studenten, (b) 
de groep studenten met een vwo-vooropleiding en (c) de groep 
studenten met een hbo/wo-vooropleiding.  
We hebben gekeken of er verschillen zijn in de kans op een 
succesvolle studieloopbaan die samenhangen met de volgende 
achtergrondkenmerken: sekse, leeftijd, wel/geen 
migratieachtergrond, sociaaleconomische status en type 
vooropleiding. Voor de studenten met een vwo-vooropleiding 
hebben we daarnaast ook analyses uitgevoerd voor de 
verschillende examenprofielen en hoge respectievelijk lage 
gemiddelde eindexamencijfers. 
 
Toegankelijkheid 
Uit deelstudie 1 blijkt dat de UvA breed toegankelijk is. Voor alle 
onderzochte cohorten geldt dat de UvA-studentenpopulatie 
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redelijk divers is qua geslacht, migratie-achtergrond en 
sociaaleconomische status in vergelijking met de populatie vwo-
leerlingen in Nederland.  

- De verhouding mannen-vrouwen onder de UvA-studenten 
is vergelijkbaar met die onder vwo-leerlingen in Nederland.  

- Het percentage studenten met een migratieachtergrond is 
op de UvA hoger dan in de landelijke vergelijkingsgroep 
vwo-leerlingen.  

- Het percentage studenten met hoogopgeleide ouders is aan 
de UvA relatief laag in vergelijking met de vwo-leerlingen 
in Nederland. 

 
In vergelijking met de VU en de EUR is de studentenpopulatie aan 
de UvA redelijk divers qua geslacht, maar minder divers qua 
migratieachtergrond en vooropleiding.  

- Op de UvA is het percentage studenten met een 
migratieachtergrond en het percentage studenten met een 
tweedegeneratie-migratieachtergrond lager dan aan de VU 
en de EUR. 

- De studenten aan de UvA hebben vooral een vwo-
vooropleiding. Het percentage studenten met een hbo-
vooropleiding is lager dan op de VU en de EUR. 
 

Het beeld wordt echter anders als we de universiteiten vergelijken 
per studierichting.  

- Voor de studierichtingen Gezondheidszorg, Economie en 
Taal en Cultuur geldt dat de UvA diverser is dan de VU en de 
EUR qua migratieachtergrond en diverser dan de VU qua 
vooropleiding.  

- Voor de studierichtingen Natuur, Recht en Gedrag & 
Maatschappij geldt dat de VU en de EUR diverser zijn dan de 
UvA qua migratieachtergrond en vooropleiding. 
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Studiesucces 
Uit deelstudie 1 komt verder naar voren dat bepaalde groepen 
studenten structureel een lagere kans hebben op een succesvolle 
studieloopbaan dan andere groepen studenten.  

- Mannen hebben een kleinere kans op een succesvolle 
studieloopbaan dan vrouwen.  

- Oudere studenten hebben een kleinere kans op een 
succesvolle studieloopbaan dan jongere studenten.  

- Studenten met ouders met een laag tot middeninkomen 
hebben kleinere kansen op een succesvolle studieloopbaan 
dan studenten met ouders met een hoog inkomen.  

- Ook de vorm van studiefinanciering maakt verschil voor de 
kans op studiesucces. 

- Evenals het gevolgde profiel in het voortgezet onderwijs en 
het gemiddelde eindexamencijfer. 
 

Voor enkele achtergrondkenmerken van studenten lijkt er dus 
sprake te zijn van structurele, onbedoelde selectie. Het is echter 
onduidelijk of/in hoeverre die onbedoelde selectie te verklaren is 
door een selectie-effect binnen de UvA.  

- Het verschil tussen mannen en vrouwen past in een patroon 
dat we niet alleen op de universiteit terugzien: ook in het 
voorgezet onderwijs is sprake van ongelijkheid op basis van 
geslacht.  

- Het verschil in kans op een succesvolle studieloopbaan 
tussen jongere en oudere studenten en tussen studenten 
met ouders met een laag tot middeninkomen en een hoog 
inkomen blijkt vooral groot onder studenten met een 
vooropleiding vwo. Voor beide verschillen zijn niet direct 
verklarende oorzaken of mechanismes aan te wijzen. Het 
zou kunnen dat oudere studenten en studenten met ouders 
met een laag tot middeninkomen zich minder thuisvoelen 
op de UvA waar de meeste studenten jong zijn en ouders 
hebben met een hoog inkomen. 
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- Wat betreft onbedoelde selectie op basis van de vorm van 
studiefinanciering zien we dat de studenten met een 
uitwonenden-beurs een kleinere kans hebben om door te 
stromen naar een masteropleiding dan studenten met een 
thuiswonenden-basisbeurs. Maar het is goed mogelijk dat 
hiervoor redenen zijn die losstaan van de UvA. Het zou ook 
zo kunnen zijn dat juist de uitwonende studenten 
gemakkelijker naar een andere universiteit gaan voor hun 
masteropleiding, of dat zij om financiële of andere redenen 
vaker kiezen voor een tussenjaar. We kunnen daarover 
echter geen verder uitspraken doen: de gegevens over de 
vorm van studiefinanciering gaan niet direct over thuis- of 
uitwonende studenten, de vorm van studiefinanciering 
geeft alleen een indicatie. 

- Wat de profielkeuze betreft geldt het profiel C+M als 
gemakkelijker, en de N+G en N+T profielen als moeilijker.              
De verschillen die wij zien in de kansen op studiesucces 
zouden het gevolg kunnen zijn van bedoelde of onbedoelde 
selectie van de sterkere en meer ambitieuze studenten. 

- De selectie op basis van het gemiddelde eindexamencijfer 
lijkt zoals bedoeld. Dit betekent namelijk dat de best 
gekwalificeerde studenten het ook het beste doen en dat de 
selectie dus plaatsvindt op basis van de kwaliteiten van de 
studenten. 

 
Opzet deelstudie 2: studie-uitval 
In deelstudie 2 zijn enquêtes gehouden onder studenten die in het 
studiejaar 2017-2018 hun bachelor- of masteropleiding hebben 
gestaakt zonder het diploma te behalen en onder studenten die na 
het behalen van hun bachelordiploma zich niet voor het studiejaar 
2018-2019 hebben ingeschreven voor een masteropleiding aan de 
UvA.  
In deze enquêtes is onder andere gevraagd naar de redenen voor 
de studie-uitval of, in het geval van de bachelorgediplomeerden, 
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naar de redenen om geen masteropleiding aan de UvA te gaan 
volgen. Onderzocht is of er bij deze redenen verschillen zijn 
gerelateerd aan bepaalde achtergrondkenmerken van de 
studenten. Gekeken is naar de achtergrondkenmerken leeftijd, 
geslacht, matchingsadvies, nationaliteit, land waar het diploma 
van de vooropleiding is behaald en het opleidingsniveau van de 
ouders. In deze deelstudie waren geen gegevens bekend over 
migratieachtergrond of sociaaleconomische status. 
Uit deze deelstudie komen de volgende verschillen naar voren als 
het gaat om redenen om met de bachelor- of masteropleiding te 
stoppen of om geen masteropleiding aan de UvA te gaan volgen. 
 
Uitval bachelorfase 
Redenen van eerstejaarsstudenten om te stoppen met de 
bacheloropleiding zijn: 

· jongeren noemen vaker dan ouderen dat de opleiding te 
theoretisch is; 

· mannen stoppen vaker dan vrouwen vanwege een aankomend 
negatief BSA; 

· vrouwen stoppen vaker dan mannen omdat de opleiding /   
het studeren aan de UvA niet aan de verwachtingen voldoet; 

· studenten met een negatief matchingsadvies stoppen vaker 
omdat sfeer opleiding niet aansprak dan studenten met een 
positief advies; 

· buitenlandse studenten stoppen vaker dan Nederlandse 
studenten omdat ze studeren op zich niet leuk vinden; 

· buitenlandse studenten stoppen vaker dan Nederlandse 
studenten omdat de sfeer op de opleiding niet aansprak; 

· studenten waarvan minstens één van de ouders een 
universitaire opleiding heeft gevolgd vallen vaker uit omdat 
ze het studeren op zich niet leuk vonden. 

 
Uitval masterfase: 
Redenen van masterstudenten om te stoppen met de opleiding: 
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· oudere studenten stoppen vaker vanwege persoonlijke 
omstandigheden dan jongere studenten; 

· jongere studenten stoppen vaker omdat de opleiding / het 
studeren aan de UvA niet aan de verwachting voldoet dan 
oudere studenten; 

· vrouwen stoppen vaker omdat ze onvoldoende begeleiding 
kregen vanuit de opleiding dan mannen; 

· Nederlandse studenten stoppen vaker dan buitenlandse 
studenten omdat de opleiding / de UvA niet aan de 
verwachtingen voldeed. 

 
Redenen van bachelor-gediplomeerden om geen masteropleiding 
aan de UvA te gaan volgen: 

· studenten met een buitenlandse nationaliteit gaan vaker dan 
studenten met een Nederlandse nationaliteit een 
masteropleiding volgen aan een andere universiteit omdat de 
masteropleiding bij die andere universiteit beter staat 
aangeschreven; 

· studenten met een buitenlandse nationaliteit gaan vaker geen 
masteropleiding volgen dan studenten met een Nederlandse 
nationaliteit omdat een masteropleiding te duur is of 
vanwege persoonlijke omstandigheden; 

· studenten met een Nederlands diploma gaan vaker dan 
studenten met een buitenlandse diploma geen 
masteropleiding volgen omdat ze geen zin meer hebben om te 
studeren; 

· studenten van het College of Economics en het Amsterdam 
University College gaan vaker een masteropleiding aan een 
andere universiteit volgen omdat de masteropleiding aan de 
andere universiteit beter staat aangeschreven; 

· jonge studenten nemen vaker na het bachelor-diploma een 
tussenjaar en zijn van plan later een masteropleiding te gaan 
volgen dan oudere studenten; 
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· oudere studenten gaan vaker dan jongeren studenten geen 
masteropleiding volgen omdat ze geen zin meer hebben om te 
studeren. 
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1 Achtergrond van de studie 

In dit hoofdstuk geven we een korte toelichting op de aanleiding 
voor het onderzoek en de onderzoeksvragen die centraal staan. 

1.1 Doel van het onderzoek 

De UvA wil graag weten of er sprake is van onbedoelde ongelijke 
toegankelijkheid en onbedoelde selectie tijdens de studie.            
Met onbedoelde selectie bedoelen we de feitelijk in de loop van de 
tijd blijkende selectie. Het gaat om structurele belemmeringen die 
niet per jaar veranderen.  
De UvA wil bovendien graag inzicht krijgen in veranderingen in de 
samenstelling van de studentenbevolking aan de UvA.  
Om dergelijke veranderingen te kunnen zien, is het nodig te kijken 
naar verschillende cohorten. Uitgangspunt is dat cohorten die iets 
verder uit elkaar liggen eerder relevante veranderingen zullen 
laten zien dan direct opeenvolgende cohorten. In het uitgevoerde 
onderzoek is daarom gekeken naar de samenstelling van de 
studentenpopulatie in de cohorten 2011 (studiejaar 2011-2012), 
2014 (studiejaar 2014-2015) en 2017 (studiejaar 2017-2018). 
Daarmee konden ook enkele belangrijke recente beleids-
wijzigingen worden meegenomen die mogelijk samenhangen met 
veranderingen in de studenteninstroom: in de studiejaren 2012 tot 
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2014 is het BSA UvA-breed ingevoerd1, de verplichte matching 
bestaat sinds 2014-2015, en voor het cohort 2017 geldt het (in 
2015-2016 ingevoerde) leenstelsel. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag voor het onderzoek is:  
In hoeverre is er aan de UvA sprake van brede toegankelijkheid en 
gelijke kansen voor alle studenten ongeacht hun achtergrond? 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn twee deelvragen 
geformuleerd:  
1. Hoe is de samenstelling van de studentenpopulatie bij de 

entree aan de UvA, gelet op diversiteitskenmerken van de 
studenten en hoe ontwikkelt die samenstelling zich?  
 Met als vervolgvragen: 

a) Hoe divers is de samenstelling van de UvA-
studentenpopulatie in vergelijking met de populatie 
vwo-leerlingen in Nederland? 

b) Hoe divers is de samenstelling van de UvA-
studentenpopulatie in vergelijk met andere 
grootstedelijke universiteiten? 

2. In hoeverre is er sprake van onbedoelde selectie gedurende 
het opleidingstraject?  

a) Zijn er groepen studenten die vaker een positief 
studieadvies ontvangen na de matchingsprocedure?     
En zijn er groepen studenten die vaker een positief BSA2 

                                                             
 
1  Een aantal studies is al eerder gestart met een BSA. Informatie over de exacte invoering 

per studierichting is beschikbaar bij de afdeling IR van de UvA. 
2  BSA = bindend studieadvies. Een student die voldoende studiepunten heeft behaald in 

het eerste studiejaar ontvangt een positief studieadvies. Bij onvoldoende studiepunten, 
zonder dat sprake is van bijzondere omstandigheden moet de student stoppen met de 
opleiding. 
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ontvangen? Zo ja, voor welke groepen studenten geldt 
dat?  

b) Zijn er groepen studenten die vaker hun diploma halen? 
Zo ja, voor welke groepen studenten geldt dat? 

c) Zijn er groepen studenten die vaker hun studie 
voortijdig afbreken? Zo ja, voor welke groepen 
studenten geldt dat? 

d) Zijn er groepen studenten die vaker vanuit de bachelor 
instromen in een masteropleiding? Zo ja, voor welke 
groepen studenten geldt dat? 

 
Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord in twee deelstudies.         
In deelstudie 1 is een cohortonderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft 
in de samenstelling van de studentenpopulatie bij entree en 
gedurende de studieloopbaan. Voor deelstudie 2 is een exit-
enquête gehouden die inzicht geeft in redenen voor studie-uitval 
en voor het niet doorstromen naar een masteropleiding.  
In de twee deelstudies zijn naast de bovenstaande 
onderzoeksvragen ook een aantal verdiepende onderzoeksvragen 
beantwoord. Zo is in deelstudie 1 nagegaan of er verschillen zijn 
tussen Colleges in de samenstelling van hun studentenpopulatie 
en of er veranderingen optreden in de diversiteit van de 
studentenpopulatie van de UvA gerelateerd aan bepaalde mijlpalen 
in de studieloopbaan. In hoofdstuk 6 bespreken we kort de 
uitkomsten van deze verdiepende onderzoeksvraag.  
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2 Methode 

In dit hoofdstuk lichten we de aanpak toe voor achtereenvolgens 
deelstudie 1 en deelstudie 2. 
 

Deelstudie 1 

In deelstudie 1 stonden de onderzoeksvragen over 
toegankelijkheid en selectie tijdens de studieloopbaan centraal. 
Om hierop zicht te krijgen zijn gegevens geanalyseerd van drie 
studentcohorten: 2011, 2014 en 2017. 

2.1 Data 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is in deelstudie 1 
gebruik gemaakt van een zo breed mogelijk palet aan 
achtergrondgegevens van de ingeschreven studenten, afkomstig 
uit de volgende databestanden: SIS (studentinformatiesysteem 
van de UvA), KUO (Kengetallen Universitair Onderwijs) en 1cHO    
(1 cijfer HO van DUO-registers).  
Het SIS is gebruikt als hoofdbestand en aan dit bestand zijn de 
overige bestanden gekoppeld. In SIS zijn per cohort de studenten 
geselecteerd die zich in het betreffende studiejaar voor het eerst 
hebben ingeschreven voor een bacheloropleiding met een 
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diplomaprogramma aan de UvA. Er is gekozen voor ‘eerstejaars 
opleiding’ en niet voor ‘eerstejaars instelling’. Dit betekent dat er 
ook studenten in de bestanden voorkomen die al eerder 
wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd. Er is gekozen voor 
‘eerstejaars opleiding’, omdat het voor de afzonderlijke 
opleidingen van belang is om te onderzoeken welke studenten zij 
vast weten te houden en welke niet, ongeacht of die laatste groep 
nu elders aan de UvA heeft gestudeerd of doorgaat, aan een andere 
universiteit/hogeschool heeft gestudeerd of doorgaat, of helemaal 
stopt met hoger onderwijs. 
De afdeling IR van de UvA heeft de verschillende databestanden 
samengevoegd op basis van het onderwijsnummer, burger-
servicenummer c.q. studentnummer. Dat leverde een vrijwel 
100%-match op. Vervolgens zijn de gekoppelde databestanden in 
de Remote Access omgeving van CBS geüpload en gekoppeld aan 
CBS-data omtrent persoons-, inkomens- en onderwijsgegevens. 
Met behulp van koppeling van studenten op basis van het burger-
servicenummer heeft het CBS de gegevens van de meeste 
studenten kunnen verrinnen3. Zo kon in cohort 2011 99,9%, in 
cohort 2014 99,0% en in 2017 90,3% van de studentgegevens 
verrind worden. Voor het cohort 2017 ligt het percentage lager 
doordat er veel internationale studenten4 in het bestand 
voorkomen die nog niet ingeschreven stonden bij de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksoverheid op het 
moment van hun inschrijving bij de UvA. Daardoor kon CBS de 
studentgegevens niet verrinnen op basis van hun burger-
servicenummer. Alle analyses zijn uitgevoerd binnen de beveiligde 
remote access omgeving van het CBS. 

                                                             
 
3  Het omzetten van persoonsidentificerende kenmerken in een bestand naar ‘een 

RINPERSOON-nummer’ waaruit die kenmerken zijn verwijderd, heet in termen van het 
CBS het ‘verrinnen’ van een bestand. 

4  Met de term ‘internationale studenten’ verwijzen we naar de studenten met een 
buitenlandse vooropleiding. Er waren geen gegevens bekend over of iemand echt een 
buitenlandse student is, alleen over ‘buitenlandse vooropleiding’ en ‘nationaliteit’. 
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2.2 Selectie 

Nadat de bestanden waren gekoppeld zijn er enkele keuzes 
gemaakt die invloed hebben op de samenstelling van het 
databestand. Er is voor gekozen om alleen die studenten te 
selecteren die (a) ingestroomd zijn in een bachelor, die (b) voltijd 
studeren en die (c) in september gestart zijn met een studie. 
Schakelstudenten zijn niet betrokken in dit onderzoek, omdat dit 
onderzoek zich richt op het volgens van studenten die starten in 
het eerste studiejaar. 
Studenten die binnen of na één studiejaar al een bachelordiploma 
behalen voor de studie waarvoor zij staan ingeschreven, zijn 
verwijderd uit de data. Ook buitenlandse studenten die niet verrind 
konden worden door het CBS zijn buiten de analyses gelaten. 
Studenten die met meerdere records in de data zitten omdat zij 
meerdere studies tegelijkertijd doen, zijn niet uit het databestand 
verwijderd. Dat gaat om een klein aantal studenten en voor de 
onderzoeksvragen over samenstelling van de studentenpopulatie 
en de studievoortgang is het passend dat zij worden meegenomen 
in de data voor de verschillende studies waaraan zij deelnemen. 
Er zijn uiteindelijk 6994 studenten (93,6%) voor cohort 2011, 5921 
studenten (87,3%) voor cohort 2014 en 7084 studenten (87,6%) 
voor cohort 2017 in het databestand behouden. De studenten die 
niet langer in onze bestanden zitten, zijn voor het overgrote deel 
buitenlandse studenten die nog niet in de BRP ingeschreven 
stonden op moment van inschrijving bij de UvA. In 2017 weten we 
bijvoorbeeld voor 85% van de studenten die niet gekoppeld 
konden worden dat zij een buitenlandse vooropleiding hebben, 
terwijl voor de overige 15% geldt dat hun vooropleiding onbekend 
is (en ook in dat geval is het ‘t meest waarschijnlijk dat het gaat 
om een buitenlandse vooropleiding).5 

                                                             
 
5  Hiervoor is dus wel gebruik gemaakt van de SIS-gegevens, maar alleen ter verklaring 

van de lagere percentages voor de koppeling. 
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2.3 Definities 

In dit onderzoek hanteren we een aantal begrippen. We lichten 
hieronder toe hoe we deze begrippen hebben gedefinieerd. 
 
Cohorten 
Cohorten zijn groepen studenten die op een bepaald moment 
tegelijk zijn begonnen met studeren en die gevolgd kunnen 
worden. De onderzoeksvragen in deze studie worden beantwoord 
voor drie cohorten: de studenten die in september zijn gestart met 
studeren aan de UvA in studiejaar 2011-2012 (cohort 2011), in 
2014-2015 (cohort 2014) en in 2017-2018 (cohort 2017).  
Het cohort dat instroomde in 2011 is gekozen omdat voor deze 
studenten over een langere tijd informatie bekend is over de 
studieloopbaan. Voor het cohort dat instroomde in 2014 kan zowel 
gekeken worden naar de effecten van de matching als het BSA. Het 
cohort 2017 geeft zicht op de meest recente gegevens en op 
eventuele effecten van de wijziging in de studiefinanciering door 
de invoering van het leenstelsel.  
 
Diversiteitskenmerken 
Om zicht te krijgen op de diversiteit van de studentenpopulatie is 
gekeken naar de volgende studentkenmerken: geslacht, leeftijd, 
migratieachtergrond, sociaaleconomische achtergrond en 
vooropleiding. 
Over enkele andere mogelijk relevante diversiteitskenmerken, 
zoals bijvoorbeeld functionele beperkingen of religie, zijn in de 
databestanden die beschikbaar waren voor het onderzoek, geen 
betrouwbare gegevens voorhanden. Deze kenmerken konden 
daarom niet meegenomen worden in het onderzoek. 
 
Diversiteit 
Of er sprake is van een relatief meer of minder diverse 
samenstelling van de studentenpopulatie van de UvA kan op 
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verschillende manieren bepaald worden: via vergelijking van de 
samenstelling van de UvA-populatie met de bevolkings-
samenstelling van Amsterdam, Nederland of andere grote steden, 
via vergelijking met de samenstelling van de studentenpopulatie 
op alle universiteiten of op specifieke universiteiten, via 
vergelijking met de samenstelling van een specifieke 
leeftijdsgroep zoals de bevolkingsgroep van 18-jarigen op het vwo 
in Amsterdam, Nederland of andere grote steden.  
De UvA richt zich vooral op studenten met een vwo-vooropleiding, 
en op studenten uit heel Nederland. Omdat niet voor alle 
diversiteitskenmerken vergelijkende cijfers te vinden zijn voor één 
specifieke groep is in dit onderzoek bepaald in hoeverre er sprake 
is van een diverse samenstelling op basis van drie vergelijkingen:  
(a) met de totale Nederlandse bevolking en (b) met de populatie 
vwo-leerlingen in Nederland en (c) met twee andere 
grotestadsuniversiteiten, namelijk de VU-Amsterdam en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 
Toegankelijkheid 
De UvA wil breed toegankelijk zijn. Dat houdt in dat niet de 
afkomst of andere achtergrondkenmerken, maar de talenten en 
capaciteiten van studenten bepalend zouden moeten zijn voor hoe 
toegang tot een universitaire opleiding aan de UvA. Wanneer 
daadwerkelijk sprake is van een brede toegankelijkheid, zou dus de 
studentenpopulatie die start met een opleiding aan de UvA 
gekenmerkt moeten worden door een diversiteit in 
achtergrondkenmerken. 
 
Onbedoelde selectie 
Onbedoelde selectie treedt op wanneer sprake is van structurele 
belemmeringen in de toegang tot een studie of in de 
studievoortgang die gerelateerd zijn aan bepaalde 
achtergrondkenmerken van studenten, in plaats van aan hun 
talenten en capaciteiten. Uitgangspunt in het uitgevoerde 
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onderzoek is dat de studenten die toegelaten worden tot een studie 
in principe beschikken over de daarvoor vereiste talenten en 
capaciteiten: zij beschikken immers over een diploma op grond 
waarvan zij toelaatbaar waren en hebben aan eventuele 
aanvullende toelatingseisen voldaan. 
 

Gelijke kansen  
De UvA wil alle studenten gelijke kansen bieden. Dit betekent dat 
studenten met dezelfde capaciteiten en talenten evenveel kans op 
toelating en studiesucces zouden moeten hebben. Andere 
achtergrondkenmerken zouden geen voor- of nadeel moeten 
opleveren in toegang of voortgang van de studie. 
 
Structurele belemmeringen 
Structurele belemmeringen in de context van het uitgevoerde 
onderzoek zijn belemmeringen die voortkomen uit hoe de toegang 
tot en het onderwijs aan de UvA zijn georganiseerd. Om inzicht te 
krijgen in het eventuele bestaan van zulke structurele 
belemmeringen voor groepen studenten met bepaalde 
achtergrondkenmerken, analyseren we de cohortgegevens per 
achtergrondkenmerk. Wanneer een aantal jaren achtereen 
eenzelfde effect optreedt in de toelating of studievoortgang van 
een of meer groepen studenten, is dat een aanwijzing dat voor 
deze groepen mogelijk sprake is van structurele belemmeringen. 
 
Studierichting 
Om de samenstelling van de studentenpopulatie aan de UvA zinvol 
te kunnen vergelijken met de studentenpopulaties van de VU-
Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam is niet alleen 
gekeken naar het totaal van de studentenpopulaties, maar is ook 
een uitsplitsing gemaakt naar studierichting. De studierichtingen 
Natuur, Gezondheidszorg, Economie, Recht, Gedrag en 
Maatschappij en Taal en Cultuur zijn onderscheiden. In de bijlagen 
staat meer informatie over de indeling in deze sectoren. 
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Studiesucces 
Studiesucces is bepaald op basis van het behalen van een 
bachelor-diploma. Voor het cohort 2011 is gekeken naar het 
behalen van een diploma tot zeven jaar nadat de student is gestart 
met de opleiding. Voor het cohort 2014 was het mogelijk na te gaan 
hoeveel studenten uiterlijk vier jaar nadat zij met hun opleiding 
zijn begonnen hun bachelor-diploma hebben behaald. Cohort 2017 
is in deze analyses niet meegenomen omdat de studenten 
redelijkerwijs hun bachelor nog niet konden hebben afgerond op 
het moment van uitvoering van dit onderzoek. 
Voor cohort 2011 onderzoeken we zowel studiesucces ongeacht 
studieduur, als studiesucces rekening houdend met studieduur. 
Voor die studieduur zijn twee groepen onderscheiden:  
1. Studenten die wel/niet hun bachelor behalen binnen 3 jaar + 

max. 1 jaar; 
2. Studenten die wel/niet hun bachelor behalen binnen 3 jaar + 

max. 2 jaar. 
 
In  cohort 2011 zijn er maar 59 studenten (<1%) die na zes jaar nog 
aan het studeren zijn zónder dat zij hun bachelor hebben afgerond. 
In verband met dit kleine aantal is besloten om het studiesucces in 
relatie tot studieduur niet verder te onderzoeken dan tot uiterlijk 
vijf jaar na de inschrijfdatum. 
 
Voorspellers van studiesucces  
Als indicatoren die studiesucces zouden kunnen voorspellen 
hebben we gekeken naar het matchingsadvies en het definitief 
bindend studieadvies (BSA). Het BSA is in de periode 2012-2014 
UvA-breed ingevoerd. De verplichte matching bestaat vanaf het 
studiejaar 2014-2015. Beide indicatoren zijn toegepast voor het 
cohort 2014. Voor cohort 2011 waren ze nog niet aan de orde, voor 
cohort 2017 zijn nog te weinig studievoortgangsgegevens 
beschikbaar om de voorspellende waarde van de matching of het 
BSA te kunnen bepalen. 
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Studie-uitval 
Studenten zijn gestopt met een opleiding als zij zich uitschrijven 
uit de studentenadministratie zonder een bachelor-diploma te 
hebben behaald. Om de mate van studie-uitval te bepalen is 
uitgegaan van de uitval per jaar. Het aantal maanden dat een 
student ingeschreven stond, is geen goede indicator voor studie-
uitval. Studenten die tijdelijk gestopt zijn met studeren, maar 
vervolgens doorgaan zien we niet als uitvallers, omdat zij mogelijk 
wel hun studie afmaken. Deze groep studenten doet dan eventueel 
wel langer over hun studie. 
Voor cohort 2011 is studie-uitval bepaald tot 7 jaar na het starten 
met de opleiding. Voor cohort 2014 is studie-uitval bepaald tot 4 
jaar na het starten met de opleiding. 
 
Doorstromen naar een master 
Alleen de studenten die een bachelor-diploma hebben behaald aan 
de Universiteit van Amsterdam en die staan ingeschreven bij een 
masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam zijn 
beschouwd als studenten die doorstromen naar een master. In ons 
bestand konden we voor de studenten uit het cohort 2011 hun 
doorstroom naar een masteropleiding nagaan in de periode tot 
zeven jaar nadat zij zijn gestart met hun studie. Voor studenten uit 
cohort 2014 kon dat tot vier jaar na hun start in de opleiding. 

2.4 Databestanden 

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende 
databestanden.6  We hebben daarbij gezocht naar 
achtergrondgegevens die zicht geven op (bepaalde aspecten van) 
diversiteit (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau van 
de ouders etc.), op de vooropleiding van de student 
                                                             
 
6 SIS (studentinformatiesysteem van de UvA), KUO (Kengetallen Universitair Onderwijs), 

1cHO (1 cijfer HO van DUO-registers) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 
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(vooropleiding, profiel, gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen), op de gekozen studierichting, en op de studievoortgang. 
In tabel 2.1 staat weergeven uit welke bestanden de gegevens 
afkomstig zijn. 
 
Tabel 2. 1 Bronnen van de gebruikte gegevens  

Achtergrondgegevens Databestand 

Leeftijd SIS 

Geslacht SIS 

Nationaliteit CBS 

Geboorteland student CBS 

Etniciteit7  CBS 

Generatie migratieachtergrond CBS 

Opleiding ouders CBS 

Eerste generatie academici CBS 

Inkomensniveau ouders CBS 

Inkomstenbron ouders CBS 

Maandbedrag studiebeurs CBS 

Vooropleiding  

Vooropleiding SIS + KUO 

Profiel SIS aangevuld met CBS 

Cijfer Centraal Examen vwo CBS 

Studie  

Opleiding SIS 

College  SIS 

Succes en uitval  

Matchingsadvies SIS  

Definitief bindend studieadvies SIS  

Diploma SIS 

Diploma binnen 4 jaar SIS  

Diploma binnen 5 jaar SIS 

Studie-uitval SIS 

Studie-uitval na 1 jaar SIS 

Doorstroom naar een Master SIS 

 

                                                             
 
7 In verband met de privacywetgeving is alleen van de studenten die ook voorkomen in de 

BRON bestanden de etniciteit vrijgegeven door het CBS. 
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Diversiteitskenmerken 
We geven hieronder een korte toelichting op de verschillende 
diversiteitskenmerken, en hoe deze voor het onderzoek zijn 
gedefinieerd. 
 

· Leeftijd is bepaald op basis van de leeftijd op 1 oktober van het 
betreffende jaar. 
 

· Wat geslacht betreft hebben we in de analyses gekozen voor de 
referentiecategorie ‘man’. Er was geen optie ‘onbekend’ voor 
alle studenten was het geslacht (m/v) bekend. 
 

· Nationaliteit, geboorteland en etniciteit van de student zijn 
onderverdeeld in zeven categorieën: Nederlands 
(referentiecategorie), Surinaams, Antilliaans, Turks, 
Marokkaans, overig niet-Westers en overig Westers.8  
 

· De etniciteit van de student is bepaald op basis van het 
geboorteland van de moeder indien beide ouders niet in 
Nederland zijn geboren. Indien één van de ouders in het 
buitenland is geboren, gaan we uit van het geboorteland van 
de buitenlandse ouder. 
 

· Om inzicht te krijgen in de diversiteit qua etniciteit en hoe 
deze gerelateerd is aan het percentage internationale 
studenten is het ook van belang om rekening te houden met 
de vraag of de student is toegelaten op grond van een 
Nederlandse dan wel een buitenlandse vooropleiding.              

                                                             
 
8 De categorieën zijn gebaseerd op de CBS-definitie. We hebben besloten om de 

categorieën Surinaams, Antilliaans, Turks en Marokkaans als aparte categorieën toe te 
voegen aangezien dit, naast de Nederlandse, de vier grootste etnische groepen in 
Nederland zijn. 
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We hebben daarom de gecombineerde variabele, etniciteit* 
vooropleiding toegevoegd. Deze variabele bestaat uit zes 
categorieën: 
 overig westerse etniciteit en buitenlandse vooropleiding 
 overig westerse etniciteit en Nederlandse vooropleiding 
 niet-westerse etniciteit en buitenlandse vooropleiding 
 niet-westerse etniciteit en Nederlandse vooropleiding 
 Nederlandse etniciteit en buitenlandse vooropleiding 
 Nederlandse etniciteit en Nederlandse vooropleiding 

(referentiecategorie). 
 

· Om te bepalen tot in welke generatie de student een migratie-
achtergrond heeft is een onderverdeling gemaakt naar 
eerste- (referentiecategorie), tweede en derde generatie. 
Studenten zijn ingedeeld in de categorie ‘eerste generatie’ 
indien zij in het buitenland zijn geboren en ten minste één 
ouder hebben die in het buitenland is geboren. Studenten zijn 
ingedeeld in de categorie ‘tweede generatie’ indien zij in 
Nederland zijn geboren en ten minste één van de ouders in 
het buitenland is geboren. Studenten zijn ingedeeld in de 
categorie ‘derde generatie’ indien beide ouders in Nederland 
zijn geboren en ten minste één van de ouders een 
migratieachtergrond heeft. 
 

· Het opleidingsniveau van de ouders is bepaald op basis van de 
hoogst behaalde opleiding en opgedeeld in vier categorieën: 
onbekend (geldt voor 40-50% van de studenten), laag 
(maximaal vmbo-t), midden (maximaal vwo) en hoog 
(minimaal hbo; referentiecategorie). Door de categorie 
‘onbekend’ mee te nemen kunnen we ook rekening houden 
met de afhankelijkheid van onbekend (opleidingsniveau van 
de ouders is vaker onbekend voor studenten met een 
migratieachtergrond). We gaan uit van de ouder met de 
hoogste opleiding. 
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Het opleidingsniveau van de ouders is niet vergelijkbaar 
tussen de cohorten. CBS heeft vanaf verslagjaar 2013 een 
groot aantal wijzigingen doorgevoerd bij het bepalen van het 
opleidingsniveau van personen. Dat geldt zowel voor de 
bronnen en jaargangen die gebruikt worden, als voor de 
beslisregels voor het afleiden van het opleidingsniveau en de 
weegmethodiek. Daarnaast zijn opleidingen onderschat door 
een onvolledige waarneming van particulier onderwijs, 
onderwijs genoten in het buitenland en lange 
bedrijfsopleidingen. 
 

· Om na te gaan in hoeverre de ouders van de student zelf 
wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd is een 
onderverdeling gemaakt in drie categorieën: tenminste één 
van beide ouders heeft een diploma in het wetenschappelijk 
onderwijs behaald, geen van de ouders heeft een diploma in 
het wetenschappelijk onderwijs behaald (=eerste generatie 
academici, referentiecategorie) en onbekend. 
 

· Het inkomensniveau van de ouders is opgesplitst in vijf 
categorieën op basis van de percentielen gestandaardiseerd 
inkomen (0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100 
(referentiecategorie)) plus een optie onbekend. We gaan uit 
van de ouder met het hoogste inkomen. Het peiljaar van het 
inkomen is gekoppeld aan het cohort waarin de student is 
gestart met de opleiding. 
 

· De inkomstenbron van de ouders dikken we in naar vier 
categorieën: inkomen uit arbeid (referentiecategorie), 
uitkering, vermogen en onbekend. We kijken naar de ouder 
met het hoogste inkomen. Onder de categorie ‘uitkering’ valt 
ook inkomen in de vorm van een pensioenuitkering. 
 



25 

 

 

· Het maandbedrag van de studiebeurs dikken we in naar vijf 
categorieën, namelijk: 
 geen financiering  
 wel financiering t/m basisbeurs thuiswonend 

(referentiecategorie) 
 meer dan basisbeurs thuiswonend t/m basisbeurs 

uitwonend, 
 meer dan basisbeurs uitwonend t/m aanvullende beurs 

thuiswonend  
 meer dan aanvullende beurs thuiswonend t/m 

aanvullende beurs uitwonend.  
 
Het komt nauwelijks voor dat de studenten in cohort 2011 of 
2014 maximaal lenen. Voor cohort 2017 hanteren we andere 
categorieën, omdat er voor deze studenten bij de aanvullende 
beurs geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen ‘thuis- 
of uitwonend’. Voor cohort 2017 gaat het om de volgende vijf 
categorieën:  
· geen financiering 
· wel financiering t/m basisbeurs thuiswonend 
· meer dan basisbeurs thuiswonend t/m basisbeurs 

uitwonend 
· meer dan basisbeurs uitwonend t/m aanvullende beurs 
· meer dan aanvullende beurs t/m maximale lening (want 

dat komt hier wel voor). 
 
Als er bij het CBS geen gegevens bekend waren over het 
maandbedrag van de studiefinanciering dan betekende dit 
dat de student ook geen studiefinanciering ontving.  
Er zijn wisselingen geweest in wel/geen studiefinanciering 
(geen studiefinanciering sinds september 2015), en in de 
hoogte van de studiefinanciering in studiejaar 2013-2014 en 
er is sprake van veranderde regels omtrent de maximale duur 
van een bachelor in studiejaar 2011-2012. Bij de interpretatie 
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van de analyses zullen we rekening houden met deze 
stelselwijzigingen. 

 
· De hoogst behaalde vooropleiding van de student is 

onderverdeeld in zeven categorieën: onbekend, vwo 
(referentiecategorie), hbo-propedeuse, hbo, wo-propedeuse, 
wo en opleiding in het buitenland. 
 

· Het profiel dat de student heeft gevolgd is onderverdeeld in 
zes categorieën: C+M; E+M (referentiecategorie); C+M en 
E+M; N+G; N+T; N+G en N+T. Gegevens over profiel zijn veelal 
alleen bekend voor studenten met als hoogst behaalde 
vooropleiding vwo. 
 

· Het gemiddeld eindexamencijfer is niet meegenomen voor 
studenten die een havo-eindexamen hebben gedaan, en 
daarna bijvoorbeeld een hbo-opleiding, omdat deze 
examencijfers veelal meer dan vier jaar oud zijn. Het 
gemiddeld eindexamencijfer van vier jaar geleden is geen 
goede indicator meer voor de prestaties in de vooropleiding 
voorafgaand aan de entree aan de UvA. 

 
Studievoortgang  
We lichten hieronder de gehanteerde definities toe voor de 
verschillende aspecten van de studievoortgang. 
 

· Bachelor-diploma is een dummy-variabele9 (1=diploma, 
0=referentiecategorie geen diploma). Er is ten eerste gekeken 
naar de studenten die wel of niet een bachelor-diploma 
hebben behaald, ongeacht de duur van studeren.  

                                                             
 
9 Een dummy-variabele is een variabele die bestaat uit een score 0 of 1. 
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· Vervolgens is voor de studenten die wel een bachelor-diploma 
hebben gehaald rekening gehouden met de duur van studeren. 
De variabele diploma binnen 4 jaar is een dummy-variabele en 
geeft aan of studenten al dan niet hun bachelor hebben 
afgerond binnen 3 jaar + max. 1 jaar studeren (1=diploma 
binnen 4 jaar, 0=referentiecategorie diploma behaald na 4 
jaar).  
 

· De variabele diploma binnen 5 jaar is een dummy-variabele en 
geeft aan of studenten hun bachelor hebben afgerond binnen 
3 jaar + max. 2 jaar studeren (1=diploma binnen 5 jaar, 
0=referentiecategorie diploma behaald na 5 jaar).  
 

· Matchingsadvies is een dummy-variabele (1=positief advies, 
0=referentiecategorie negatief advies).  
 

· Definitief bindend studieadvies is een dummy-variabele 
(1=positief advies, 0=referentiecategorie negatief advies). 
 

· Studie-uitval is een dummy-variabele (1=uitval, 
0=referentiecategorie geen uitval) en geeft aan of en student 
is uitgevallen, ongeacht in welk studiejaar. 
 

· Uitval later dan 1 jaar is een dummy-variabele (1=uitval later 
dan een jaar, 0=referentiecategorie uitval na 1 jaar). 
 

· Doorstroom naar Master is een dummy-variabele (1=wel 
doorstroom naar master na bachelor-diploma, 
0=referentiecategorie geen doorstroom naar master na 
bachelor-diploma). 
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2.5 Analyses 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen over de 
samenstelling van de studentenpopulatie zijn beschrijvende 
analyses uitgevoerd. Deze beschrijvende analyses geven inzicht in 
de aantallen en percentages studenten per diversiteitskenmerk 
voor (a) de totale UvA-studentenpopulatie en (b) de UvA-
studentenpopulatie met een Nederlandse nationaliteit.  
Naast de analyses voor de totale UvA-studentenpopulatie zijn ook 
aparte analyses uitgevoerd voor de groep UvA-studenten met een 
Nederlandse nationaliteit, omdat de UvA inzicht wilde in de 
diversiteit van de studentenpopulatie los van de populatie 
‘internationale studenten’ en omdat van veel buitenlandse 
studenten de achtergrondgegevens ontbreken of onvolledig zijn. 
Op basis van de beschikbare data is niet zonder meer te bepalen of 
een student al dan niet een internationale student is. De 
indicatoren nationaliteit en vooropleiding geven daarvoor wel een 
indicatie. Om te bepalen welke indicator de beste voorspeller is 
voor het zijn van ‘een Nederlandse student’ zijn de twee 
indicatoren gekruist met elkaar en is nagegaan welke van de twee 
indicatoren het minst aantal onbekende gegevens heeft. Uit die 
analyse bleek dat van de studenten met een buitenlandse 
vooropleiding bijna één op de drie de Nederlandse nationaliteit 
heeft én dat de nationaliteit vrijwel altijd bekend is. Om die 
redenen is op basis van de indicator nationaliteit van de student 
bepaald of een student een Nederlandse student is. 
 
Ook zijn veranderingen in diversiteit van de studentenpopulatie 
onderzocht door cross-sectionele analyses uit te voeren over de 
cohorten 2011, 2014, 2017. Deze analyses geven inzicht in 
veranderingen die optreden in de studentenpopulatie over de tijd. 
 
Bij de beschrijving van de samenstelling van de studenten-
populatie is een vergelijking gemaakt met landelijke 
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demografische ontwikkelingen in de diversiteitskenmerken, 
bijvoorbeeld voor het opleidingsniveau van de ouders. Daarnaast is 
ook een vergelijking gemaakt met de populatie vwo-leerlingen. 
 
De samenstelling van de studentenpopulatie aan de UvA is 
bovendien vergeleken met de studentenpopulatie van twee andere 
grotestadsuniversiteiten, namelijk de Vrije Universiteit-
Amsterdam (VU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).  
Om die vergelijking te kunnen maken, is een korte benchmark 
uitgevoerd op basis van al eerder gepubliceerd materiaal over deze 
universiteiten. Zowel van de VU als van de EUR waren gegevens 
over de studentenpopulatie bekend voor de indicatoren geslacht, 
etniciteit, generatie migratieachtergrond en vooropleiding.    
Naast een vergelijking van deze indicatoren voor de gehele 
studentenpopulaties is ook een uitsplitsing gemaakt per 
studierichting. De studierichtingen Natuur, Gezondheidszorg, 
Economie, Recht, Gedrag en Maatschappij en Taal en Cultuur zijn 
onderscheiden. In de bijlagen staat meer informatie over de 
indeling in deze sectoren. 
 
Vervolgens zijn multilevel logistisch regressieanalyses uitgevoerd 
op de cohorten 2011 en 2014 om inzicht te krijgen in onbedoelde 
selectie. De afhankelijke variabelen daarvoor zijn: studiesucces, 
voorspellers van studiesucces, studie-uitval en doorstroom naar 
een master. De onafhankelijke variabelen zijn de diversiteits-
kenmerken. Er is rekening gehouden met het feit dat de studenten 
in verschillende opleidingen staan ingeschreven door in de 
analyses ook verschillen tussen opleidingen mee te nemen. Deze 
analyses zijn uitgevoerd in het statistische programma MLWin.  
 
Bij de controlevariabelen in deze analyses is ook gekeken naar type 
vooropleiding, examencijfers en profiel van de studenten.      
Omdat de gegevens over het gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen-vwo alleen beschikbaar zijn voor studenten met een 
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vwo-vooropleiding en omdat gegevens over het eindexamen-
profiel voornamelijk bekend zijn voor de studenten met een vwo-
vooropleiding, is besloten de analyses, naast voor alle studenten, 
ook uit te voeren voor alleen de studenten met een vwo-
vooropleiding. De analyses zijn eerst gedaan voor álle studenten 
zonder de controlevariabelen examencijfers en -profiel (Model 1) 
en vervolgens voor alleen de groep studenten met een vwo-
vooropleiding, inclusief deze twee variabelen (Model 2). 
Vervolgens zijn de analyses uitgevoerd voor alleen de studenten 
met een hbo- of wo-vooropleiding (propedeuse of diploma) om 
inzicht te krijgen in onbedoelde selectie specifiek voor de groep 
studenten met een vooropleiding hbo of wo (Model 3). 
 
Om zicht te krijgen op de diversiteit qua etniciteit en op de vraag 
hoe die diversiteit zich verhoudt tot het percentage internationale 
studenten (gelet op een buitenlandse vooropleiding), zijn de 
variabelen etniciteit en vooropleiding gecombineerd. In Model 1 is 
de gecombineerde variabele etniciteit*vooropleiding gebruikt in 
plaats van de variabele etniciteit alleen. In Model 2 en 3 zijn alleen 
de studenten geselecteerd met een  specifieke vooropleiding (voor 
Model 2: vwo, voor model 3: hbo en wo) en maken we gebruik van 
de variabele etniciteit in plaats van de gecombineerde variabele 
etniciteit*vooropleiding, aangezien er geen sprake kan zijn van 
studenten met een buitenlandse vooropleiding. 
 
In enkele gevallen was het nodig om variabelen samen te voegen, 
categorieën in te dikken of buiten beschouwing te laten. Dat is ten 
eerste gedaan vanwege de voorwaarden van het CBS: het is niet 
toegestaan te rapporteren over kleine aantallen, en over cellen met 
nullen en cellen groter dan 90% van het totale aantal eenheden.10 
Dit komt vooral voor bij de beschrijvende analyses. De tweede 

                                                             
 
10 Tenzij er goede argumenten zijn waarom er geen sprake kan zijn van groepsonthulling. 
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reden is dat bij de multilevel logistisch regressieanalyses soms 
aantallen te klein waren om tot betrouwbare statische schattingen 
van effecten te komen. Dit was vooral bij Model 3 het geval, omdat 
de totale steekproef voor Model 3 klein is: er is maar een klein 
aantal studenten met een vooropleiding hbo of wo. In de analyses 
hebben we steeds geprobeerd daar zo goed mogelijk mee om te 
gaan. In de bijlage bij hoofdstuk 4 is steeds per afhankelijke 
variabele aangeven of er variabelen zijn samengevoegd, dan wel 
categorieën zijn ingedikt of buiten beschouwing gelaten. Voor alle 
multilevel logistisch regressieanalyses geldt verder dat er 
schattingsproblemen waren met de variabele vooropleiding.           
De variabele vooropleiding kon, vanwege de kleine aantallen, niet 
worden geschat voor de groep studenten met een vooropleiding 
hbo of wo. We hebben daarom de categorieën wo en wo-
propedeuse en hbo en hbo-propedeuse samengevoegd. In alle 
multivariate analyses werken we met de ingedikte versie van vijf 
categorieën: vwo, hbo, wo, buitenland, onbekend. 
 

Deelstudie 2 

2.6 Exit-enquêtes 

In deelstudie 2 zijn exit-enquêtes gehouden. Doel was om zicht te 
krijgen op de redenen van studie-uitval en eventuele verschillen 
gerelateerd aan achtergrondkenmerken van de student. 
 
 
Doelgroepen 
De enquête is voorgelegd aan alle studenten die met de bachelor- 
of masteropleiding zijn gestopt zonder dat zij het diploma van die 
opleiding hadden behaald en aan alle studenten die na het behalen 
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van hun bachelor-diploma, zich niet hebben inschreven voor een 
masteropleiding aan de UvA.  
Een student is in deze deelstudie beschouwd als uitvaller als hij/zij 
zich ingeschreven had voor een bachelor- of masteropleiding per  
1 oktober 2017 en zich niet opnieuw had ingeschreven per                  
1 oktober 2018 en ook geen diploma had behaald voor de opleiding 
van inschrijving per 1 oktober 2017. Een bachelor-gediplomeerde 
werd in het onderzoek meegenomen als hij/zij in het studiejaar 
2017/18 een bachelor-diploma had behaald aan de UvA en zich per                 
1 oktober 2018 niet had ingeschreven voor een masteropleiding 
aan de UvA. 
 
Aanpak 
De exit-enquêtes bevatten vragen over de huidige situatie van de 
studenten, de redenen om te stoppen met de opleiding of om geen 
master aan de UvA te gaan volgen, de tevredenheid met bepaalde 
aspecten van de opleiding en vragen of bepaalde kenmerken van 
de student hebben bijgedragen aan de keuze om de studie te 
staken, bv. de etnische achtergrond.  Ook is een open vraag gesteld 
wat de positieve kenmerken van de UvA zijn. 
De studenten werden per e-mail benaderd met het verzoek de 
enquête in te vullen. De dataverzameling vond plaats in november 
en december 2018.  
 
Respons 
Bij de eerstejaarsstudenten was het responspercentage 21%, bij de 
masterstudenten 27% en bij de bachelor-gediplomeerden 32%. 11 
De studenten werd in de enquête gevraagd toestemming te geven 
de data uit de enquête te koppelen aan achtergrondgegevens uit 
het studentenbestand van de UvA. Een grote meerderheid heeft die 

                                                             
 
11 Er is ook een enquête gehouden onder ouderejaars bachelorstudenten maar daar 

wordt hier niet over gerapporteerd omdat dat een kleine groep is waar geen 
significante verschillen naar achtergrondkenmerken geconstateerd konden worden. 
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toestemming gegeven.  
 
Analyses 
Op basis van de exit-enquêtes worden korte rapportages gemaakt 
die door de UvA verwerkt zijn tot een reeks van factsheets.  
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen die in deze 
overkoepelende rapportage centraal staan, is onderzocht of er 
significante verschillen zijn gerelateerd aan de achtergrond-
kenmerken van studenten, als het gaat om de redenen waarom zij 
hun studie staken of ervoor kiezen geen master te gaan volgen aan 
de UvA.  
Voor deze deelstudie waren gegevens beschikbaar over de 
achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, nationaliteit, diploma 
vooropleiding, opleidingsniveau ouders, matchingadvies (alleen 
bij eerstejaars). Er wordt alleen over verschillen gerapporteerd als 
deze statistisch significant zijn. De resultaten van deze analyses 
staan vermeld in de samenvatting van dit rapport. 
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3  Toegankelijkheid 

In dit hoofdstuk beantwoorden we onderzoeksvraag 1: Hoe is de 
samenstelling van de studentenpopulatie bij de entree gelet op 
diversiteitskenmerken van de studenten en hoe ontwikkelt die 
samenstelling zich? Hoe divers is de samenstelling in vergelijking met 
landelijke cijfers en cijfers van andere universiteiten? 
 
Eerst geven we in paragraaf 3.1 inzicht in de samenstelling van de 
UvA-studentenpopulatie bij de entree voor alle studenten voor 
cohort 2011, 2014 en 2017 en bespreken we de ontwikkelingen in de 
samenstelling van die populaties in vergelijking met landelijke 
cijfers voor de vwo-leerlingen in Nederland.  
De UvA wilde ook graag inzicht in de diversiteit van de UvA-
studentenpopulatie zónder de internationale studenten. Om ook 
zicht te krijgen op alleen de populatie Nederlandse studenten 
(zonder de internationale studenten) bespreken we in paragraaf 
3.2 ook de samenstelling van de Nederlandse UvA-studenten-
populatie bij de entree voor alle studenten voor cohort 2011, 2014 
en 2017.  
Als laatste vergelijken we in paragraaf 3.3 de samenstelling van de 
UvA-studentenpopulatie bij de entree voor alle studenten voor 
cohort 2011, 2014 en 2017 met de studentenpopulaties van twee 
andere universiteiten. 
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3.1 Samenstelling van de UvA-studentenpopulatie bij 
entree in 2011, 2014 en 2017 

In de tabellen 3.1 t/m 3.3 staat de samenstelling van de gehele 
studentenpopulatie van de UvA beschreven per cohort. 
 
Geslacht 
De verhouding naar geslacht op de UvA blijft redelijk stabiel en is 
vergelijkbaar met de verhouding naar geslacht voor de zesdejaars 
vwo-leerlingen van het voortgezet onderwijs (47% man en 53% 
vrouw (2016-2017).12 
 
Geboorteland, nationaliteit, etniciteit 
De studenten die starten met studeren aan de UvA zijn 
voornamelijk in Nederland geboren en hebben de Nederlandse 
nationaliteit. Op de UvA is 64% (dit geldt voor cohort 2017) tot 
73% (dit geldt voor cohort 2011) van de studenten autochtoon.    
Als we dit vergelijken met de vwo-leerlingen in Nederland blijkt 
het percentage autochtone studenten redelijk laag te zijn op de 
UvA, met andere woorden: er zijn relatief veel studenten met een 
andere etnische achtergrond dan de Nederlandse. 
 
Migratieachtergrond 
Van de vwo-leerlingen in het schooljaar 2016-2017 had 82% geen 
migratieachtergrond en 10% een niet-westerse migratie-
achtergrond.13 Het percentage studenten met een migratie-
achtergrond dat een studie start aan de UvA neemt toe gedurende 
de cohorten (van 27% in 2011 naar 36% in 2017).  De toename van 
het percentage studenten met een migratie-achtergrond wordt 

                                                             
 
12 Bron: DUO. 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-1.jsp 
13 Bron: Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs 2016/17. Utrecht: 

Inspectie van het Onderwijs. 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-1.jsp
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vooral veroorzaakt door de groeiende groep studenten met een 
eerste-generatie-migratieachtergrond en de groep studenten met 
een buitenlandse vooropleiding.  
Voor studenten met een migratieachtergrond van de tweede en 
derde generatie geldt dat het percentage studenten dat een studie 
start aan de UvA constant blijft gedurende de cohorten (in totaal 
30% in 2011 en in 2017).  
De toename in het aantal internationale studenten is een trend die 
zich ook op andere universiteiten voordoet.14 Daarnaast zien we 
ook in de Nederlandse bevolking een stijging van personen die 
zich vestigen in Nederland met een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse (van 16% in 2011 naar 20% in 2017) en in het aantal 
jongeren onder de 20 jaar met een migratieachtergrond (van 21% 
in 2011 naar 23% in 2017).15 
 
Opleiding en inkomen van ouders 
Ook hebben de UvA-studenten gemiddeld genomen hoog 
opgeleide ouders en ouders met een hoog inkomen. Het overgrote 
deel van de ouders van de studenten heeft echter niet zelf een wo-
diploma behaald.  
Als we een vergelijking maken met de vwo-leerlingen in 
Nederland, dan blijkt het percentage studenten met hoogopgeleide 
ouders redelijk laag te zijn op de UvA. Op de UvA heeft 69% van de 
studenten hoogopgeleide ouders, terwijl 81% van de vwo-
leerlingen in leerjaar 3 van schooljaar 2016/17 hoogopgeleide 
ouders heeft.16  

                                                             
 
14 Slootman, M. (2017). Diversity Monitor VU 2017. Enrolment, dropout and graduation at 

Vrije Universiteit Amsterdam 2006 – 2015. Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam.  
Meeuwisse, M., Scheepers , A., Stegers-Jager , K., & Wolff, R. (2017). Diversity Monitor 
EUR 2017. Enrolment, dropout and graduation at Erasmus University Rotterdam 2008-
2015. Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam. 

15 Bron: CBS (2019). Statline. Gevonden op: http://statline.cbs.nl/ 
16 Bron: Inspectie van het Onderwijs (2019). De staat van het onderwijs 2018/19. Utrecht: 

Inspectie van het Onderwijs. 
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De ouders van studenten op de UvA lijken gedurende de cohorten 
steeds hoger opgeleid (van 59% in 2011 naar 69% in 2017).            
De stijging in opleidingsniveau van de ouders sluit aan bij de 
landelijke trend: van 25% hoog opgeleiden in 2011 naar 28% hoog 
opgeleiden in 2017.17  
De studenten in het cohort 2017 lijken minder vaak afkomstig uit 
gezinnen met een hoog inkomen (40%) dan in het cohort 2011 
(47%). Het is opvallend dat het inkomen van de ouders van de 
studenten in het cohort 2017 minder vaak in de hogere 
percentielen valt, maar dit betekent niet dat het inkomen van de 
ouders daalt. Uit een extra analyse waarbij we per cohort gekeken 
hebben naar de samenhang tussen opleidingsniveau van de ouders 
en inkomen van de ouders, zien we namelijk dat de samenhang 
tussen deze twee variabelen sterker wordt naarmate de student 
later is begonnen met studeren. 
 
Vooropleiding van de student 
Het overgrote deel van de studenten komt van het vwo (78% in 
2011 en 70% in 2017). In het cohort 2017 is het percentage 
studenten met een vwo-vooropleiding gedaald, maar dit hangt 
vooral samen met de groei in het percentage studenten met een 
buitenlandse vooropleiding.  
 
Leeftijd en CE-cijfers 
De gemiddelde leeftijd waarop een student start met een studie 
aan de UvA is stabiel gedurende de cohorten. Studenten hebben, 
naarmate zij later zijn begonnen met studeren, een hoger 
gemiddeld centraal examencijfer (in 2011 gemiddeld een 6,4 en in 
2017 gemiddeld een 6,6). Dit zien we ook terug in de landelijke 
cijfers (in 2011 gemiddeld een 6,3 en in 2017 gemiddeld een 6,4).18 
 

                                                             
 
17 Bron: CBS (2019). Statline. Gevonden op: http://statline.cbs.nl/. 
18 Bron: CBS (2019). Remote Access, EXAMVOTAB. 
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Profiel 
Op de UvA is het percentage studenten met een N+G en/of N+T 
profiel lager dan het percentage vwo-leerlingen in leerjaar 4, 5 en 
6. Een verklaring hiervoor is dat de UvA meer opleidingen aanbiedt 
die aansluiten bij het E+M en/of C+M profiel. Ten opzichte van 
2011 zijn er in 2014 en 2017 meer studenten met een N+G en/of 
N+T profiel. Dit patroon komt overeen met het landelijke patroon: 
van de vwo-leerlingen in leerjaar 4, 5 en 6 had in 2011 55% een 
N+G en/of N+T profiel, in 2017 was dat 61%.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 
19 Bron: Onderwijs in cijfers (2019). Gevonden op: 

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/vo/leerlingen-vo/vakken--profielen-
profielen-vo 
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Tabel 3.1  Achtergrondkenmerken van alle studenten bij entree, cohort 2011, 2014 en 2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Geslacht man 3123 45 2917 49 3305 47 

vrouw 3871 55 3004 51 3779 53 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Nationaliteit overig westers 207 3 248 4 707 10 

niet-westers 61 1 98 2 214 3 

Nederlands 6696 96 5555 94 6136 87 

totaal 6964 100 5901 100 7057 100 

Geboorteland overig westers 358 5 368 6 811 12 

niet-westers 385 6 311 5 473 7 

Nederlands 6234 89 5196 88 5747 82 

totaal 6977 100 5875 100 7031 100 

Generatie migratie-

achtergrond 

nvt 4273 61 3408 58 3672 52 

eerste generatie 635 9 610 10 1215 17 

tweede generatie 1109 16 1012 17 1234 17 

derde generatie 960 14 881 15 955 13 

totaal 6977 100 5911 100 7076 100 

Etniciteit overig westers 862 12 716 12 1238 18 

overig niet-westers 552 8 523 9 788 11 

Turks 91 1 82 1 128 2 

Marokkaans 76 1 112 2 122 2 

Surinaams 186 3 169 3 189 3 

NL Antillen 99 1 67 1 66 1 

Nederlands 5109 73 4187 71 4513 64 

totaal 6975 100 5856 100 7044 100 

Etniciteit*voor-

opleiding 

overig westers & vooropleiding in 

Nederland 
672 10 517 9 582 8 

overig westers & vooropleiding in 

buitenland 
181 3 190 3 577 8 

niet-westers & vooropleiding in 

Nederland 
894 13 806 14 949 14 

niet-westers & vooropleiding in 

buitenland 
95 1 126 2 276 4 

Nederlands & vooropleiding in 

Nederland 
5030 73 4114 71 4413 64 

Nederlands & vooropleiding in 

buitenland 
38 1 56 1 82 1 

 totaal 6910 100 5809 100 6879 100 
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Vervolg Tabel 3.1 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Opleidingsniveau 

ouders 

onbekend 3290 47 2142 36 2423 34 

laag 315 5 307 5 310 4 

midden 1211 17 1028 17 1151 16 

hoog 2178 31 2444 41 3200 45 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Generatie 

academici 

onbekend 3290 47 2142 36 2423 34 

geen eerste generatie academici 1282 18 1523 26 2031 29 

eerste generatie academici 2422 35 2256 38 2630 37 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Percentiel-groepen 

gestandaardiseerd 

inkomen 

onbekend 529 8 575 10 1201 17 

0-20 422 6 357 6 448 6 

21-40 444 6 393 7 463 7 

41-60 799 11 708 12 773 11 

61-80 1543 22 1163 20 1351 19 

81-100 3257 47 2725 46 2848 40 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Inkomstenbron 

ouders 

onbekend 495 7 558 9 1180 17 

arbeid 5942 85 4815 81 5373 76 

uitkering 506 7 470 8 465 7 

vermogen 51 1 78 1 66 1 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Studiefinanciering 

oude regeling2 

geen studiefinanciering 426 6 393 7   

t/m basisbeurs thuiswonend 2186 31 2469 42   

t/m basisbeurs uitwonend 1628 23 1028 17   

t/m aanvullende beurs 

thuiswonend 
1275 18 1586 27   

t/m aanvullende beurs uitwonend 1479 21 445 8   

totaal 6994 100 5921 100   

Studiefinanciering 

nieuwe regeling 

geen studiefinanciering     5322 75 
 

t/m basisbeurs thuiswonend     308 4  

t/m basisbeurs uitwonend     605 9  

t/m maximale aanvullende beurs     759 11  

t/m maximale lening     90 1 

  totaal         7084 100 

Noot. Het opleidingsniveau van de ouders is niet vergelijkbaar tussen de cohorten. CBS heeft vanaf 

verslagjaar 2013 veel wijzigingen doorgevoerd bij het berekenen van het opleidingsniveau van personen: de 

bronnen en jaargangen die gebruikt worden, de beslisregels m.b.t. de afleiding van het opleidingsniveau en de 
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weegmethodiek. Daarnaast zijn opleidingen onderschat i.v.m. onvolledige waarneming van particulier 

onderwijs, onderwijs genoten in het buitenland en lange bedrijfsopleidingen. 

Studiefinanciering is niet vergelijkbaar tussen de cohorten. Er zijn wisselingen geweest in de hoogte van de 

studiefinanciering, het stelsel en regels omtrent de duur van een bachelor. In 2015 is het oude leenstelsel 

afgeschaft. In het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs vervangen door een studielening. 

 
Tabel 3.2   Gemiddelde leeftijd en CE-cijfers van alle studenten bij entree, cohort 2011, 2014 en 

2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 M s.d. N M s.d. N M s.d. N 

Leeftijd 19.75 3.10 6994 19.61 2.90 5921 19.74 2.96 7084 

Cijfer Centraal Examen vwo 6.39 0.77 5196 6.51 0.71 4424 6.55 0.74 4762 

Noot. Gegevens over de minimale en maximale scores mogen niet worden vrijgegeven door CBS in verband 

met mogelijke onthulling van personen. 

 
 
Tabel 3.3  Vooropleiding van alle studenten bij entree, cohort 2011, 2014 en 2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Hoogst behaalde vooropleiding onbekend 137 2 100 2 203 3 

vwo 5463 78 4600 78 4961 70 

hbo-p 673 10 512 9 696 10 

hbo 93 1 55 1 43 1 

wo-p 238 3 186 3 133 2 

wo 60 1 46 1 84 1 

buitenland 330 5 422 7 964 14 

totaal 6994 100 5921 100 7084 100 

Profiel C+M 1118 20% 634 13% 583 11% 

E+M 1432 25% 1088 23% 1103 22% 

C+M EN E+M 641 11% 747 16% 892 18% 

N+G 909 16% 715 15% 790 15% 

N+T 388 7% 298 6% 299 6% 

N+G EN N+T 1151 20% 1272 27% 1430 28% 

totaal 5639 100% 4754 100% 5097 100% 
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3.2 Samenstelling van de Nederlandse UvA-
studentenpopulatie bij entree 

In de tabellen 3.4 t/m 3.6 staat de samenstelling van de 
Nederlandse studentenpopulatie – dus zonder de internationale 
studenten – van de UvA beschreven per cohort.  
 
Voor een aantal indicatoren is de samenstelling van de 
Nederlandse studentenpopulatie vergelijkbaar met de samen-
stelling van alle studenten zoals gepresenteerd in paragraaf 3.1. 
Veel gegevens zijn alleen bekend voor de Nederlandse studenten, 
omdat CBS geen gegevens heeft over internationale studenten.   
Dit betreft vooral gegevens over de ouders. Daarnaast zijn ook de 
gegevens over het profiel en het cijfer voor het centraal examen 
vwo alleen bekend voor Nederlandse studenten. Om herhaling te 
voorkomen zullen deze cijfers in deze paragraaf niet opnieuw 
besproken worden. 
 
Migratieachtergrond en etniciteit 
Van de Nederlandse studenten heeft 38% een eerste, tweede of 
derde generatie migratieachtergrond. Verder is de etniciteit van 
75% van de studenten Nederlands, en voor 25% een andere 
etniciteit dan Nederlands. Het percentage studenten met een 
andere etnische achtergrond is behoorlijk hoog in vergelijking met 
de 18% vwo-leerlingen in schooljaar 2016/17 met een 
migratieachtergrond.20  
Het percentage studenten op de UvA met een migratieachtergrond 
stijgt licht gedurende de cohorten. Deze lichte stijging lijkt vooral 
te worden veroorzaakt door de lichte toename van het aantal 
studenten van de tweede generatie. Deze lichte stijging zien we 
ook terug in de landelijke cijfers voor het aantal jongeren onder de 
                                                             
 
20 Bron: Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs 2016/17. Utrecht: 

Inspectie van het Onderwijs. 
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20 jaar met een migratieachtergrond (van 21% in 2011 naar 23% in 
2017).21 
 
Opleiding en inkomen van ouders 
Qua sociaal economische status van de studenten – gelet op 
opleiding en inkomen van ouders - is er weinig veranderd ten 
opzichte van de samenstelling van de Nederlandse studenten-
populatie van de UvA (zie tabel 3.4).  
 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd waarop een student start met een studie 
aan de UvA is redelijk stabiel gedurende de cohorten. 
 
Vooropleiding 
Het overgrote deel van de studenten komt van het vwo. Dit blijft 
redelijk stabiel over de cohorten. Het percentage studenten dat in 
het buitenland een vooropleiding heeft gevolgd stijgt licht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
21 Bron: CBS (2019). Statline. Gevonden op: http://statline.cbs.nl/. 
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Tabel 3.4  Achtergrondkenmerken Nederlandse studenten bij entree, cohort 2011, 2014 en 2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Geslacht man 3013 45% 2765 50% 2928 48% 

vrouw 3683 55% 2790 50% 3208 52% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Geboorteland overig westers 177 3% 168 3% 197 3% 

niet-westers 306 5% 202 4% 210 3% 

Nederlands 6213 93% 5169 93% 5716 93% 

totaal 6696 100% 5539 100% 6123 100% 

Generatie nvt 4272 64% 3407 61% 3670 60% 

eerste generatie 375 6% 281 5% 306 5% 

tweede generatie 1089 16% 987 18% 1205 20% 

derde generatie 960 14% 880 16% 955 16% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Etniciteit overig westers 675 10% 517 9% 614 10% 

overig niet-westers 478 7% 420 8% 532 9% 

Turks+Marokkaans 88 1% 81 1% 114 2% 

Marokkaans 70 1% 109 2% 118 2% 

Surinaams+NL Antillen 178 3% 167 3% 177 3% 

NL Antillen 99 1% 67 1% 66 1% 

Nederlands 5108 76% 4186 75% 4511 74% 

totaal 6696 100% 5547 100% 6132 100% 

Etniciteit*voor-

opleiding 

overig westers & 

vooropleiding in Nederland 
625 9% 472 9% 537 9% 

 

overig westers & 

vooropleiding in buitenland 
42 1% 42 1% 65 1% 

 

niet-westers & vooropleiding 

in Nederland 
849 13% 784 14% 909 15% 

 

niet-westers & vooropleiding 

in buitenland 
50 1% 46 1% 82 1% 

 

Nederlands & vooropleiding 

in Nederland 
5030 76% 4113 75% 4413 73% 

 

Nederlands & vooropleiding 

in buitenland 
37 1% 56 1% 80 1% 

  totaal 6633 100% 5513 100% 6086 100% 

Opleidingsniveau 

ouders oude 

methodiek 

onbekend 3029 45% 1816 33% 1531 25% 

laag 301 4% 297 5% 292 5% 

midden 1198 18% 1019 18% 1135 18% 

hoog 2168 32% 2423 44% 3178 52% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

 



46 

 

 

Vervolg Tabel 3.4 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Generatie 

academici 

onbekend 3029 45% 1816 33% 1531 25% 

geen eerste generatie 

academici 
1280 19% 1513 27% 2016 33% 

eerste generatie academici 2387 36% 2226 40% 2589 42% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Percentiel-

groepen 

gestandaar-

diseerd inkomen 

onbekend 295 4% 263 5% 329 5% 

0-20 396 6% 348 6% 424 7% 

21-40 434 6% 383 7% 454 7% 

41-60 796 12% 697 13% 771 13% 

61-80 1531 23% 1157 21% 1343 22% 

81-100 3244 48% 2707 49% 2815 46% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Inkomstbron 

ouders 

onbekend 265 4% 246 4% 309 5% 

arbeid 5880 88% 4767 86% 5303 86% 

uitkering 501 7% 467 8% 461 8% 

vermogen 50 1% 75 1% 63 1% 

totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Studiefinancie-

ring oude 

regeling 

geen studiefinanciering 242 4% 137 2%   

t/m basisbeurs thuiswonend 2162 32% 2427 44%   

t/m basisbeurs uitwonend 1610 24% 1015 18%   

t/m aanvullende beurs 

thuiswonend 
1244 19% 1551 28%   

t/m aanvullende beurs 

uitwonend 
1438 21% 425 8%   

totaal 6696 100% 5555 100%   

Studiefinancie-

ring nieuwe 

regeling 

geen studiefinanciering    4442 72% 

t/m basisbeurs thuiswonend   305 5% 

t/m basisbeurs uitwonend   595 10% 

t/m maximale aanvullende 

beurs 

  709 12% 

t/m maximale lening    85 1% 

totaal 

    

6136 100% 

Noot. Het opleidingsniveau van de ouders is niet vergelijkbaar tussen de cohorten. CBS heeft vanaf 

verslagjaar 2013 veel wijzigingen doorgevoerd bij het berekenen van het opleidingsniveau van personen: de 

bronnen en jaargangen die gebruikt worden, de beslisregels m.b.t. de afleiding van het opleidingsniveau en de 

weegmethodiek. Daarnaast zijn opleidingen onderschat i.v.m. onvolledige waarneming van particulier 

onderwijs, onderwijs genoten in het buitenland en lange bedrijfsopleidingen. 
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Ook studiefinanciering is niet vergelijkbaar tussen de cohorten. Er zijn wisselingen geweest in de hoogte van 

de studiefinanciering, het stelsel en regels omtrent de duur van een bachelor. In 2015 is het oude leenstelsel 

afgeschaft. In het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs vervangen door een studielening. 

 
Tabel 3.5  Gemiddelde leeftijd en CE-cijfer van de Nederlandse studenten bij entree, cohort 2011, 

2014 en 2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 M s.d. N M s.d. N M s.d. N 

Leeftijd 19.68 3.00 6696 19.58 2.91 5555 19.68 2.93 6136 

Cijfer Centraal Examen vwo 6.39 0.77 5146 6.51 0.71 4383 6.55 0.74 4712 

Noot. Gegevens over de minimale en maximale scores mogen niet worden vrijgegeven door CBS in verband 

met mogelijke onthulling van personen. 

 
Tabel 3.6  Vooropleiding van de Nederlandse studenten bij entree, cohort 2011, 2014 en 2017 

  cohort 
 2011 2014 2017 
 N % N % N % 

Hoogst behaalde vooropleiding onbekend 133 2% 80 1% 79 1% 

vwo 5407 81% 4555 82% 4906 80% 

hbo-p 652 10% 497 9% 673 11% 

hbo 90 1% 52 1% 41 1% 

wo-p 231 3% 181 3% 128 2% 

wo 54 1% 44 1% 81 1% 

buitenland 129 2% 146 3% 228 4% 

Totaal 6696 100% 5555 100% 6136 100% 

Profiel C+M 1102 20% 627 13% 575 11% 

E+M 1417 25% 1082 23% 1091 22% 

C+M EN E+M 639 11% 740 16% 885 18% 

N+G / N+T 902 16% 711 15% 779 15% 

N+T 379 7% 296 6% 297 6% 

N+G EN N+T 1145 21% 1254 27% 1412 28% 

Totaal 5584 100% 4710 100% 5039 100% 
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3.3 Samenstelling van de UvA-studentenpopulatie bij 
entree in vergelijking met de VU-Amsterdam en 
de Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
In figuur 3.1 is voor alle studenten in de cohorten 2011 en 2014 de 
verdeling naar geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond 
en vooropleiding weergeven voor de UvA, de VU en de EUR.  
Omdat de samenstelling van de studentenpopulatie per 
universiteit afhankelijk kan zijn van de aangeboden opleidingen is 
ook een uitsplitsing gemaakt per studierichting. De opleidingen 
zijn ingedeeld in zes hoofdgroepen van studierichtingen:                
(1) Natuur, (2) Gezondheidszorg, (3) Economie, (4) Recht, (5) 
Gedrag en Maatschappij en (6) Taal en Cultuur. Deze uitsplitsing is 
opgenomen in de bijlagen bij hoofdstuk 3 in dit rapport. Daar is 
ook een toelichting opgenomen over de opleidingen die zijn 
samengenomen in elke studierichting. 
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Figuur 3.1  Samenstelling van de studentenpopulatie bij entree voor de UvA, de VU en de EUR in 

2011 en 2014 wat betreft geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond, vooropleiding en 

etniciteit* vooropleiding 

 
 
Vergelijking UvA-VU voor de totale studentenpopulatie en per 
studierichting 
In vergelijking met de VU studeren er aan de UvA meer mannen, 
meer studenten zónder migratieachtergrond, meer studenten met 
een vwo-vooropleiding en meer studenten met een vooropleiding 
in het buitenland (zie figuur 3.1). Op de VU zijn er meer studenten 
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met een hbo-vooropleiding. En waar er aan de UvA meer 
internationale studenten studeren, zijn op de VU meer studenten 
met een tweede-generatie-migratieachtergrond. 
 
Als we kijken naar de verschillen tussen de VU en de UvA 
uitgesplitst per studierichting dan zien we een ander beeld voor 
een aantal studierichtingen: 

· in de studierichting Natuur studeren meer vrouwen aan de 
UvA dan aan de VU; 

· in de studierichtingen Gezondheidszorg, Economie (alleen in 
2014) en Taal en Cultuur (alleen in 2014) is het percentage 
studenten met migratieachtergrond aan de UvA hoger dan 
aan de VU; 

· in de studierichtingen Gezondheidszorg en Taal en Cultuur 
(alleen in 2014) zijn er meer studenten met een tweede-
generatie-migratieachtergrond aan de UvA dan aan de VU; 

· in de studierichting Economie (alleen in 2014) zijn er minder 
studenten met een vwo- vooropleiding en meer studenten 
met een hbo-vooropleiding aan de UvA dan aan de VU; 

· in de studierichtingen Natuur en Recht (alleen in 2014) zijn er 
minder studenten met een vooropleiding in het buitenland 
aan de UvA dan aan de VU. 

 
Het gaat overigens bij de bovenstaande vergelijkingen van meer of 
minder soms om vrij kleine verschillen. 
 
Vergelijking UvA-EUR voor de totale studentenpopulatie en per 
studierichting 
In vergelijking met de EUR studeren aan de UvA in 2011 meer 
vrouwen, maar in 2014 meer mannen, meer studenten zonder 
migratieachtergrond  en meer studenten met een vwo-
vooropleiding. Er zijn aan de EUR zowel in 2011 als in 2014 veel 
meer studenten met een hbo-vooropleiding, meer internationale 
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studenten en meer studenten met een tweede-generatie 
migratieachtergrond dan aan de UvA. 
 
Als we kijken naar de verschillen tussen de EUR en de UvA 
uitgesplitst per studierichting dan zien we een ander beeld voor 
een aantal studierichtingen: 

· in de studierichtingen Gezondheidszorg, Economie, Gedrag 
en Maatschappij en Taal en Cultuur is het percentage 
studerende mannen aan de UvA hoger dan aan de EUR; 

· in de studierichting Recht (alleen in 2011) is het percentage 
studenten met een vooropleiding in het buitenland hoger aan 
de UvA dan aan de EUR; 

· in de studierichtingen Economie (alleen in 2014) en Taal en 
Cultuur is het percentage studenten met een tweede-
generatie-migratieachtergrond hoger aan de UvA dan aan de 
EUR. 
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4 Gelijke kansen 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor onderzoeksvraag 2: 
In hoeverre is er sprake van onbedoelde selectie gedurende het 
opleidingstraject?  
Om te bepalen of er sprake is van gelijke kansen voor alle 
studenten ongeacht hun achtergrond is nagegaan of er verschillen 
zijn tussen bepaalde groepen studenten in de kans op het halen 
van een diploma, het ontvangen van een positief BSA, het 
ontvangen van een positief studieadvies na de matchings-
procedure, het voortijdig afbreken van hun studie en/of het 
doorstromen vanuit de bachelor in een masteropleiding.                  
De onbedoelde selectie is onderzocht voor alle studenten en ter 
vergelijking ook apart voor studenten met een vooropleiding vwo 
en apart voor studenten met een vooropleiding hbo/wo.                  
De analyses zijn uitgevoerd voor de cohorten 2011 en 2014.  
In de bijlagen staan de uitkomsten van de analyses wat betreft de 
significante structurele voorspellers voor de studieloopbaan. 

4.1 Samenhang tussen diversiteitskenmerken en 
studieloopbaan 

Uit de analyses blijkt dat een aantal van de diversiteitskenmerken 
structureel samenhangen met de studieloopbaan: voor de kans op 
een succesvolle studieloopbaan maakt het uit of je man of vrouw 
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bent, hoe oud je bent, wat het inkomen van je ouders is en wat 
voor vorm van studiefinanciering je ontvangt.  
Als we kijken naar de groep studenten met een vwo-vooropleiding 
zien we dat daarnaast ook hun examenprofiel en het gemiddelde 
cijfer op het Centraal Examen belangrijke voorspellers zijn. 
 
Voor de overige diversiteitskenmerken - nationaliteit, 
geboorteland, etniciteit, opleidingsniveau van de ouders en type 
vooropleiding – vonden we óók verschillen in de kans op een 
succesvolle studieloopbaan, maar dat zijn geen structurele 
verschillen: bij de ene meting is er wél samenhang met 
studiesucces, bij de andere niet. 
De migratieachtergrond van de student (tweede of derde 
generatie), het opleidingsniveau van de ouders, wel/geen 
universitaire opleiding van ouders, en de inkomstenbron van de 
ouders, blijken kenmerken die niet tot nauwelijks significante 
voorspellers zijn voor de studieloopbaan. 
 
Hieronder bespreken we de verschillen in kans op een succesvolle 
studieloopbaan voor de verschillende groepen voor de 
achtergrondkenmerken die wél samenhangen met de 
studieloopbaan. De resultaten van de logistische regressieanalyses 
worden per significante voorspeller besproken. We bespreken 
achtereenvolgens (a) op welke manier de voorspeller samenhangt 
met de studieloopbaan, (b) de verschillen en overeenkomsten 
tussen de cohorten 2011 en 2014 en (c) de verschillen en 
overeenkomsten tussen alle studenten, studenten met een 
vooropleiding vwo en studenten met een vooropleiding hbo/wo. 
 
4.1.1 Samenhang tussen geslacht en studieloopbaan 
Uit de analyses komt naar voren dat geslacht een structurele 
voorspeller is voor de studieloopbaan. Figuur 4.1 geeft het verschil 
in kans (probability) weer voor mannen en vrouwen wat betreft de 
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studieloopbaanvariabelen waarvoor geslacht een significante 
voorspeller is. 
 
Vrouwen hebben een grotere kans op studiesucces, een positief 
matchingsadvies en een positief BSA, en een kleinere kans op 
studie-uitval dan mannen. Dit geldt zowel voor cohort 2011 als 
voor cohort 2014. Deze uitkomsten zijn daarnaast zowel gevonden 
voor alle studenten als voor de studenten met een vooropleiding 
vwo.  
Voor de groep studenten met een vooropleiding hbo/wo ligt het 
minder duidelijk, daar blijkt alleen de relatie tussen geslacht en 
het behalen van een diploma significant, en dat dan ook alleen 
voor cohort 2014. Het zijn ook in deze groep de vrouwelijke 
studenten die een grotere kans hebben op studiesucces dan de 
mannelijke studenten. 
 
Bij de doorstroom naar een master zien we een ander patroon.     
De kans om door te stromen naar een master blijkt groter voor 
mannen dan voor vrouwen in cohort 2011. Dit verschil zien we 
zowel bij alle studenten als bij de studenten met een vooropleiding 
vwo. 
 
Er zijn geen significante relaties gevonden tussen geslacht en de 
kans op uitval binnen 1 jaar voor beide cohorten (2011 en 2014), of 
voor de doorstroom naar een master voor cohort 2014. 
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Figuur 4.1  Verschil in kans voor mannen en vrouwen op studiesucces, voorspellers van 

studiesucces, uitval en doorstroom naar een master na controle voor andere 

achtergrondkenmerken, per cohort en groep 
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Leesvoorbeeld vrouw versus man, succes 2011 diploma: Voor alle 
studenten die in 2011 zijn gestart met een bacheloropleiding geldt 
dat voor vrouwen de kans op het halen van een diploma 5% hoger 
is dan voor mannen. Voor de studenten met een vooropleiding vwo 
die in 2011 zijn gestart met een bacheloropleiding geldt dat voor 
vrouwen de kans op het halen van een diploma 11% hoger is dan 
voor mannen. 
 
4.1.2 Samenhang tussen leeftijd en studieloopbaan 
Leeftijd blijkt een structurele voorspeller van de studieloopbaan. 
Figuur 4.2 geeft het verschil weer in kans (probability) op het 
optreden van bepaalde studieloopbaankenmerken (zoals het 
behalen van een bachelordiploma) voor jongere versus oudere 
studenten. Er is alleen gerapporteerd voor die variabelen waarvoor 
leeftijd een significante voorspeller is.  
 
Oudere studenten hebben een kleinere kans op studiesucces 
(behalen van het bachelordiploma) en een kleinere kans op een 
positief BSA. Ze hebben bovendien een grotere kans op studie-
uitval dan jongere studenten. Dit blijkt zowel voor de beide 
cohorten, als voor de drie groepen studenten: alle studenten, 
studenten met vwo, studenten met hbo/wo. 
 
Wat betreft de doorstroom naar een master zien we een ander 
patroon. Oudere studenten hebben een grotere kans om door te 
stromen naar een masteropleiding dan jongere studenten.            
Dit verschil is echter klein en alleen gevonden voor cohort 2014,  
en niet bij de groep studenten met een vooropleiding hbo/wo.  
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Figuur 4.2  Verschil in kans voor 23-jarigen en 18-jarigen op studiesucces, voorspellers van 

studiesucces, uitval en doorstroom naar een master na controle voor andere 

achtergrondkenmerken, per cohort en groep 
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Leesvoorbeeld 23-jarige versus 18-jarige studenten, succes 2011 
diploma: Voor alle studenten die in 2011 op hun 23ste jaar zijn 
gestart met een bacheloropleiding geldt dat de kans op het halen 
van een diploma 1% lager is dan voor studenten die in 2011 op hun 
18de jaar met een bacheloropleiding zijn gestart. Voor de studenten 
met een vooropleiding vwo die in 2011 op hun 23ste jaar zijn gestart 
met een bacheloropleiding geldt dat de kans op het halen van een 
diploma 6% lager is dan voor studenten met een vooropleiding 
vwo die in 2011 op hun 18de jaar met een bacheloropleiding zijn 
gestart. Voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo die in 
2011 op hun 23ste jaar zijn gestart met een bacheloropleiding geldt 
dat de kans op het halen van een diploma 2% lager is dan voor 
studenten met een vooropleiding hbo/wo die in 2011 op hun 18de 
jaar met een bacheloropleiding zijn gestart. 
 
4.1.3 Samenhang tussen inkomensniveau van de ouders en 
studieloopbaan 
Figuur 4.3 geeft het verschil in kans weer voor studenten met 
ouders met een hoog (81-100), medium (41-60), medium-laag 
(21-40) en laag (0-20) inkomensniveau wat betreft de 
studieloopbaan variabelen waarvoor inkomensniveau van de 
ouders een significante voorspeller is.  
Voor de studenten met een medium-hoog inkomensniveau (61-
80) zijn geen significante relaties met studieloopbaan gevonden. 
De studenten met ouders met een hoog inkomensniveau (81-100) 
is steeds de referentiegroep. 

 
Uit de analyses blijkt dat het inkomen van de ouders een 
structurele voorspeller is voor de kans op studiesucces en studie-
uitval. In het algemeen blijkt dat studenten met ouders met een 
inkomen in de laagste drie percentielen een kleinere kans hebben 
op het halen van een diploma en een grotere kans op studie-uitval 
dan studenten met ouders met een inkomen in het hoogste 
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percentiel. Dit patroon zien we zowel voor beide cohorten als voor 
de drie groepen studenten. 

 
Voor de voorspellers van studiesucces is de relatie minder 
eenduidig. Voor het BSA geldt dat voor de studenten met een 
vooropleiding vwo de studenten met ouders met een inkomen in 
het middelste percentiel (41-60) een kleinere kans hebben op een 
positief BSA dan studenten met ouders met een inkomen in het 
hoogste percentiel (81-100), maar voor het matchingsadvies zien 
we het tegenovergestelde.  Zowel voor alle studenten als alleen 
voor de studenten met een vooropleiding vwo geldt dat de 
studenten met ouders met een inkomen in het middelste 
percentiel (41-60) een grotere kans hebben op een positief 
matchingsadvies dan studenten met ouders met een inkomen in 
het hoogste percentiel (81-100).  

 
Ook wat betreft de doorstroom naar een master geldt dat 
studenten met ouders met een inkomen in het middelste 
percentiel (41-60) een grotere kans hebben op doorstroom naar 
een master dan studenten met ouders met een inkomen in het 
hoogste percentiel (81-100). Voor cohort 2011 blijkt dit alleen het 
geval voor de studenten met een vooropleiding vwo en voor cohort 
2014 blijkt dit alleen het geval voor de groep ‘alle studenten’ en de 
studenten met een vooropleiding vwo. 
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Figuur 4.3  Verschil in kans voor studenten met ouders met een inkomen in het hoogste percentiel 

en studenten met ouders met een inkomen in de laagste drie percentielen op studiesucces, 

voorspellers van studiesucces, uitval en doorstroom naar een master na controle voor andere 

achtergrondkenmerken, per cohort en groep 
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4.1.4 Samenhang tussen vorm van studiefinanciering en 
studieloopbaan 
In figuur 4.4 is het verschil in kans weergegeven voor studenten 
die geen studiefinanciering ontvangen, of die een basisbeurs-
thuiswonend, basisbeurs-uitwonend, aanvullende beurs-
thuiswonend of een aanvullende beurs-uitwonend hebben wat 
betreft de studieloopbaanvariabelen waarvoor de vorm van 
studiefinanciering een significante voorspeller is. De groep van 
studenten met een basisbeurs-thuiswonend is steeds de 
referentiegroep. 
 
De vorm van studiefinanciering blijkt nauwelijks een structurele 
voorspeller voor de studieloopbaan, alleen voor doorstroom naar 
een master zien we een duidelijk terugkerend patroon.  
Studenten zonder studiefinanciering, studenten met een 
basisbeurs-uitwonend, aanvullende beurs- thuiswonend of 
aanvullende beurs-uitwonend hebben een kleinere kans op het 
behalen van een bachelordiploma, dan studenten met een 
basisbeurs-thuiswonend. Dit geldt alleen voor cohort 2011 en 
alleen voor de groep ‘alle studenten’ en de groep studenten met 
een vooropleiding vwo.  
 
De kans op een positief BSA is alleen significant gerelateerd aan de 
vorm van studiefinanciering voor de groep ‘alle studenten’. 
Studenten met een basisbeurs-uitwonend hebben een kleinere 
kans op een positief BSA dan studenten met een basisbeurs-
thuiswonend. De kans op een positief matchingadvies is weinig 
structureel over de verschillende groepen. Voor de groep ‘alle 
studenten’ geldt dat studenten met een basisbeurs-uitwonend of 
een aanvullende beurs-uitwonend een kleinere kans hebben op 
een positief matchingadvies dan studenten met een basisbeurs- 
thuiswonend.  
Voor de groep studenten met een vooropleiding vwo is de kans op 
een positief matchingadvies kleiner voor studenten met een 
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basisbeurs-uitwonend en hoger voor studenten met een 
aanvullende beurs-uitwonend dan voor studenten met een 
basisbeurs-thuiswonend. Binnen de groep studenten met een 
vooropleiding hbo/wo in cohort 2014 is de kans op een positief 
matchingadvies groter voor studenten met een basisbeurs-
uitwonend of aanvullend-uitwonend dan voor studenten met een 
basisbeurs-thuiswonend. 
 
Studenten zonder studiefinanciering hebben een grotere kans op 
studie-uitval dan studenten met een basisbeurs thuiswonend.    
Dit geldt zowel voor alle studenten, als voor de studenten met een 
vooropleiding vwo, maar niet in beide cohorten. Voor de groep 
‘alle studenten’ in cohort 2011 geldt daarnaast dat studenten met 
een aanvullende beurs-uitwonend een grotere kans hebben op 
studie-uitval dan studenten met een basisbeurs-thuiswonend. 
Voor de groep studenten met een vooropleiding hbo/wo zijn er 
geen significante relaties gevonden tussen de kans op studie-
uitval en de vorm van studiefinanciering.  
 
In het algemeen geldt dat studenten zonder studiefinanciering, 
met een basisbeurs-uitwonend of een aanvullende beurs-
uitwonend een kleinere kans hebben op doorstomen naar en 
master, dan studenten met een basisbeurs-thuiswonend.       
Alleen voor de groep studenten met een vooropleiding hbo/wo zijn 
er geen significante relaties gevonden tussen de kans op 
doorstroom naar een master en de vorm van studiefinanciering.  
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Figuur 4.4  Verschil in kans voor studenten met een basisbeurs thuiswonend en studenten zonder 

beurs, met een basisbeurs uitwonend, een aanvullende beurs thuiswonend of een aanvullende 

beurs uitwonend op studiesucces, voorspellers van studiesucces, uitval en doorstroom naar een 

master na controle voor andere achtergrondkenmerken, per cohort en groep 
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4.1.5 Samenhang tussen profiel en studieloopbaan 
Figuur 4.5 geeft het verschil in kans weer voor alleen de studenten 
met een vooropleiding vwo wat betreft de 
studieloopbaanvariabelen die samenhangen met het profiel.       
Het profiel dat de student heeft gevolgd is onderverdeeld in zes 
categorieën: C+M; E+M; C+M en E+M; N+G; N+T; N+G en N+T.  
Voor de studenten met een profiel C+M, N+G, N+T, of N+G en N+T 
zijn significante relaties met studieloopbaan gevonden. Voor de 
studenten met een E+M en C+M profiel zijn geen significante 
relaties met studieloopbaan gevonden. De groep studenten die een 
E+M profiel heeft gevolgd in het voortgezet onderwijs is steeds de 
referentiegroep.  
 
De relatie tussen vwo-profiel en studiesucces, voorspellers van 
studiesucces, studie-uitval en doorstroom naar een master is 
significant, maar alleen structureel wat betreft studiesucces.  
Studenten uit cohort 2011 en cohort 2014 met een C+M profiel 
hebben een kleinere kans op studiesucces. In cohort 2014 hebben 
bovendien de studenten met een N+G en N+T profiel een grotere 
kans op studiesucces dan studenten met een E+M profiel. 
 
Studenten uit cohort 2011 met een C+M profiel hebben een grotere 
kans op studie-uitval dan studenten met een E+M profiel.  
Studenten met een N+G en/of N+T profiel hebben een grotere kans 
op een positief matchingsadvies dan studenten met een E+M 
profiel. Het verschil in kans is echter klein. 
Studenten uit cohort 2014 met een N+T profiel en studenten met 
een N+G en N+T profiel hebben een grotere kans op doorstroom 
naar een master dan studenten met een E+M profiel. Het verschil 
in kans voor deze groepen is echter erg klein. 
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Figuur 4.5  Verschil in kans voor de vwo studenten met een E+M profiel en de studenten met een 

C+M, N+G, N+T of N+G en N+T profiel op studiesucces, voorspellers van studiesucces, uitval en 

doorstroom naar een master na controle voor andere achtergrondkenmerken, per cohort 
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4.1.6 Samenhang tussen cijfer Centraal Examen vo en studieloopbaan 
Het gemiddeld cijfer voor het Centraal Examen vo is een 
structurele voorspeller voor studiesucces, en voor de voorspellers 
van studiesucces, voor studie-uitval en voor doorstroom naar een 
master. In figuur 4.6 is het verschil in kans weergeven voor 
studenten die gemiddeld een 6 hebben behaald en studenten die 
gemiddeld een 8 hebben behaald op het Centraal Examen wat 
betreft de studieloopbaanvariabelen waarvoor het gemiddelde 
eindexamencijfer een significante voorspeller is.  
De groep studenten die gemiddeld een 6 heeft behaald op het 
Centraal Examen is steeds de referentiegroep. De analyses zijn 
alleen uitgevoerd voor studenten met een vooropleiding vwo. 
 
Zowel voor cohort 2011 als voor cohort 2014 blijkt uit de analyses 
dat studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen vo een grotere kans hebben op het halen van een diploma 
en een positief BSA en matchingsadvies, een lagere kans op 
studie-uitval en een grotere kans op doorstroom naar een master 
dan studenten met een lager gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen vo.  
Alleen voor uitval binnen één jaar zien we het tegenovergestelde 
beeld: studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen vo hebben een grotere kans op studie-uitval binnen één 
jaar dan studenten met een lager gemiddeld cijfer voor het 
Centraal Examen vo. Het verschil in kans op studie-uitval binnen 
één jaar is echter klein tussen de studenten die gemiddeld een 6 
hebben behaald en studenten die gemiddeld een 8 hebben behaald 
op het Centraal Examen. 
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Figuur 4.6  Verschil in kans voor de vwo studenten met een 6 als gemiddeld eindexamencijfer en de 

studenten met een 8 als gemiddeld eindexamencijfer op studiesucces, voorspellers van 

studiesucces, uitval en doorstroom naar een master na controle voor andere 

achtergrondkenmerken, per cohort 

 

0,03

<0.01

0,05

0,15

0.01

<0.01

-0,02

-0,03

<0.01

<0.01

0,06

<0.01

succes 2011: diploma

succes 2014: diploma

succes 2011: diploma binnen 4 jaar

succes 2011: diploma binnen 5 jaar

voorspeller van succes 2014: BSA

voorspeller van succes 2014: matching

uitval 2011

uitval 2014

uitval binnen 1 jaar 2011

uitval binnen 1 jaar 2014

doorstroom naar master 2011

doorstroom naar master 2014

Gemiddeld eindexamencijfer

8 vs 6



69 

 

 

 
 
 
 
 
 

5  Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de volgende onderzoeksvraag:  
In hoeverre is er aan de UvA sprake van brede toegankelijkheid en 
gelijke kansen voor alle studenten ongeacht hun achtergrond? 
Eerst bespreken we de conclusies omtrent de toegankelijkheid van 
de UvA en vervolgens bespreken we de conclusies omtrent de 
gelijke kansen van studenten in de studieloopbaan. 

5.1 Toegankelijkheid 

Om een conclusie te kunnen trekken over de mate van diversiteit 
in de samenstelling van de UvA-studentenpopulatie bij de entree 
is het nodig om een referentiekader te hebben. We vergelijken de 
samenstelling van de UvA-studentenpopulatie daarom met 
gegevens over de totale Nederlandse bevolking, met de populatie 
van vwo-leerlingen in Nederland en met de studentenpopulatie 
van twee andere grotestadsuniversiteiten, namelijk de VU-
Amsterdam (VU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 
 
Diversiteit van de UvA-studentenpopulatie in vergelijking met de 
Nederlandse bevolking en de vwo-leerlingen in Nederland 
We kunnen concluderen dat de UvA-studentenpopulatie redelijk 
divers is gelet op sekse, migratieachtergrond en 
sociaaleconomische status.   
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De verhouding man-vrouw op de UvA is vergelijkbaar met de 
verhouding man-vrouw in de totale groep zesdejaars vwo-
leerlingen in Nederland. Het percentage studenten met een 
migratieachtergrond is op de UvA hoger dan het landelijke 
percentage vwo-leerlingen met een migratieachtergrond. Er is 
sprake van een licht stijgende trend in het percentage studenten 
met een migratieachtergrond, die trend zien we ook terug bij 
jongeren onder de 20 jaar in Nederland. 
  
Studenten aan de UvA hebben over het algemeen hoogopgeleide 
ouders, en ouders met een hoog inkomen, maar het percentage 
studenten met hoogopgeleide ouders is relatief laag wanneer we 
een vergelijking maken met het opleidingsniveau van de ouders 
van de populatie vwo-leerlingen in Nederland. Er is sprake van een 
stijging in opleidingsniveau van de ouders van de UvA-
studentenpopulatie. Die stijging past in de landelijke trend. 
Tegelijk zien we dat het inkomen van de ouders van de studenten 
daalt, terwijl het inkomen landelijk stijgt. 
 
Wat betreft de vooropleiding is het logischer om een vergelijking 
te maken met andere universiteiten. Dat doen we hieronder. 
 
Diversiteit van de UvA-studentenpopulatie in vergelijking met andere 
grotestadsuniversiteiten 
De UvA is in vergelijking met de VU en de EUR redelijk divers qua 
sekse, maar minder divers qua migratieachtergrond en 
vooropleiding. Op de UvA is het percentage studenten met een 
migratieachtergrond en het percentage studenten met een 
tweedegeneratie migratieachtergrond lager. Verder hebben UvA-
studenten vooral een vwo-vooropleiding en is het percentage 
studenten met een hbo-vooropleiding lager dan op de VU en de 
EUR. 
Als we echter een uitsplitsing maken naar studierichting dan is het 
beeld genuanceerder. Zo blijkt de UvA-studentenpopulatie qua 
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migratieachtergrond in een deel van de studierichtingen meer 
divers dan die aan de VU en de EUR. Ook is er een grotere 
diversiteit in vooropleiding bij een aantal studierichtingen aan de 
UvA vergeleken met de VU. Dit beeld zien we terug in de meeste 
studierichtingen binnen Gezondheidszorg, Economie en Taal en 
Cultuur. Voor de studierichtingen Natuur, Recht en Gedrag en 
Maatschappij geldt dat de VU en de EUR meer divers zijn dan de 
UvA qua migratieachtergrond en vooropleiding. 

5.2 Gelijke kansen 

Om te bepalen of er sprake is van gelijke kansen voor alle 
studenten ongeacht hun achtergrond is nagegaan of er verschillen 
zijn tussen bepaalde groepen studenten in de kans op het halen 
van een diploma, het ontvangen van een positief BSA, het 
ontvangen van een positief studieadvies na de matchings-
procedure, het voortijdig afbreken van hun studie en/of het 
doorstromen vanuit de bachelor in een masteropleiding. 
De onbedoelde selectie is onderzocht voor alle studenten en ter 
vergelijking ook apart voor studenten met een vooropleiding vwo 
en apart voor studenten met een vooropleiding hbo/wo. 
We hebben gekeken of er verschillen zijn in de kans op een 
succesvolle studieloopbaan, die samenhangen met sekse, leeftijd, 
wel/geen migratieachtergrond, sociaaleconomische status en type 
vooropleiding. Voor de studenten met een vwo-vooropleiding 
hebben we ook analyses uitgevoerd voor de verschillende profielen 
en hoge respectievelijk lage gemiddelde eindexamencijfers. 
 
Voor de groepen die ingedeeld zijn op basis van sekse, leeftijd, 
inkomen van de ouders, vorm van studiefinanciering, gevolgd 
profiel in het voortgezet onderwijs en gemiddeld eindexamencijfer 
vonden we structurele verschillen in de kans op het hebben van 
een succesvolle studieloopbaan. 
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· Vrouwen hebben een grotere kans op studiesucces, een 
positief BSA en een positief matchingadvies en een kleinere 
kans op studie-uitval dan mannen.  

· Jongere studenten hebben een grotere kans op studiesucces 
en een positief BSA en een kleinere kans op studie-uitval dan 
oudere studenten.  

· Studenten met ouders met een hoog inkomen hebben een 
grotere kans op het behalen van een diploma, maar ook een 
grotere kans op studie-uitval dan studenten met ouders met 
een laag tot medium inkomen.  

· Studenten met een basisbeurs-thuiswonend hebben een 
grotere kans op doorstromen naar een master dan studenten 
zonder studiefinanciering, en studenten  met een basisbeurs-
uitwonend of met een aanvullende beurs-uitwonend.  

· Studenten met een N+G en N+T profiel hebben een grotere 
kans op studiesucces dan studenten met een E+M profiel. 
Studenten met een C+M profiel hebben een kleinere kans op 
studiesucces dan studenten met een ander profiel. 

· Studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen hebben een grotere kans op een positief 
matchingsadvies, een positief BSA, het halen van een 
bachelordiploma en doorstroom naar een master, en een 
lagere kans op studie-uitval dan studenten met een lager 
gemiddeld cijfer voor het Centraal Examen vo. 

 
Voor nationaliteit, geboorteland, etniciteit, opleidingsniveau van 
de ouders en vooropleiding vonden we ook verschillen in kans op 
een succesvolle studieloopbaan, maar deze verschillen bleken niet 
structureel. De kenmerken generatie-migratieachtergrond van de 
studen, opleiding van de ouders,  wo-opleiding van ouders  en 
inkomstenbron van de ouders, blijken niet tot nauwelijks 
significante voorspellers voor de studieloopbaan van een student. 
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Op basis van alle bovengenoemde uitkomsten is er voor enkele 
achtergrondkenmerken van studenten mogelijk sprake van 
structurele (on)bedoelde selectie. Dat geldt voor: sekse, leeftijd bij 
instroom, en inkomen van de ouders. Mannen, oudere studenten 
en studenten uit gezinnen met een laag tot middeninkomen zijn 
relatief minder succesvol in hun studieloopbaan. 
Uit de analyses zoals uitgevoerd in deelstudie 1 en 2 concluderen 
we dat de UvA breed toegankelijk is, maar niet altijd gelijke kansen 
biedt voor alle studenten. Mannen, oudere studenten en studenten 
met ouders met een laag tot middeninkomen hebben structureel 
lagere kansen op  een succesvolle studieloopbaan.  
Het verschil tussen mannen en vrouwen is een patroon dat we niet 
alleen zien bij de UvA of op de universiteiten, maar ook in het 
voorgezet onderwijs. Een mogelijke verklaring voor deze 
onbedoelde selectie is de samenhang tussen studiesucces en 
vaardigheden zoals plannen, organiseren en zelfsturing. Uit 
onderzoek blijkt dat jonge mannen hier over het algemeen minder 
goed in zijn dan jonge vrouwen.22 
Het verschil in kans op een succesvolle studieloopbaan tussen 
jongere en oudere studenten en tussen studenten met ouders met 
een laag tot middeninkomen en een hoog inkomen dat we zien in 
deelstudie 1 is vooral groot onder studenten met een vooropleiding 
vwo. Voor deze verschillen zijn niet direct verklarende oorzaken of 
mechanismes aan te wijzen. Het zou kunnen dat oudere studenten 
en studenten met ouders met een laag tot middeninkomen met 
een vooropleiding vwo zich minder thuis voelen op de UvA waar de 
meeste studenten jong zijn en ouders hebben met een hoog 
inkomen, maar er kan ook sprake zijn van andere achterliggende 
factoren.  

                                                             
 
22 Driessen, G. & Langen, A. van (2010). De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, 

oorzaken en interventies. Nijmegen: ITS. Jolles, J. (2011). Ellis en het verbreinen. Over 
hersenen, gedrag en educatie. Amsterdam: Neuropsych Publishers. ISBN 978-90-75579-
53-6. 
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In deelstudie 2 zien we voor de groep studenten die niet kiest voor 
een masteropleiding dat het vaker oudere studenten zijn die 
aangeven dat zij geen zin meer hebben om te studeren en vaker 
studenten met een buitenlandse nationaliteit die niet doorstromen 
vanwege de kosten of vanwege persoonlijke omstandigheden. 
Kwalitatief onderzoek zou kunnen helpen inzicht te krijgen in de 
achterliggende oorzaken en mechanismes en in de manier waarop 
die eventueel een rol spelen. 
 
Wat betreft de vorm van studiefinanciering en het gevolgde profiel 
en het gemiddelde eindexamencijfer in het voorgezet onderwijs is 
onduidelijk of (en zo ja in hoeverre) er sprake is van onbedoelde 
selectie.  
We zien dat studenten met een uitwonende-beurs een kleinere 
kans hebben op doorstroom naar een master dan studenten met 
een thuiswonende-basisbeurs. Op basis van de cijfers alleen kan 
niet worden bepaald of de studieprogramma’s van de UvA 
gunstiger uitpakken voor de thuiswonende studenten, of dat er 
sprake is van groepsverschillen waarop de UvA geen invloed heeft, 
zoals: nemen uitwonende studenten om financiële redenen vaker 
een tussenjaar, zijn zij ondernemender zijn en kiezen zij daarom 
vaker voor een master aan een andere universiteit? Echter, de 
gegevens over de vorm van studiefinanciering gaan niet direct 
over thuis- of uitwonende studenten. De vorm van 
studiefinanciering geeft alleen een indicatie. 
Wat de profielkeuze betreft geldt het profiel C+M als 
gemakkelijker, en de N+G en N+T profielen als moeilijker. De 
verschillen die wij zien in de kansen op studiesucces zouden het 
gevolg kunnen zijn van (onbedoelde) selectie van de sterkere en 
meer ambitieuze studenten. 
De geconstateerde selectie op basis van het gemiddelde 
eindexamencijfer lijkt ‘zoals bedoeld’. Dit betekent namelijk dat 
dat de best gekwalificeerde studenten het ook het beste doen en 
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dat er selectie plaatsvindt op basis van de kwaliteiten van de 
studenten. 
Tot slot zien we dat bepaalde groepen studenten (mannen, oudere 
studenten, studenten met ouders met een laag tot medium 
inkomen, studenten met een lager gemiddeld cijfer voor het 
Centraal Examen vo) vaker hun studie voortijdig afbreken. Ook 
hier is meer onderzoek nodig om te kunnen bepalen welke 
factoren deze studieuitval veroorzaken, en in hoeverre dat gaat om 
factoren waarop de UvA invloed zou kunnen uitoefenen. De exit-
enquêtes geven enige richting. 
 

5.3 Conclusies op basis van de exit-enquêtes 

Uit de exit-enquêtes in deelstudie 2 blijkt het volgende over 
verschillen naar achtergrondkenmerken aangaande de redenen 
om met de bachelor- of masteropleiding te stoppen of geen 
masteropleiding aan de UvA te gaan volgen. 
 
Redenen van eerstejaarsstudenten om te stoppen met de 
bacheloropleiding: 

· jongeren noemen vaker dan ouderen dat de opleiding te 
theoretisch is; 

· mannen stoppen vaker dan vrouwen vanwege een aankomend 
negatief BSA; 

· vrouwen stoppen vaker dan mannen omdat de opleiding en/of 
het studeren aan de UvA niet aan de verwachtingen voldoet; 

· studenten met een negatief matchingsadvies stoppen vaker 
omdat sfeer opleiding niet aansprak dan studenten met een 
positief advies; 

· buitenlandse studenten stoppen vaker dan Nederlandse 
studenten omdat ze studeren op zich niet leuk vinden; 

· buitenlandse studenten stoppen vaker dan Nederlandse 
studenten omdat de sfeer op de opleiding niet aansprak; 
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· studenten van wie minstens één van de ouders een 
universitaire opleiding heeft gevolgd vallen vaker uit omdat 
ze het studeren op zich niet leuk vonden. 

 
Redenen van masterstudenten om te stoppen met de opleiding: 

· oudere studenten stoppen vaker vanwege persoonlijke 
omstandigheden dan jongere studenten; 

· jongere studenten stoppen vaker omdat de opleiding en /of 
het studeren aan de UvA niet aan de verwachting voldoet dan 
oudere studenten; 

· vrouwen stoppen vaker omdat ze onvoldoende begeleiding 
kregen vanuit de opleiding dan mannen; 

· Nederlandse studenten stoppen vaker dan buitenlandse 
studenten omdat de opleiding en/of de UvA niet aan de 
verwachtingen voldeed. 

 
Redenen van bachelor-gediplomeerden om geen masteropleiding 
aan de UvA te gaan volgen 

· studenten met een buitenlandse nationaliteit gaan vaker dan 
studenten met een Nederlandse nationaliteit een 
masteropleiding volgen aan een andere universiteit omdat de 
masteropleiding bij die andere universiteit beter staat 
aangeschreven; 

· studenten met een buitenlandse nationaliteit gaan vaker geen 
masteropleiding volgen dan studenten met een Nederlandse 
nationaliteit omdat een masteropleiding te duur is of 
vanwege persoonlijke omstandigheden; 

· studenten met een Nederlands diploma gaan vaker dan 
studenten met een buitenlands diploma geen masteropleiding 
volgen omdat ze geen zin meer hebben om te studeren; 

· studenten van het College of Economics en het Amsterdam 
University College gaan vaker een masteropleiding aan een 
andere universiteit volgen omdat de masteropleiding aan de 
andere universiteit beter staat aangeschreven; 
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· jonge studenten nemen vaker na het bachelor-diploma een 
tussenjaar en zijn van plan later een masteropleiding te gaan 
volgen dan oudere studenten; 

· oudere studenten gaan vaker dan jongeren studenten geen 
masteropleiding volgen omdat ze geen zin meer hebben om te 
studeren. 

5.4 Beperkingen 

In dit onderzoek hebben we te maken met een hoog percentage 
onbekende gegevens voor de opleidings- en inkomensgegevens 
van de ouders van studenten. Juist van studenten met een 
migratieachtergrond zijn deze gegevens vaak onbekend, omdat 
het CBS weinig gegevens over ouders heeft die in het buitenland 
zijn geboren. Mogelijk beïnvloedt dit onze conclusies wat betreft 
de onbedoelde selectie. Het is voorstelbaar dat het in de groep 
studenten met een migratieachtergrond vaker voorkomt dat de 
ouders een relatief laag inkomen hebben, dan in de groep 
studenten zonder migratieachtergrond. Als dat zo is, gelden de 
uitkomsten die wij rapporteren over het verschil in kans op een 
succesvolle studieloopbaan gerelateerd aan het inkomensniveau 
van de ouders, met name voor de onbedoelde selectie voor 
studenten zonder migratieachtergrond. Voor uitspraken over de 
relatie tussen studiesucces en inkomen van de ouders voor de 
groep studenten met een migratieachtergrond, beschikken we 
over te weinig gegevens over het inkomen van de ouders. 
 
Het bereikte studiesucces kan voor de studenten in cohort 2011 
bepaald worden tot zeven jaar na de start van de studie. Het is 
onbekend of studenten na die zeven jaar alsnog hun diploma 
halen, we beschikten over de data tot studiejaar 2017-2018 en 
konden de studenten dus maximaal zeven jaar volgen in hun 
studieloopbaan. Aangezien er maar 59 studenten waren die na 
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zeven jaar hun diploma nog niet hadden behaald, is de invloed op 
de uitkomsten van de analyses beperkt. 
  
Het verschil in kans op doorstroom naar een master is alleen 
onderzocht voor studenten die direct zijn doorgestroomd vanuit 
een bachelor aan de UvA naar een master aan de UvA. Dit is een 
selecte groep studenten. De vraag is hoe informatief deze 
informatie is en wat het betekent. Studenten kunnen ook 
doorstromen naar een master aan een andere universiteit, of na 
een tussenjaar alsnog aan een master beginnen. 
 
Bij het samenstellen van het databestand waarop de analyses zijn 
uitgevoerd, is er, vanwege de interpreteerbaarheid, voor gekozen 
alleen die studenten op te nemen die voor het eerst met een 
opleiding beginnen aan de UvA (en niet voor ‘eerstejaars wo-
studenten’). Dit betekent dat er in het databestand ook studenten 
voorkomen die elders al wetenschappelijk onderwijs hebben 
gevolgd. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de kans op 
uitval: in de groep eerstejaars UvA- studenten zullen namelijk ook 
studenten zitten die al een keer uitgevallen zijn aan een andere 
universiteit. Dat maakt ze anders dan de rest van de populatie.      
In een extra analyse is gekeken naar de uitval onder eerstejaars 
wo-studenten. Uit deze extra analyse bleek dat tussen de 25% 
(cohort 2017) en 27% (cohort 2011 en 2014) van de studenten al 
eerder aan een wo-opleiding is begonnen en dat deze studenten 
een grotere kans hebben op studie-uitval. 
 
Ook is er voor gekozen om in het databestand uit te gaan van 
‘inschrijvingen’, en niet van ‘studenten’. Er zijn dus studenten die 
met meerdere records in de data voorkomen doordat zij meerdere 
studies tegelijkertijd doen, die dubbelingen zijn niet uit het 
databestand verwijderd. Het gaat in dit onderzoek over de 
diversiteit in de studentenpopulatie op basis van 
studentkenmerken en niet op de diversiteit van de inschrijvingen. 
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Het hangt af van het niveau waarop je analyseert of dat erg is of 
niet. Voor het onderscheid dat we maken naar Colleges zou het 
kunnen uitmaken. Voor studenten met meerdere inschrijvingen in 
verschillende Colleges maakt het niet uit of zij meerdere keren in 
de data zitten, de eventuele diversiteit van die persoon kan bij 
beide Colleges meegeteld worden. Als het echter twee 
inschrijvingen binnen dezelfde College zijn, is de diversiteit van de 
College overschat door deze student twee keer te tellen. Het gaat 
echter om een klein aantal studenten die meerdere studies 
tegelijkertijd volgen binnen dezelfde College. Het overgrote deel 
van de studenten volgt één opleiding binnen een College (99%). 
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6 Overige resultaten: highlights uit beide 
deelstudies 

In dit slothoofdstuk gaan we in op enkele opvallende extra 
uitkomsten uit de cohortanalyses in deelstudie 1, en de exit-
enquêtes in deelstudie 2. 

6.1 Belangrijkste overige resultaten deelstudie 1 

Verschillen tussen Colleges in diversiteit van de totale                         
UvA-studentenpopulatie 
Er zijn verschillen tussen Colleges als het gaat om de 
samenstelling van de studentenpopulatie gelet op sekse, leeftijd, 
migratieachtergrond, sociaaleconomische status en 
vooropleiding.  
Op de zeven van de vijftien Colleges zijn er meer vrouwelijke dan 
mannelijke studenten, op vijf Colleges is de verhouding mannen-
vrouwen nagenoeg gelijk, en op drie van de vijftien Colleges is juist 
het percentage mannelijke studenten hoger dan op de overige 
Colleges.  
Op twaalf van de vijftien Colleges is de gemiddelde leeftijd van de 
startende studenten 19 of 20 jaar, op de overige drie Colleges is dat 
20 of 21 jaar. 
Op de meeste Colleges (dertien van de vijftien) zien we dat het 
overgrote deel van de studenten geen migratieachtergrond heeft 
én uit een gezin komt met een hoog sociaaleconomische status.  
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Op twee Colleges, namelijk Amsterdam University College en de 
Bachelor Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE) studeren 
meer studenten met een migratieachtergrond (>66%) en minder 
studenten met een hoger sociaaleconomische status (<41%) dan 
op de overige Colleges. Dit verschilt wordt echter vooral 
veroorzaakt doordat er op deze Colleges meer internationale 
studenten staan ingeschreven en doordat vooral voor deze groep 
studenten de gegevens over de sociaaleconomische status 
onbekend zijn. Ook studeren op deze Colleges opvallend meer 
studenten met een niet-westerse achtergrond en een Nederlandse 
vooropleiding, en vooral veel studenten met een (niet 
Nederlandse) westerse achtergrond en een buitenlandse 
vooropleiding in vergelijking met de andere Colleges.  
Op dertien van de vijftien Colleges hebben de meeste studenten 
een vwo-vooropleiding gevolgd. Op de andere twee Colleges, 
namelijk opnieuw Amsterdam University College en Bachelor 
Politics, Psychology, Law & Economics heeft ongeveer de helft van 
de studenten een vooropleiding vwo gevolgd en ongeveer de 
andere helft een vooropleiding in het buitenland. Op vijf Colleges 
hebben studenten vaker een hbo-propedeuse of hbo-
vooropleiding gevolgd dan de studenten op de andere Colleges.  
Voor twaalf Colleges geldt dat het overgrote deel van de studenten 
een C+M en/of E+M profiel heeft gevolgd op het vwo. Op de drie 
overige Colleges (namelijk College of Interdisciplinary Studies, 
College of Science en Dentistry, Medical Informatics and 
Medicine) hebben de studenten vooral een N+T en/of N+G profiel 
gevolgd, wat over het algemeen ook de profielen die nodig zijn om 
te worden toegelaten tot deze studies.  
 
Verschillen tussen Colleges in diversiteit van de Nederlandse             
UvA-studentenpopulatie 
De verschillen tussen de Colleges in diversiteit van de Nederlandse 
studentenpopulatie zijn vergelijkbaar met de verschillen tussen 
Colleges in diversiteit van de gehele UvA-studentenpopulatie. 
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Alleen voor de Colleges waar veel buitenlandse studenten 
studeren, namelijk Amsterdam University College en Bachelor 
Politics, Psychology, Law & Economics is het beeld verschoven. 
Voor deze twee Colleges geldt nu ook dat het overgrote deel van de 
studenten geen migratieachtergrond heeft en uit een gezin komt 
met een hoog sociaaleconomische status. 
 
Veranderingen in diversiteit van de studentenpopulatie gerelateerd 
aan de studieloopbaan  
Hoe verder de studenten zijn in hun studieloopbaan hoe groter de 
kans is dat bepaalde groepen studenten zijn uitgevallen.                 
We vinden verschillen naar geslacht, sociaaleconomische status, 
leeftijd, Cijfer Centraal Examen vwo en profiel.  

· Naarmate zij verder zijn in hun studieloopbaan vallen 
mannen vaker uit dan vrouwen (2014: van 49% man in jaar 1, 
naar 45% man in jaar 4).  

· Studenten uit gezinnen met een lage sociaaleconomische 
status vallen vaker uit dan studenten uit gezinnen met een 
hoge sociaaleconomische status (2014: van 9% laag SES in 
jaar 1 naar 7% laag SES in jaar 4).  

· Studenten die ouder zijn bij instroom vallen vaker uit dan 
jongere studenten. De gemiddelde leeftijd van 
eerstejaarsstudenten in 2014 is 19,57 jaar (2,80), de 
gemiddelde instroomleeftijd in ditzelfde cohort in jaar 4 is 
19,33 jaar (2,38). 

· Studenten met een lager gemiddeld cijfer voor het Centraal 
Examen vwo vallen vaker uit dan studenten met een hoger 
gemiddeld cijfer (2014: 6,52(0,71) in jaar 1 naar 6,61 (0,73)). 

· En tot slot vallen studenten met een CM en/of EM profiel 
vaker uit dan studenten met een NG en/of NT profiel (2014: 
van 52% CM en/of EM profiel in jaar 1 naar 48% CM en/of EM 
profiel in jaar 4).  
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6.2 Belangrijkste overige resultaten voor deelstudie 2 

Verschillen tussen Colleges 
Ook uit de exit-enquêtes komen enkele verschillen naar voren 
tussen de Colleges. 

· Eerstejaarsstudenten van het College of Economics stoppen 
vaker vanwege een negatief BSA. Onder studenten van het 
College of Humanities komt dat juist minder vaak voor dan in 
de andere Colleges. 

· Eerstejaarsstudenten van het College of Humanities geven 
vaker dan andere studenten aan dat zij zijn gestopt met hun 
studie omdat zij zich niet thuisvoelden in Amsterdam. 

· Studenten van het College of Economics en het Amsterdam 
University College gaan vaker een masteropleiding aan een 
andere universiteit volgen omdat de masteropleiding aan de 
andere universiteit beter staat aangeschreven dan studenten 
van andere Colleges. 
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Bijlagen 

Bijlage bij Hoofdstuk 3 

Verschillen tussen studierichtingen in diversiteit van de 
Nederlandse studentenpopulatie 
 
Indeling in opleidingen per studierichting 
Er zijn verschillende manieren om opleidingen in te delen in 
studierichtingen. Terwijl de VU zelf een indeling heeft gemaakt, is 
de EUR uitgegaan van de indeling van de Inspectie van het 
Onderwijs. De Inspectie gaat uit van een indeling gebaseerd op 
inhoudelijke gronden en de hoofdindeling zoals gebruikt in het 
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). CROHO 
is een nationaal bestand waarin de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) opleidingen in het bekostigde en niet-bekostigde onderwijs 
registreert die door de Nederlandse overheid zijn erkend. 
Voor de indeling van de opleidingen aan de UvA in sectoren zijn we 
uitgegaan van de indeling van de VU, zoals die hierna is 
weergegeven. 
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Figuur B3.  Opleidingen naar sectoren aan de VU.   



87 

 

 

Diversiteit van de Nederlandse studentenpopulatie per studierichting  
 

A. Natuur 
 
De EUR heeft geen opleidingen die vallen binnen de studierichting 
Natuur. We vergelijking hiervoor dus alleen de UvA en de VU. 

 

Figuur B3.1. Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Natuur bij entree aan de 

UvA en de VU-Amsterdam in 2011 en 2014 wat betreft geslacht, etniciteit, generatie 

migratieachtergrond, vooropleiding en etniciteit*vooropleiding  
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B. Gezondheidszorg 
 
De gegevens over de vooropleiding van de UvA-studenten over 
2014 kunnen niet gepresenteerd worden om groepsonthulling te 
voorkomen in verband met kleine aantallen (regels CBS). De 
gegevens over etniciteit*opleiding voor cohort 2011 en 2014 
worden om dezelfde reden niet gepresenteerd.  

Figuur B3.2  Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Gezondheidszorg bij 

entree op de UvA, VU-Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2011 en 2014 wat 

betreft geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond en vooropleiding. 
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C. Economie 

Figuur B3.3  Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Economie bij entree op 

de UvA, VU-Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2011 en 2014 wat betreft 

geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond, vooropleiding en etniciteit*vooropleiding. 
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D. Recht  
 

De gegevens over etniciteit*opleiding worden niet gepresenteerd 
voor de studenten van de UvA voor 2014 aangezien de gegevens 
voor de UvA tot groepsonthulling zouden kunnen leiden in 
verband met kleine aantallen (regels CBS). 

Figuur B3.4  Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Recht bij entree op de 

UvA, VU-Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2011 en 2014 wat betreft geslacht, 

etniciteit, generatie migratieachtergrond, vooropleiding en etniciteit*vooropleiding. 
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E. Gedrag en Maatschappij 
 

. 

 
 
 
 
 

 
 
Figuur B3.5  Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Gedrag en Maatschappij 

bij entree op de UvA, VU-Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2011 en 2014 wat 

betreft geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond, vooropleiding en 

etniciteit*vooropleiding 
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F. Taal en Cultuur 
 

Figuur B3.6  Samenstelling van de studentenpopulatie voor studierichting Taal en Cultuur bij 

entree op de UvA, VU-Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2011 en 2014 wat 

betreft geslacht, etniciteit, generatie migratieachtergrond, vooropleiding en 

etniciteit*vooropleiding. 
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Bijlage bij Hoofdstuk 4  

Analyseresultaten logistische regressieanalyses 
 
Er is in deze analyses gewerkt met drie modellen: 
Model 1: alle studenten 
Model 2: alleen studenten met een vwo-vooropleiding 
Model 3: alleen studenten met een hbo- of wo-vooropleiding 
 
Samenhang tussen diversiteitskenmerken en BSA 
In verband met schattingsproblemen is voor de analyses in Model 
1 en 2 met afhankelijke variabele definitieve BSA de variabele 
nationaliteit ingedikt naar Nederlands en overig. In Model 3 zijn de 
schattingsproblemen opgelost door de variabele geboorteland in 
te dikken naar Nederlands en overig en generatie migratie-
achtergrond in te dikken (eerste en tweede generatie zijn 
samengevoegd) en de categorieën onbekend voor inkomensniveau 
van de ouders en inkomstenbron van de ouders buiten 
beschouwing te laten. 
 
Alle studenten 
Tabel B4.1A Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief BSA voor cohort 2014 

  BSA 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.48 0.09 1.61 

overig westers geboorteland (referentie Nederland) -0.60 0.29 0.55 

niet-westers geboorteland (referentie Nederland) -1.00 0.35 0.37 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                           

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.28 0.11 0.76 

Leeftijd -0.07 0.02 0.93 

Noot. Nstudenten: 4391; Nopleidingen: 54. 
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Studenten met een vwo vooropleiding  
Tabel B4.1B Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief BSA voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  BSA 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.63 0.12 1.88 

overig westers geboorteland (referentie Nederland) -0.89 0.35 0.41 

niet-westers geboorteland (referentie Nederland) -1.37 0.44 0.25 

overig westerse etniciteit (referentie Nederlandse) 0.92 0.43 2.51 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) -0.36 0.16 0.70 

leeftijd -0.14 0.04 0.87 

cijfer Centraal Examen vwo 0.75 0.09 2.11 

Noot. Nstudenten: 3294; Nopleidingen: 53. 

 
Studenten met een hbo/wo vooropleiding 
Tabel B4.1C Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief BSA voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  BSA 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd -0.07 0.04 0.93 

Noot. Nstudenten: 559; Nopleidingen: 47. 

 
 
Samenhang tussen diversiteitskenmerken en studieadvies na de 
matchingprocedure 
In de analyses met afhankelijke variabele matching was sprake van 
schattingsproblemen. In Model 1 was de samenhang tussen de 
variabele opleiding ouders en generatie academici erg hoog. Dit 
probleem is opgelost door van deze twee variabelen een 
samengestelde variabele te maken waarbij er voor studenten met 
hoog opgeleide ouders onderscheid is gemaakt naar of de ouders 
een hbo en wo opleiding hebben behaald. In Model 2 zijn de 
schattingsproblemen opgelost door de categorieën onbekend voor 
inkomensniveau van de ouders en inkomstenbron van de ouders 
buiten beschouwing te laten. In Model 3 zijn de schattings-
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problemen opgelost door de variabele geboorteland in te dikken 
naar Nederlands en overig en generatie migratieachtergrond in te 
dikken (eerste en tweede generatie zijn samengevoegd). 
 

Alle studenten 
Tabel B.4.2A Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief matchingadvies voor cohort 

2014  

  Matching 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.26 0.10 1.30 

overig westers geboorteland (referentie Nederland) -1.05 0.40 0.35 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.40 0.15 1.49 

inkomensbron vermogen (referentie arbeid) -0.88 0.42 0.41 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                            

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.53 0.21 0.59 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                             

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.28 0.13 0.75 

Noot. Nstudenten: 2892; Nopleidingen: 48. 
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Studenten met een vwo vooropleiding  
Tabel B.4.2B Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief matchingadvies voor cohort 

2014 alleen voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  Matching 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.34 0.12 1.40 

Turkse etniciteit (referentie Nederlandse) -1.31 0.66 1.00 

overig westers geboorteland (referentie Nederland) -1.64 0.47 0.19 

opleiding ouders laag (referentie hoog) 0.70 0.30 2.02 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.42 0.18 1.52 

inkomensbron vermogen (referentie arbeid) -1.17 0.50 0.31 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                              

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.64 0.27 0.53 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                    

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.47 0.15 0.63 

profiel N+G (referentie E+M) 0.47 0.20 1.59 

profiel N+T (referentie E+M) 0.94 0.26 2.55 

profiel N+G en N+T (referentie E+M) 0.44 0.20 1.55 

cijfer Centraal Examen vwo 0.93 0.10 2.54 

Noot. Nstudenten: 2368; Nopleidingen: 48. 

 
Studenten met een hbo/wo vooropleiding 
Tabel B.4.2C Significante voorspellers voor verkrijgen van een positief matchingadvies voor cohort 

2014 alleen voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  matching 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

generatie nvt (referentie: eerste generatie) -3.064 1.23 0.05 

3de generatie  (referentie: eerste generatie) -2.718 1.122 0.07 

inkomensbron uitkering (referentie arbeid) -1.095 0.472 0.33 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs thuiswonend               

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
1.128 0.392 3.09 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                              

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
1.246 0.431 3.48 

vooropleiding wo/wo-p (referentie hbo) 1.329 0.637 3.78 

overig niet-westerse etniciteit (referentie Nederlandse) -3.713 1.306 0.02 

Turkse etniciteit (referentie Nederlandse) -4.289 1.402 0.01 

Marokkaanse etniciteit (referentie Nederlandse) -3.427 1.463 0.03 

Noot. Nstudenten: 363; Nopleidingen: 43. 

 



97 

 

 

Samenhang tussen diversiteitskenmerken en studie-uitval 
In verband met schattingsproblemen is voor de analyses in Model 
3 voor cohort 2011 met de afhankelijke variabele uitval is voor de 
variabelen opleidingsniveau van de ouders en generatie academici 
een samengestelde variabele gemaakt, waarbij er voor studenten 
met hoog opgeleide ouders onderscheid is gemaakt naar of de 
ouders een hbo- of wo-opleiding hebben behaald. 
In verband met schattingsproblemen is voor de analyses voor 
Model 2 voor cohort 2014 met afhankelijke variabele uitval na 1 
jaar de variabele nationaliteit niet meegenomen in de analyse en 
zijn de categorieën onbekend voor inkomensniveau van de ouders 
en inkomstenbron van de ouders buiten beschouwing gelaten. In 
Model 3 waren er schattingsproblemen voor beide cohorten. In 
cohort 2011 zijn deze opgelost door de variabele nationaliteit en 
geboorteland in te dikken, de categorieën onbekend voor 
inkomensniveau van de ouders en inkomstenbron van de ouders 
buiten beschouwing te laten en voor de variabelen 
opleidingsniveau van de ouders en generatie academici een 
samengestelde variabele te maken. In cohort 2014 zijn de 
schattingsproblemen opgelost door de variabele nationaliteit in te 
dikken en de categorieën onbekend voor inkomensniveau van de 
ouders en inkomstenbron van de ouders buiten beschouwing te 
laten. 
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Alle studenten 
Tabel B4.3.1A Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2011 

  uitval 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.35 0.06 0.71 

overig westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) -0.58 0.26 0.56 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) -1.18 0.34 0.31 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) 0.31 0.12 1.36 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                      

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
0.22 0.08 1.24 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) 0.50 0.15 1.65 

Leeftijd 0.07 0.01 1.07 

Noot. Nstudenten: 6898; Nopleidingen: 59. 

 
Tabel B4.3.2A  Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2014 

  uitval 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.37 0.06 0.69 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) -1.08 0.37 0.34 

niet-westers geboorteland (referentie Nederland) 0.64 0.28 1.89 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.21 0.10 1.23 

Leeftijd 0.09 0.02 1.09 

vooropleiding hbo/hbo-p (referentie vwo) -0.34 0.11 0.71 

Noot. Nstudenten: 5788; Nopleidingen: 58. 

 
Tabel B4.3.3A Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2011 

  uitval binnen 1 jaar 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) 1.52 0.54 4.58 

opleiding ouders onbekend (referentie hoog) 2.57 1.24 13.12 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                           

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
0.32 0.15 1.37 

generatie academici onbekend (referentie eerste generatie 

academici) 
-2.50 1.24 0.08 

Noot. Nstudenten: 2689; Nopleidingen: 57. 
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Tabel B4.3.4A  Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2014 

  uitval binnen 1 jaar 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

-   

Noot. Geen significante voorspellers; Nstudenten: 2130; Nopleidingen: 56. 

 
 
Studenten met een vwo vooropleiding  
Tabel B4.3.1B Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2011 alleen voor de 

studenten met een vooropleiding vwo 

  uitval 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.40 0.07 0.67 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) -1.44 0.72 0.24 

percentiel inkomen ouders: 21-40 (referentie 80-100) 0.34 0.14 1.40 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) 0.32 0.15 1.38 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) 0.71 0.24 2.03 

leeftijd 0.11 0.03 1.12 

profiel C+M (referentie E+M) 0.27 0.10 1.32 

cijfer Centraal Examen vwo -0.48 0.05 0.62 

Noot. Nstudenten: 5159; Nopleidingen: 58. 

 
Tabel B4.3.2B Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2014 alleen voor de 

studenten met een vooropleiding vwo 

  uitval 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.49 0.08 0.61 

overig westers geboorteland (referentie Nederland) 0.74 0.27 2.10 

niet-westers geboorteland (referentie Nederland) 0.70 0.34 2.01 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.31 0.11 1.37 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) 0.72 0.35 2.04 

leeftijd 0.14 0.03 1.14 

cijfer Centraal Examen vwo -0.51 0.06 0.60 

Noot. Nstudenten: 4395; Nopleidingen: 57. 
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Tabel B4.3.3B Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2011 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  uitval binnen 1 jaar 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd 0.16 0.05 1.17 

cijfer Centraal Examen vwo 0.23 0.09 1.25 

Noot. Nstudenten: 1870; Nopleidingen: 57. 

 
Tabel B4.3.4B Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  uitval binnen 1 jaar 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd 0.11 0.04 1.12 

cijfer Centraal Examen vwo 0.26 0.11 1.30 

Noot. Nstudenten: 1522; Nopleidingen: 56. 

 
 
Studenten met een hbo/wo vooropleiding 
Tabel B4.3.1C Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2011 alleen voor de 

studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  uitval 

 2011 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd 0.04 0.02 1.04 

Noot. Nstudenten: 1059; Nopleidingen: 53. 

 
Tabel B4.3.2C Significante voorspellers voor studie-uitval voor cohort 2014 alleen voor de 

studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  uitval 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd 0.05 0.02 1.05 

Noot. Nstudenten: 795; Nopleidingen: 54. 
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Tabel B4.3.3C  Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2011 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  uitval binnen 1 jaar 

 2011 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

-       

Noot. Geen significante voorspellers. Nstudenten: 434; Nopleidingen: 48. 

 
Tabel B4.3.4C  Significante voorspellers voor studie-uitval binnen 1 jaar voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  uitval binnen 1 jaar 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

-       

Noot. Geen significante voorspellers. Nstudenten: 291; Nopleidingen: 42. 

 
 
Samenhang tussen diversiteitskenmerken en studiesucces 
Voor de analyse in Model 3 voor cohort 2011 met de afhankelijke 
variabele diploma was er sprake van schattingsproblemen. De 
samenhang tussen de variabele opleiding ouders en generatie 
academici was erg hoog. Dit probleem is opgelost door van deze 
twee variabelen een samengestelde variabele te maken waarbij er 
voor studenten met hoog opgeleide ouders onderscheid is gemaakt 
naar of de ouders een hbo en wo opleiding hebben behaald. 

 
Voor de analyse in Model 3 met de afhankelijke variabele diploma 
binnen 4 jaar zijn schattingsproblemen opgelost door de variabele 
nationaliteit in te dikken naar Nederlands en overig. 

 
In verband met schattingsproblemen is voor de analyses in Model 
1 en 2 voor cohort 2011 met afhankelijke variabele diploma binnen 5 
jaar de variabele nationaliteit ingedikt naar Nederlands en overig 
en zijn de categorieën onbekend voor inkomensniveau van de 
ouders en inkomstenbron van de ouders buiten beschouwing 



102 

 

 

gelaten. Daarnaast kon de gecombineerde variabele 
etniciteit*vooropleiding niet worden gebruikt, aangezien er 
nauwelijks studenten met een buitenlandse vooropleiding na 5 
jaar nog studeren. In plaats van de gecombineerde variabele is de 
variabele etniciteit gebruikt in de analyses. Voor Model 3 waren er 
schattingsproblemen met te veel variabelen waardoor de analyses 
met afhankelijke variabele diploma binnen 5 jaar niet uitgevoerd 
konden worden. 
 
Alle studenten 
Tabel B4.4.1A  Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2011 

  diploma 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.38 0.06 1.46 

overig westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) 0.66 0.26 1.94 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) 1.02 0.33 2.78 

percentiel inkomen ouders: 21-40 (referentie 80-100) -0.23 0.12 0.79 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -0.33 0.12 0.72 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                            

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.21 0.08 0.81 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) -0.46 0.16 0.63 

leeftijd -0.09 0.01 0.92 

Noot. Nstudenten: 6898; Nopleidingen: 59. 

 
Tabel B4.4.2A   Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2014 

  diploma 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie Man) 0.56 0.06 1.75 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) -0.24 0.10 0.78 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -0.46 0.14 0.63 

leeftijd -0.10 0.02 0.91 

vooropleiding hbo/hbo-p (referentie vwo) 0.38 0.11 1.46 

vooropleiding wo/wo-p (referentie vwo) 0.57 0.16 1.76 

Noot. Nstudenten: 5788; Nopleidingen: 58. 
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Tabel B4.4.3A Significante voorspellers voor het behalen van een diploma binnen 4 jaar voor 

cohort 2011 

  diploma binnen 4 jaar 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.49 0.09 1.63 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -0.43 0.20 0.65 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                                   

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.34 0.13 0.71 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs thuiswonend                               

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.28 0.13 0.76 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                                   

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.30 0.12 0.74 

leeftijd -0.04 0.02 0.96 

vooropleiding wo/wo-p (referentie vwo) 1.38 0.33 3.99 

vooropleiding onbekend (referentie vwo) -1.10 0.38 0.33 

Noot. Nstudenten: 4124; Nopleidingen: 57. 

 
Tabel B4.4.4A Significante voorspellers voor het behalen van een diploma binnen 5 jaar voor 

cohort 2011 

  diploma binnen 5 jaar 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.38 0.15 1.47 

Turkse etniciteit (referentie Nederlandse) -1.34 0.66 0.26 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs thuiswonend                                        

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.46 0.22 0.63 

leeftijd -0.08 0.03 0.93 

vooropleiding wo/wo-p (referentie vwo) 1.79 0.75 6.01 

Noot. Nstudenten: 3854; Nopleidingen: 57. 
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Studenten met een vwo vooropleiding  
Tabel B4.4.1B   Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2011 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  diploma 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.45 0.07 1.57 

Marokkaanse etniciteit (referentie Nederlandse) -0.94 0.45 0.39 

percentiel inkomen ouders: 21-40 (referentie 80-100) -0.38 0.14 0.69 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -0.34 0.15 0.71 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) -0.64 0.24 0.53 

leeftijd -0.12 0.03 0.89 

profiel C+M (referentie E+M) -0.30 0.10 0.74 

cijfer Centraal Examen vwo 0.48 0.05 1.62 

Noot. Nstudenten: 5159; Nopleidingen: 58. 

 
Tabel B4.4.2B Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  diploma 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.71 0.08 2.03 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) -0.30 0.11 0.74 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -0.55 0.17 0.58 

leeftijd -0.11 0.03 0.89 

profiel C+M (referentie E+M) -0.41 0.13 0.66 

profiel N+G EN N+T (referentie E+M) 0.25 0.12 1.29 

cijfer Centraal Examen vwo 0.56 0.06 1.76 

Noot. Nstudenten: 4395; Nopleidingen: 57. 
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Tabel B4.4.3B Significante voorspellers voor het behalen van een diploma binnen 4 jaar voor 

cohort 2011 alleen voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  diploma binnen 4 jaar 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.74 0.11 2.09 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                          

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.33 0.15 0.72 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                             

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.37 0.13 0.69 

profiel C+M (referentie E+M) -0.40 0.16 0.67 

cijfer Centraal Examen vwo 0.33 0.07 1.39 

Noot. Nstudenten: 3237; Nopleidingen: 55. 

 
Tabel B4.4.4B Significante voorspellers voor het behalen van een diploma binnen 5 jaar voor 

cohort 2011 alleen voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  diploma binnen 5 jaar 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) 0.61 0.19 1.84 

Turkse etniciteit (referentie Nederlandse) -1.61 0.74 0.20 

cijfer Centraal Examen vwo 0.45 0.12 1.56 

Noot. Nstudenten: 3170; Nopleidingen: 55. 

 
 
Studenten met een hbo/wo vooropleiding 
Tabel B4.4.1C Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2011 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  diploma 

 2011 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

leeftijd -0.07 0.02 0.94 

Noot. Nstudenten: 1059; Nopleidingen: 53. 
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Tabel B4.4.2C Significante voorspellers voor het behalen van een diploma voor cohort 2014 alleen 

voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  diploma 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie Man) 0.39 0.16 1.48 

niet-westerse nationaliteit (referentie Nederlandse) 2.61 1.29 13.63 

leeftijd -0.05 0.02 0.95 

Noot. Nstudenten: 795; Nopleidingen: 54. 

 
Tabel B4.4.3C Significante voorspellers voor het behalen van een diploma binnen 4 jaar voor 

cohort 2011 alleen voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  diploma binnen 4 jaar 

 2011 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

percentiel inkomen ouders: 0-20 (referentie 80-100) -1.15 0.56 0.32 

vooropleiding wo/wo-p (referentie hbo) 1.11 0.39 3.05 

Noot. Nstudenten: 573; Nopleidingen: 49. 

 
 
Samenhang tussen diversiteitskenmerken en wel/niet doorstromen 
naar een master 
Voor de variabele doorstroom naar een master was er sprake van 
schattingsproblemen in alle modellen. In Model 1 voor cohort 2014 
was de samenhang tussen de variabele opleidingsniveau van de 
ouders en generatie academici erg hoog. Dit probleem is opgelost 
door van deze twee variabelen een samengestelde variabele te 
maken waarbij er voor studenten met hoog opgeleide ouders 
onderscheid is gemaakt naar of de ouders een hbo- of wo-
opleiding hebben behaald. In Model 2 voor cohort 2014 zijn deze 
problemen opgelost door gebruik te maken van de samengestelde 
variabele opleidingsniveau van de ouders en generatie academici 
en de variabele nationaliteit in te dikken naar Nederlands en 
overig. In Model 3 zijn de problemen voor cohort 2011 opgelost 
door de variabele inkomstenbron van de ouders in te dikken 
(categorie vermogen is samengevoegd met onbekend).                 
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Voor cohort 2014 is de variabele nationaliteit ingedikt en zijn de 
variabelen opleidingsniveau van de ouders en generatie academici 
samengevoegd tot één variabele. 
 
Alle studenten 
Tabel B4.5.1A  Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2011  

  master 

 2011 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.33 0.08 0.72 

niet-westers etniciteit en buitenlandse vooropleiding                                                    

(referentie Nederlandse etniciteit en Nederlandse 

vooropleiding) 1.60 0.72 4.97 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                                                               

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.24 0.10 0.79 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) -0.49 0.24 0.62 

vooropleiding wo/wo-p (referentie vwo) 0.61 0.23 1.84 

buitenlandse vooropleiding (referentie vwo) -1.21 0.55 0.30 

Noot. Nstudenten: 4124; Nopleidingen: 57. 

 
Tabel B4.5.2A Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2014  

  master 

 2014 alle studenten 

  B S.E. Exp(B) 

niet-westers etniciteit en buitenlandse vooropleiding                                                  

(referentie Nederlandse etniciteit en Nederlandse vooropleiding) 
1.26 0.62 3.53 

opleiding ouders onbekend (referentie hoog) 0.50 0.25 1.64 

opleiding ouders laag (referentie hoog) 0.35 0.13 1.42 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.41 0.16 1.50 

studiefinanciering t/m aanvullende beurs uitwonend                                  

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.50 0.22 0.61 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                                                           

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.35 0.14 0.71 

leeftijd 0.05 0.02 1.05 

vooropleiding hbo/hbo-p (referentie vwo) 0.48 0.17 1.62 

vooropleiding wo/wo-p (referentie vwo) 1.05 0.23 2.86 

vooropleiding onbekend (referentie vwo) 1.73 0.68 5.63 

Noot. Nstudenten: 2766; Nopleidingen: 56. 
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Studenten met een vwo vooropleiding  
Tabel B4.5.1B Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2011 alleen voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  master 

 2011 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vrouw (referentie man) -0.28 0.10 0.75 

percentiel inkomen ouders: 21-40 (referentie 80-100) 0.43 0.21 1.54 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                              

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.27 0.11 0.76 

geen studiefinanciering (referentie basisbeurs thuiswonend) -1.20 0.38 0.30 

cijfer Centraal Examen vwo 0.19 0.06 1.21 

Noot. Nstudenten: 3237; Nopleidingen: 55. 

 
Tabel B4.5.2B Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2014 alleen voor de studenten met een vooropleiding vwo 

  master 

 2014 alleen vwo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

opleiding ouders onbekend (referentie hoog) 0.30 0.14 1.35 

percentiel inkomen ouders: 41-60 (referentie 80-100) 0.50 0.18 1.65 

studiefinanciering t/m basisbeurs uitwonend                                                

(referentie basisbeurs thuiswonend) 
-0.44 0.16 0.64 

leeftijd 0.15 0.05 1.16 

profiel N+T (referentie E+M) 0.64 0.27 1.89 

profiel N+G en N+T (referentie E+M) 0.41 0.21 1.50 

cijfer Centraal Examen vwo 0.28 0.09 1.32 

Noot. Nstudenten: 2127; Nopleidingen: 53. 

 
 
Studenten met een hbo/wo vooropleiding 
Tabel B4.5.1C Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2011 alleen voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  master 

 2011 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vooropleiding wo/wo-p (referentie hbo) 0.94 0.27 2.55 

overig niet-westerse etniciteit (referentie Nederlandse) 2.89 1.36 18.01 

Noot. Nstudenten: 573; Nopleidingen: 49. 
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Tabel B4.5.2C Significante voorspellers voor doorstroom naar een masteropleiding voor cohort 

2014 alleen voor de studenten met een vooropleiding hbo/wo 

  master 

 2014 alleen hbo/wo vooropleiding 

  B S.E. Exp(B) 

vooropleiding wo/wo-p (referentie hbo) 0.82 0.31 2.27 

niet-westers geboorteland (referentie Nederland) 4.00 1.92 54.43 

Noot. Nstudenten: 368; Nopleidingen: 47. 
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