
Bijlage 3 Themascores op instelling- en opleidingsniveau 

Themascore inhoud 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Inhoud’ zijn gevisualiseerd in de figuur hieronder. Links is te 

zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,81 krijgt en de laagst gewaardeerde 

opleiding een 2,48. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,79 en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,75. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score tussen 3,81 en 4,10. 

In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,77 en 4,04. In dezelfde figuur is te zien dat, 

voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,19 punten was, 

en de maximale stijging 1,01 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was 

de maximale daling 0,91 punten en de maximale stijging 0,89 punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 

2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. Zie voor een voorbeeld de 

figuur op de volgende pagina. 

 

 
 



5.2.1 Voorbeeld spreidingsdiagram vergelijking 2018 met 2019  van de gemiddelde scores van opleidingen 
(thema inhoud) per instelling1 

  

                                                                 
1 Elke afzonderlijke spreidingsdiagram gaat over een bepaalde instelling. Instellingsnamen zijn voor dit voorbeeld uit de figuur gehaald. 



Themascore Algemene Vaardigheden 

In 2019 krijgt de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,81 op themascore ‘Algemene 

Vaardigheden’, en de laagst gewaardeerde opleiding een 2,73. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 

een score tussen 3,82 en 4,13. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,72 en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 2,98. 50 procent van de opleidingen kreeg in 2018 een score tussen 3,78 

en 4,08. In de linker figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling 

tussen 2018 en 2019 1,06 punten was, en de maximale stijging 1,42 punten. Ter vergelijking, voor de 

opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 1,02 punten en de maximale stijging 1,13 

punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per 

instelling en bekeken. 

 

 
 

 

 
  



Themascore Wetenschappelijke Vaardigheden Wo 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Wetenschappelijke Vaardigheden Wo’ zijn gevisualiseerd in 

de figuur hieronder. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,80 krijgt 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 2. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding 

een 4,93 en de laagst gewaardeerde opleiding een 2,23. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 

tussen 3,73 en 4,10.  In 2018 kreeg 50 procentvan de opleidingen een score tussen 3,66 en 4,04. In dezelfde 

figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 

2019 1,09 punten was, en de maximale stijging 1,37 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die 

voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 1,13 punten en de maximale stijging 0,88 punten. Voor de 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en 

bekeken.  

 

 
 

 
  



Themascore Wetenschappelijke Vaardigheden Hbo 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Wetenschappelijke Vaardigheden Hbo’ zijn gevisualiseerd in 

onderstaande figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,62 krijgt 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 3,40. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde 

opleiding een 4,49 en de laagst gewaardeerde opleiding een 3,26. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 

een score tussen 3,64 en 4,18. In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,69 en 4,06. In 

dezelfde figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 

2018 en 2019 0,49 punten was, en de maximale stijging 0,78 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die 

voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 0,78 punten en de maximale stijging 0,43 punten. Voor de 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en 

bekeken. 

 

 
 
 

  



Themascore Voorbereiding Beroepsloopbaan 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Voorbereiding Beroepsloopbaan’ zijn gevisualiseerd in 

onderstaande figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 2,11. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding 

een 5 en de laagst gewaardeerde opleiding een 1,5. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 

tussen 3 en 3,67.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 2,89 en 3,59. In dezelfde 

figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 

2019 1,97 punten was, en de maximale stijging 1,79 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die 

voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 1,25 punten en de maximale stijging 1,67 punten. Voor de 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en 

bekeken. 
 

 

  



Themascore Aansluiting Beroepspraktijk 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Aansluiting Beroepspraktijk’ zijn gevisualiseerd in 

onderstaande figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 1. Dit was identiek in 2018. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 

een score tussen 2,97 en 4.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 2,74 en 3,83. In 

dezelfde figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 

2018 en 2019 3  punten was, en de maximale stijging 2,67 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die 

voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 3 punten en de maximale stijging 2,5 punten. Voor de 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en 

bekeken. 

 

 
 

  



Themascore Docenten 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Docenten’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. Links is 

te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,94 krijgt en de laagst gewaardeerde 

opleiding een 2,88. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 5 en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,97. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score tussen 3,77 en 4,14.  

In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,74 en 4,10. In dezelfde figuur is te zien dat, 

voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 0,86 punten was, 

en de maximale stijging 1,13 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was 

de maximale daling 1,36 punten en de maximale stijging 0,76 punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 

2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken.   

 

  



Themascore Studiebegeleiding 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Studiebegeleiding’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,80 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,5. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,86 en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 2,33. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score tussen 3,49 

en 3,9.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,42 en 3,83. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,21 punten 

was, en de maximale stijging 1,07 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 1,53 punten en de maximale stijging 1,10 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 
 

  



Themascore Toetsing Beoordeling 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Toetsing Beoordeling’ zijn gevisualiseerd in onderstaande 

figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,75 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,30. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,71 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 2,0. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score tussen 

3,69 en 4,02.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,65 en 3,95. In dezelfde figuur is 

te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 0,88 

punten was, en de maximale stijging 2,17 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 

en 2018 was de maximale daling 2,05 punten en de maximale stijging 0,95 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

  



Themascore Informatievoorziening 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Informatievoorziening’ zijn gevisualiseerd in onderstaande 

figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,67 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,75. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,77 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 2,0. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,48 en 

3,85.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,38 en 3,75. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 0,92 punten 

was, en de maximale stijging 1,31 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 1,92 punten en de maximale stijging 1,06 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

  



Themascore Studierooster 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Studierooster’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,84 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,50. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,70 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 2,0. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,75 en 

4,13.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,73 en 4,09. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,54 punten 

was, en de maximale stijging 2,63 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 2,5 punten en de maximale stijging 1,11 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

  



 

Themascore Studielast 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Studielast’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. Links is 

te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,56 krijgt en de laagst gewaardeerde 

opleiding een 1,69. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,59 en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 1,94. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,45 en 3,86.  In 2018 

kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,40 en 3,79. In dezelfde figuur is te zien dat, voor 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,07 punten was, en de 

maximale stijging 1,46 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was de 

maximale daling 1,85 punten en de maximale stijging 1,30 punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 2018 

en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 
 

 

  



Themascore Groepsgrootte 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Groepsgrootte’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,85. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 5 en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 2. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,99 en 4,39.  

In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,98 en 4,37. In dezelfde figuur is te zien dat, 

voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,08 punten was, 

en de maximale stijging 2,83 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was 

de maximale daling 2 punten en de maximale stijging 1,08 punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 2018 

en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

  



Themascore Stage en opleiding 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Stage en opleiding’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 1. Dit was identiek in 2018. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 

2,95 en 3,75.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 2,75 en 3,69. In dezelfde figuur is 

te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 4 

punten was, en de maximale stijging ook 4 punten. Dit was identiek in 2017-2018. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 
  



Themascore Stage ervaring 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Stage ervaring’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 1. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 5 en de 

laagst gewaardeerde opleiding een 1,33. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,84 en 4,33.  

In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,83 en 4,33. In dezelfde figuur is te zien dat, 

voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 3,17 punten was, 

en de maximale stijging 2 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 2018 was de 

maximale daling 2 punten en de maximale stijging 2,67 punten. Voor de opleidingen die voorkomen in 2018 en 

2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

  



Themascore Studiefaciliteiten 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Studiefaciliteiten’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,83 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,48. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,81 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 1,17. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,57 en 

3,97.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,51 en 3,93. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,16 punten 

was, en de maximale stijging 2,36 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 2,87 punten en de maximale stijging 1,26 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

  



Themascore Kwaliteitszorg 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Kwaliteitszorg’ zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,23. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,66 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 1. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,27 en 

3,75.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,19 en 3,65. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,17 punten 

was, en de maximale stijging 2,72 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 2,83 punten en de maximale stijging 2,08 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

 
 
  



Themascore Uitdagend Onderwijs 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Uitdagend Onderwijs’ zijn gevisualiseerd in onderstaande 

figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 4,90 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 2,55. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,80 

en de laagst gewaardeerde opleiding een 1. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score 3,59 en 

4,02.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,54 en 3,99. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 0,98 punten 

was, en de maximale stijging 3,13 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 3,02 punten en de maximale stijging 1,36 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 
 

  



Themascore Internationalisering 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Internationalisering’ zijn gevisualiseerd in onderstaande 

figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 5 krijgt en de laagst 

gewaardeerde opleiding een 1. Ter vergelijking, in 2018 kreeg de hoogst gewaardeerde opleiding een 4,95 en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 1. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 een score tussen 3,00 en 

3,77.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 2,89 en 3,74. In dezelfde figuur is te zien 

dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 2018 en 2019 1,38 punten 

was, en de maximale stijging 1,75 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die voorkomen in 2017 en 

2018 was de maximale daling 2,61 punten en de maximale stijging 1,52 punten. Voor de opleidingen die 

voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en bekeken. 

 

 

  



Themascore Functiebeperking, aandoening, ziekte 

De gemiddelde scores per opleiding voor thema ‘Functiebeperking, aandoening, ziekte’ zijn gevisualiseerd in 

onderstaande figuur. Links is te zien dat in 2019 de hoogst gewaardeerde opleiding gemiddeld een 1 krijgt en 

de laagst gewaardeerde opleiding een 5. Dit is identiek in 2018. 50 procent van de opleidingen krijgt in 2019 

een score tussen 3,29 en 3,86.  In 2018 kreeg 50 procent van de opleidingen een score tussen 3,15 en 3,78. In 

dezelfde figuur is te zien dat, voor opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019, de maximale daling tussen 

2018 en 2019 3,83 punten was, en de maximale stijging 2,58 punten. Ter vergelijking, voor de opleidingen die 

voorkomen in 2017 en 2018 was de maximale daling 3,61 punten en de maximale stijging 3,51 punten. Voor de 

opleidingen die voorkomen in 2018 en 2019 zijn de scores per jaar ook gevisualiseerd per instelling en 

bekeken. 

 

 
 


