
In het cursusjaar 1997/’98 hebben bijna

23 duizend studenten hun bul gehaald, ruim

drieduizend minder dan een jaar eerder en

zesduizend minder dan in 1996/’97. In

1995/’96 studeerden nog ruim 29 duizend

studenten af.

Studiefinanciering
Het hoge aantal afgestudeerden in 1995/’96

hangt waarschijnlijk samen met de verande-

ring van de Wet op de studiefinanciering in

1991. De wet bracht de maximale duur

waarop een studiebeurs kon worden genoten

terug van zes jaar tot vijf jaar. Dat heeft ver-

moedelijk veel studenten gemotiveerd vaart

te zetten achter hun studie. Het aantal stu-

denten dat binnen vijf jaar het doctoraal-

diploma haalde, nam fors toe.

De daling van het aantal afgestudeerden in

1997/’98 hangt deels samen met de terugval

van het aantal eerstejaarsstudenten in

1992/’93.

Meer jonge wetenschappers
Onder de jongste lichtingen wetenschappers

neemt het aandeel vrouwen voortdurend toe.

In 1997/’98 behaalden bijna evenveel

vrouwen als mannen hun bul. In 1990/’91

was nog maar veertig procent van de geslaag-

den vrouw.

De nieuwe doctorandussen worden ook

steeds jonger. Het aandeel afgestudeerden

van 22 jaar of jonger is sinds 1990/’91 verdub-

beld. In 1990/’91 behoorde zeven procent van

de toen afgestudeerde wetenschappers tot

deze groep, in 1997/’98 is dat percentage der-

tien. Tegelijkertijd loopt het aandeel van de

groep van 30 jaar of ouder terug van zeven-

tien naar tien procent. Inmiddels ligt de

gemiddelde leeftijd bij afstuderen iets onder

de 26 jaar. Bij de vrouwen daalt de gemid-

delde leeftijd bij afstuderen sterker dan bij de

mannen. In 1997/’98 zijn vrouwen op het

moment van afstuderen gemiddeld ruim een

jaar jonger dan mannen.

De daling van de gemiddelde leeftijd zien we

terug bij alle afstudeerrichtingen, behalve bij

Economie en Techniek. Het oudst zijn de

afgestudeerden in de sector Taal en cultuur.

Afgestudeerden in de sectoren Landbouw en

Natuur zijn het jongst.

Minder propedeusegeslaagden
In 1997/’98 slaagden 22 duizend studenten

voor hun propedeuse-examen. Dit is een

afname van ongeveer drie procent ten

opzichte van het jaar daarvoor. Na een top in

het cursusjaar 1991/’92 is het aantal prope-

deusegeslaagden vrijwel voortdurend gedaald.

De afname hangt samen met de daling van

het aantal eerstejaarsstudenten. §

Frank Blom en Kasper van der Heide

Minder eerstejaarsstudenten, minder propedeusegeslaagden 

Minder knullen met bullen

De Nederlandse universiteiten leverden in het studiejaar
22,7 duizend nieuwe doctorandussen en ingenieurs af. De jongste
lichting wetenschappers is jonger dan voorheen en onder hen zijn
net zoveel mannen als vrouwen.
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Examencijfers
De cijfers zijn afkomstig van de universitei-

ten. Geteld zijn de examens per studiejaar.

Een studiejaar begint op 1 september van

een kalenderjaar en eindigt op 31 augustus

van het daaropvolgende kalenderjaar. Niet

in de telling opgenomen zijn de examen-

resultaten van Nijenrode (universiteit voor

bedrijfskunde) en de Open Universiteit.

1981/’82–1997/’98

naar leeftijd en sector

naar geslacht
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