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De HBO Keuzegids 2020 - een jaarlijkse ranking van hbo-opleidingen en 
hogescholen - is uit. We staan op de derde plek van de G5 hogescholen, een 
plek hoger dan vorig jaar. Deze vijf grootstedelijke instellingen zijn samen 
wederom hekkensluiter van deze lijst. Ik kan natuurlijk blij gaan roepen dat we 
een plekje zijn gestegen, maar ik ben kritisch op de Keuzegids. Geeft deze 
ranking de kwaliteit van onze opleidingen weer? Ik betwijfel het. 
 
Allereerst: betekent onderaan het lijstje bungelen dat je onderwijs niet deugt? 
Dat lijkt me niet, gezien de succesvolle accreditaties van de afgelopen jaren. En 
ook als je naar de Nationale Studenten Enquête (straks meer over de NSE) van 
vorig jaar kijkt kun je onmogelijk zeggen dat we het slecht doen: een 3,67 (op 
een schaal van vijf). Dat is een ruime voldoende die ons aanspoort om verder te 
werken aan hogere tevredenheid en om te blijven investeren in kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Wat niet meegenomen wordt in deze ranking is de toegevoegde waarde van ons 
onderwijs. Samen met de andere G5-hogescholen zijn wij een enorme 
emancipatiemotor. We hebben veel eerstegeneratiestudenten en overall een 
zeer diverse instroom die bij ons een diploma haalt. Daarin laat De Haagse 
Hogeschool zich niet vergelijken met Avans in Brabant of Christelijke 
Hogeschool Ede. Ik ben er trots op dat we van grote toegevoegde waarde zijn 
voor onze studenten. Dat we hen een uitdagende omgeving bieden om zich 
maximaal in te ontwikkelen. En daar doet de Keuzegids geen recht aan. 
 
De Keuzegids gebruikt bij de samenstelling van de ranking onder meer de 
scores van de NSE. De Vereniging Hogescholen heeft dit jaar collectief besloten 
om vanwege ernstige tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de data niet mee te doen aan de NSE. De Keuzegids heeft 
voor haar onderzoek dit jaar dus data van de NSE 2018 hergebruikt. Het effect 
van de maatregelen die De Haagse in het afgelopen jaar heeft doorgevoerd ter 
verbetering van het onderwijs en studenttevredenheid zijn in de Keuzegids niet 
meegenomen. 
 



We vinden een studentenenquête belangrijk.  Het is een kwaliteitsinstrument. 
Het leert ons veel over de mening van studenten op tal van thema’s. Inmiddels 
wordt de NSE meer en meer een facilitator van de rankings zoals de Keuzegids. 
Wij denken er serieus over na om een eigen meetinstrument te ontwikkelen en 
hebben hierover ook contact met onze collega-hogescholen in de Randstad. In 
dat geval doen we volgend jaar niet mee met de landelijke NSE maar kiezen we 
voor een studentenenquête waar we echt iets aan hebben om het onderwijs te 
verbeteren.  De beslissing hierover willen we in november nemen. 
 
Tot die tijd kies ik er maar voor om te glimlachen over onze stijging op de lijst, 
wetende hoe relatief deze uitslag is. En ondertussen maken we ons onderwijs 
iedere dag een beetje beter! 
  
	


