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Zit jij op het vwo? Dan gaat iedereen in jouw 
omgeving (en jijzelf?) er misschien wel vanuit 
dat je straks naar de universiteit gaat. 
Helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want het 
gaat er niet alleen om wat je aankunt, de vraag 
is vooral welk type onderwijs bij jou past en 
waar jij je thuis voelt. 

Opleidingen in het hoger onderwijs
Je kunt een bachelor volgen bij een hogeschool (hbo-
bachelor) en op een universiteit (wo-bachelor). De diploma’s 
zijn gelijkwaardig, maar de inhoud verschilt. Op de hogeschool 
duurt hij 4 jaar, op de universiteit 3 jaar. 

Na je wo-bachelor ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt 
en ga je nog een master doen (die 1, 2 of 3 jaar duurt). Na je 
hbo-bachelor kun je solliciteren op een baan of doorstuderen 
voor een master op de hogeschool of op de universiteit. Kies 
je voor het laatste? Dan volg je eerst een ‘pre-master’. Hierin 
komen bijvoorbeeld academische vaardigheden en 
onderzoeksvaardigheden aan bod om je voor te bereiden op 
de wo-master.

Dit zijn de verschillen 
Natuurlijk zijn er overeenkomsten als je gaat studeren aan een 
hogeschool of universiteit. Het studentenleven, op kamers 
wonen, lid worden van een studie- of studentenvereniging. 
Ook wordt er van studenten van beide typen onderwijs veel 
gevraagd. Je bent, veel meer dan op de middelbare school, zelf 
verantwoordelijk voor je studie. Maar er zijn ook verschillen. Niet 
alleen wat je leert, maar ook de manier waarop je leert is echt 
anders. Check het schema op de achterkant van deze flyer.

vwo

arbeidsmarkt

hbo-bachelor
4 jaar

hbo-master
1-2 jaar

pre-master
1 jaar

wo-bachelor
3 jaar

wo-master
1-3 jaar



Hoger Beroepsonderwijs 
(hbo) @ hogeschool

Wetenschappelijk onderwijs 
(wo) @ universiteit

Wat leer je? Meteen toepassen wat je leert

• Het onderwijs is gericht op het (leren)         
beantwoorden van vragen. 

• Je leert oplossingen te bedenken 
voor concrete problemen en hoe deze 
gerealiseerd kunnen worden. 

Je leert onderzoeken en nieuwe kennis
ontwikkelen

• Het onderwijs is gericht op het (leren) stellen 
van vragen. Je bent nieuwsgierig.

• Je leert een probleem te onderzoeken, 
kritisch naar bestaande theorieën te kijken,  
deze te verbeteren en het vast te leggen. 

Hoe leer je? Samenwerken staat centraal

• Je hebt meer contacturen dan op de 
universiteit. 

• Je maakt onderdeel uit van een klas en het 
contact met docenten is vaak persoonlijker.

• Je werkt veel samen met medestudenten 
aan opdrachten en projecten. Je doet ook 
aan zelfstudie, maar minder dan op de 
universiteit.

• Bijna alle lesstof die getoetst wordt, komt aan 
bod tijdens de lessen.

Zelfstudie staat centraal

• Je hebt minder contacturen dan in het hbo.
• Het contact met docenten is bij sommige 

opleidingen minder persoonlijk. Er is namelijk 
vaak onderwijs in grotere, wisselende 
groepen. Maar naast hoorcolleges zijn er ook 
keinschalige werkcolleges.

• Je studeert vaak alleen, thuis of in de 
bieb. Er wordt van je verwacht dat je veel 
(Engelstalige) lesstof snel in je op kunt 
nemen.

• Niet alle stof komt aan bod tijdens colleges.  

Stage Je loopt verplicht stage

• Praktijkstages maken altijd onderdeel uit van 
je opleiding. Soms al in het eerste jaar.

• Naast stages werk je vaak aan casussen uit 
de praktijk, praktijksimulaties en projecten.

Je gaat kort / niet op stage

• Praktijkstages zijn vaak optioneel. Theorie 
en onderzoeksvaardigheden vormen het   
grootste deel van je studie. Meestal doe je 
een afstudeeronderzoek in plaats van een 
stage.

Onderzoek Onderzoeken wat de oplossing is voor een 
probleem

• Je werkt in je studie (mee) aan praktijkgericht 
onderzoek naar vragen uit de beroepspraktijk 
van bedrijven, instellingen en overheden 
rondom een probleem. Het onderzoek is 
gericht op het vinden van een oplossing 
daarvoor. 

Onderzoeken van de oorzaak van een 
probleem 

• Onderzoek vormt een belangrijk deel van 
de opleiding. Het onderzoek is gericht 
op een wetenschappelijk vraagstuk. Er 
wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, 
verklaringen en verbanden. 

Arbeids- 
markt

Vaker duidelijk wat je met je studie gaat doen

• Je wordt opgeleid voor een breed werkveld 
of voor een specifiek beroep.   

• Er wordt door werkgevers vaak gevraagd 
naar specifieke kennis en ervaring.  

• Na 4 jaar kan je met je bachelordiploma op 
zak de arbeidsmarkt op. 

Minder duidelijk wat je met je studie gaat doen

• Het is vooraf minder duidelijk waar je 
uiteindelijk gaat werken. In een wo-bachelor 
word je breed opgeleid. In de wo-master kies 
je een specifiekere richting. 

• Er wordt door werkgevers vaak gevraagd 
naar ‘academisch denk-niveau’ in plaats van 
naar specifieke kennis.

Begeleiding • Vanuit je opleiding krijg je een persoonlijk 
begeleider. Ook is er begeleiding mogelijk 
buiten jouw opleiding.

• Je moet meestal zelf de eerste stap zetten 
voor begeleiding.

Ervaar het zelf!
Nieuwsgierig? Ervaar zelf hoe het is om te studeren aan een universiteit of op een hogeschool. 
Bezoek Open Dagen bij de Radboud Universiteit en bij de HAN of ga proefstuderen. Proef de sfeer 
en ga in gesprek met studenten. Zo kom je erachter waar je je thuis voelt en wat bij jou past. 

HAN
han.nl/kennismaken

Radboud Universiteit
ru.nl/voorlichting


