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Hbo’ers in techniek vallen iets minder uit
Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het hoger
onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Bij technische
hbo-opleidingen valt een iets kleiner deel van de studenten uit dan in
het totale hoger onderwijs, maar dit verschil is marginaal. Circa 17% van
de studenten stopt voortijdig (bron: Onderwijsinspectie). De branche
schreeuwt echter om hoog opgeleide technische medewerkers. Ieder
procentpunt meer uitval bij een technische hbo-opleiding is een verlies
voor de branche. Maar in uitval, ook bij niet-technische hbo-opleidingen,
liggen ook direct kansen. Dat leggen wij hieronder uit.
Ontwikkeling hbo-studentenaantallen
Het aantal studenten hbo Elektrotechniek stijgt jaarlijks. In 2014/15 is
het aantal studenten met 29% gestegen ten opzichte van 5 jaar eerder.
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