
Dataredactie Th&ma

Th&ma’s dataredactie koos uit de databanken voor het hoger onderwijs 

haar (voorlopige) favorieten. Waar kun je als onderzoeker of beleidsmaker 

het beste terecht voor nuttige cijfers en inspirerende grafieken?

f je nu beleidsmaker bent in het hoger onder-
wijs, onderwijsexpert of onderzoeker met als 
studieobject de academische wereld: iedereen 
doet vroeg of laat weleens een beroep op een van 

de vele beschikbare databanken – op zoek naar een cijfer, een 
treffende vergelijking of een inspirerende grafiek. 
Voor nieuwelingen vergt de zoektocht naar nuttige databan-
ken mogelijk evenveel tijd en inspanning als het zoeken naar 
de geschikte data binnen deze datasets. Maar ook de meer er-
varen experts wanen zich wel eens verloren in het datawoud.

Internet, interactieve downloads, dataminingtechnieken 
en nieuwe visualisatietools maken het gebruik van grote 
datasets steeds spannender. Een overzicht van nuttige 
datasets voor iedereen die betrokken is bij het hoger 
onderwijs is dan ook op zijn plaats in deze rubriek.
Bij de voorbereiding constateerden we al snel dat één 
editie waarschijnlijk te beperkt is om alle databanken te 
bespreken. Wordt dus vervolgd. De redactie houdt zich 
aanbevolen voor tips.

Zoeken in het woud van data
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Datarubriek

Dataredactie Th&ma

OECD

Wat?
De OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) of OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) organiseert jaarlijks be-
vragingen en datacollecties in al haar lidstaten en heeft in-
middels een zeer uitgebreide collectie data over onder meer 
onderwijsparticipatie, onderwijsperformantie, onderzoek en 
ontwikkeling en economische vooruitgang verzameld. De 
meeste data zijn erg robuust en worden gevalideerd door of-
ficiële instanties. Nadeel is wel dat de meest recent beschik-
bare data enkele jaren oud zijn. Enkele nieuwe projecten 
zoals de Careers of Doctorate Holders-dataset zijn nog in volle 
ontwikkeling, waardoor de internationale vergelijkbaarheid 
van de gegevens soms wat moeilijk is.
Over dataflows, definities en indicatoren worden internati-
onale afspraken gemaakt. Voor twijfel over internationale 
definities kun je het beste handleidingen zoals de Oslo 
manual (onderzoek & ontwikkeling), of de Frascati manual 
(onderzoek, ontwikkeling, personeel) raadplegen; zij zijn 
uitgewerkt door NESTI, het OECD-netwerk van National 
Experts of Science & Technology Indicators.
De dataset is gigantisch. Dat zorgt voor enige stress als je 
dringend op zoek bent naar één specifieke gegevenstabel. 
Tip: gebruik zoektermen, of voer de titel van een tabel in. 
Dit levert vaak meer op dan het volgen van de boomstruc-
tuur van de gegevens.

Favoriet van de dataredactie:
Aantal doctoraathouders per 1000 inwoners in de leeftijdscate-
gorie 25-34

Weblink: http://stats.oecd.org 

Eurostat

Wat?
Eurostat is het officiële statistische bureau van de Europe-
se Commissie. De webapplicatie die toegang geeft tot de 
datasets werd recentelijk omgewerkt tot een gebruiksvrien-
delijker platform, met voor sommige populaire data enkele 
eenvoudige visualisaties op een Europese kaart.
Eurostat heeft als opdracht om de Europese Unie te voor-
zien van vergelijkbare gegevens van haar lidstaten, teneinde 
op basis van dit ‘evidence’ het Europese beleid mee vorm 
te geven. Op dit moment valt Eurostat onder het portfolio 
van de Vlaamse Eurocommissaris Marianne Thyssen. Over 
dataflows, definities en indicatoren worden internationale 
afspraken gemaakt.
Tussen de data van Eurostat en de OECD zit heel wat over-
lap, maar Eurostat verzamelt nauwelijks onderwijsgegevens. 
Net als bij de OECD zijn de meeste Eurostat-data erg ro-
buust; ook zij worden gevalideerd door officiële instanties. 

Voor regionale data ontwikkelde Eurostat de NUTS-regions. 
Dit heeft niks met noten te maken, maar met de term ‘No-
menclature des unités territoriales statistiques’. Die werd uitge-
werkt om voor sommige data een onderscheid te kunnen 
maken op diverse regionale niveaus.

Favorieten van de dataredactie:
Research and Development Expenditure, by sector of performan-
ce, Government Sector (GERD)
Patent applications to the European patent office (EPO) by 
priority year by NUTS 2 regions

Weblink: http://ec.europa.eu/eurostat 

DHO

Wat?
DHO, ofwel Databank Hoger Onderwijs, is de verzameling 
van data over inschrijvingen, voortgang en studiebewijzen 
van alle instellingen van hoger onderwijs in Vlaanderen, 
beheerd door het ministerie van onderwijs. Elke universiteit 
of hogeschool levert rechtstreeks input aan het systeem via 
frequente batch-verwerkingen, waardoor de databank zelf 
steeds up-to-date is. Codetabellen en aanleveringsafspraken 
werden gemaakt in overleg met alle betrokken instellingen. 
De gegevens worden voornamelijk gebruikt om het alloca-
tiemodel voor de financiering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen te voeden met onderwijsparameters, om het 
recht op kinderbijslag of studietoelagen te controleren en 
te ondersteunen. DHO dient uiteraard ook om de minister 
van onderwijs van de nodige beleidsrelevante gegevens te 
voorzien.
Jammer genoeg is DHO niet toegankelijk voor het publiek; 
alleen een beperkte groep externe gebruikers heeft toegang. 
Het ministerie publiceert wel jaarlijks het Vlaams onderwijs 
in cijfers en het Statistisch jaarboek. (Het jaarboek van 2013-
2014 publiceert de inschrijvingen en personeelsbezetting 
voor het academiejaar 2013-2014, maar de behaalde diplo-
ma’s zijn die van het academiejaar 2012-2013. Het is dus 
opletten geblazen met bronvermeldingen!) De outputta-
bellen zijn downloadbaar als PDF- en excel-document met 
aantallen per instelling.

Favoriet van de dataredactie:
Aantal diploma’s (1) in het academiejaar 2012-2013 per instel-
ling (basisopleidingen), studenten van vreemde nationaliteit

Weblink:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/databank/ 
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistie-
ken/2013-2014/statistischjaarboek2013-2014/publicatiesta-
tistischjaarboek2013-2014.htm (inschrijvingen, studiebewij-
zen, personeel)
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ETER 

Wat?
Iedere database begint met goede brondata, en 
een overheid kan alleen beleid implementeren als 
de basisgegevens op orde zijn. De Europese Com-
missie weet daar alles van; als je subsidies wilt 
toekennen aan onderwijsinstellingen, moet je wel 
zeker weten dat het een onderwijsinstelling is. Op 
ETER (European Tertiary Education Register) zijn 
alle geregistreerde hogeronderwijsinstellingen in 
Europa te vinden. Het gaat om de basisgegevens: 
adressen, aantallen studenten, omvang et cetera. 
Alle gegevens zijn te downloaden in één excel-do-
cument.

Favoriet van de dataredactie:
De gehele dataset is te downloaden. Het is ook 
relatief eenvoudig om deze te koppelen aan een 
kaart, met bijvoorbeeld Google Fusion-tabellen. 
Zo krijg je een kaart van Europa met alle instel-
lingen. Wellicht een goede stimulans voor stu-
denten om over de grenzen te kijken.

Weblink: http://eter.joanneum.at/imdas-eter/

DUO 

Wat?
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een 
spin in het web als het gaat om data over onder-
wijsinstellingen. En omdat het veelal om gegevens 
gaat die te maken hebben met financiering en 
bekostiging van onderwijsinstellingen en studen-
ten, is er veel aan gelegen om ze nauwkeurig en 
up-to-date te houden. DUO heeft de laatste jaren 
sterk ingezet op openbaarmaking van data. Daar-
bij luistert de dienst naar de vele verzoeken die 

hij krijgt om maatwerkbestanden aan te leveren, 
bijvoorbeeld ten behoeve van beleid en onderzoek. 
Inmiddels is er een grote collectie excel-bestanden 
te vinden, waarbij gegevens over inschrijvingen in 
het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mid-
delbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonder-
wijs en wetenschappelijk onderwijs te vinden zijn. 
Steeds vaker benutten ook journalisten de data, 
die er mooie infographics mee maken.

Favoriet van de dataredactie:
De doorstroomgegevens (zeer relevant voor on-
derwijsinstellingen en beleidsmakers)

Weblink:
http://www.ib-groep.nl/organisatie/open_onder-
wijsdata/databestanden/default.asp
http://www.ib-groep.nl/organisatie/open_onder-
wijsdata/databestanden/Stroom/doorstromers/
default.asp

Vereniging Hogescholen

Wat?
De Vereniging Hogescholen zal haar data voor 
een groot deel ontvangen van DUO. Maar waar 
DUO de cijfers vaak op een hoger aggregatieni-
veau beschikbaar stelt, in platte excel-bestanden, 
maakt deze website het mogelijk om te ‘spelen’ 
met data. Veel kengetallen in het onderwijs gaan 
over voortgang na een bepaalde studieperiode. 
Die zijn eigenlijk alleen weer te geven door inter-
actieve presentatievormen. Deze website facili-
teert dat op een effectieve en zakelijke wijze. Op 
de verschillende tabbladen kun je hogescholen en 
opleidingen selecteren en met elkaar vergelijken.

Favoriet van de dataredactie:
De gegevens over studievoortgang, per instelling 
en over de tijd heen, zijn een rijke bron van in-
formatie

Weblink: http://cijfers.hbo-raad.nl/index.htm
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Onderwijs X O X X X X

Onderzoek X X O O O X

Innovatie X X O O O O

Human Resources / Personeel X X +/- X X X

Excel downloads X X X X X X

Excel / CSV on-demand selectie X X O X X X

Online visualisatie O +/- O O X O

Nederland X X O X X X

Vlaanderen X X X O O X

Europa X X O O O X

Wereldwijd X X O O O O

Instelling O O X X X X

Regio X X X X X X

Land X X O O O X

Definities variabelen X X +/- + + +

Handleiding voor gebruikers +/- +/- O +/- + +

Toegang tot brondata O O O X X X

Toegang tot selectie van data X X X X X X

Toegang tegen betaling O O O O O O
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