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Corona-onderzoek: de gegevens van de drie metingen zijn binnen
Vorig jaar heeft de HBO-Monitor in juni een rapport uitgebracht met de belangrijkste uitkomsten
van het onderzoek rondom hbo-afgestudeerden in tijden van corona. De hbo-afgestudeerden, die
de voorgaande jaren meegedaan hebben aan de HBO-Monitor, waren in mei benaderd en blikten
terug op hun situatie tijdens de eerste coronagolf. In december 2020 is voor de tweede keer en
in oktober 2021 voor de derde keer een vragenlijst uitgezet onder hbo-afgestudeerden. Hiermee
monitoren we de gevolgen van de tweede en vierde coronagolf op recent hbo-afgestudeerden.
Nu de gegevens van alle drie de metingen binnen zijn, zijn de onderzoekers van de HBO-Monitor
bezig een overkoepelend rapport van de resultaten van alle metingen tot stand te brengen.
Uit de data blijkt dat in termen van beroepsloopbaan en werkgelegenheid de gevolgen van de
crisis tot nu toe voor de meeste groepen afgestudeerden zijn meegevallen. De werkloosheid is
inmiddels tot iets onder het niveau van vóór de crisis gedaald en er zijn weinig indicaties voor
duurzaam verlies van werkzekerheid en carrièreperspectieven. Wel blijven nog veel afgestudeerden
kampen met de emotionele gevolgen van de crisis, in de vorm van onder andere een verhoogde
mate van stress, en onzekerheid omtrent de toekomst. Een beduidend deel van de afgestudeerden
vreest dat deze crisis voor hen nog lange tijd sporen zal achterlaten, vooral in termen van sociale
relaties en persoonlijke ontwikkeling. Het beoogde rapport heeft mede als doel om licht te
werpen op deze lange-termijn gevolgen, de groepen die hierdoor het zwaarste dreigen te worden
getroffen, en de mogelijke lessen die eruit kunnen worden getrokken.
Het rapport zal in het voorjaar van 2022 via de website van de
HBO-Monitor worden gepubliceerd. Contactpersonen van de
HBO-Monitor zullen hier ook via mail over worden bericht.

Respons HBO-Monitor
De vierde ronde van het veldwerk is vorige week ingegaan: via de mail hebben de respondenten een
reminder voor deelname aan de HBO- of KUO-Monitor ontvangen. Inmiddels hebben 14.268 hboafgestudeerden de vragenlijst ingevuld, dat is 21,4% van de uitgezette vragenlijsten. Tot 28 januari
2022 is de vragenlijst nog in te vullen. In onderstaande overzicht de actuele stand van zaken:
HBO-onderzoek
HBO voltijd/duaal
HBO deeltijd
HBO master
KUO bachelor
KUO master
Totaal

Respons
21,2%
22,4%
20,0%
23,1%
19,3%
21,4%

Datum cijfers: 17-12-2021
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Verbeter de respons via sociale media
Uit ervaring is gebleken dat het respons verhogend werkt indien hogescholen de HBO-Monitor
regelmatig onder de aandacht brengen bij hun alumni. Om dit te bevorderen hebben we speciaal
voor hogescholen banners in de huisstijl van de HBO- en KUO-Monitor ontwikkeld. Voor iedere
fase van het onderzoek is een banner beschikbaar, namelijk 1) aankondiging onderzoek, 2)
vragenlijst invullen, 3) bedankt voor deelname en 4) eerste resultaten. Op dit moment kunnen
hogescholen de banner ‘vragenlijst invullen’ gebruiken op hun website of sociale mediakanalen
zoals Twitter, Instagram en Facebook om hun alumni aan te sporen de vragenlijst in te vullen.
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