AFGESTUDEERDEN KUNSTENONDERWIJS, ANDERHALF JAAR NA DIPLOMERING
• Bijna drie van de vijf (59%) werkenden heeft een baan in het eigen vakgebied
• 58% van de werkenden heeft een baan op hbo-niveau of hoger
• 17% van de werkenden heeft leidinggevende taken

KUNSTEN-MONITOR IN VOGELVLUCHT
•
•
•
•
•
•
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Al sinds 1990
Bijna alle hogescholen nemen deel
Afgestudeerden van: bacheloropleidingen / masteropleidingen
Voltijd- én deeltijdstudenten
Belangrijk voor: hogescholen / overheid / studenten / afgestudeerden
In samenwerking met: Vereniging Hogescholen
Uitgevoerd door: ROA (Maastricht University) / DESAN Research Solutions

BENIEUWD NAAR HOE JOUW VOORGANGERS DE KUNSTEN-MONITOR HEBBEN
INGEVULD? VIND ALLE RESULTATEN VOOR JOUW OPLEIDING ÉN ALLE ANDERE
opleidingen op HBOMONITOR.NL.

HELP JOUW
OPLEIDING TE
VERBETEREN!
DOE NA JE
AFSTUDEREN MEE
MET DE KUNSTENMONITOR.
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MEER WETEN?
Om je alvast een beeld te geven van het onderzoek en de resultaten, vind je op de
volgende pagina enkele kerncijfers uit de Kunsten-Monitor 2021. Naast de
kunstensector vind je daar ook de andere hbo-opleidingssectoren. Is nog niet alles
duidelijk? Kijk dan eens onder het kopje ‘Kunsten-Monitor’ op de website hbomonitor.nl.
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Stel ze dan gerust aan de onderzoekers
van het Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA) via
b.belfi@maastrichtuniversity.nl.
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WANNEER EN HOE?
We zullen je in het najaar van 2023 vragen om deel te nemen aan de Kunsten-Monitor.
Je ontvangt hiervoor een uitnodigingsbrief waarin je een persoonlijke link aantreft
naar de online vragenlijst. Ook vind je in die brief verdere informatie over het
onderzoek.

0 MAANDEN

WAT EN WAAROM?
De Kunsten-Monitor is een onderzoek onder afgestudeerden uit het
hbo-kunstonderwijs dat al vele jaren wordt uitgevoerd. De Kunsten-Monitor is
onderdeel van de landelijke HBO-Monitor, en richt zich specifiek op het
kunstonderwijs. Het laat zien wat afgestudeerden een jaar na diplomering zijn gaan
doen en hoe zij over hun opleiding denken. In wat voor banen of vervolgopleidingen
komen afgestudeerden terecht? En heeft de opleiding hen hier goed op voorbereid?
Niet alleen voor de hogescholen is dit belangrijke informatie, ook toekomstige
studenten profiteren van deze kennis. Het kan ze helpen bij hun studiekeuze!
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ZOEKDUUR TOT EERSTE BAAN
78% van de afgestudeerden uit het kunstonderwijs heeft binnen drie maanden een
baan; 64% vindt direct na het behalen van het diploma werk

76% 10%

Van harte gefeliciteerd met je diploma! Na hard gewerkt te hebben, is het nu eerst tijd
om te genieten van je knappe prestatie. Maar wat zijn daarna je plannen, en waar sta
je volgend jaar? Ben je in de praktijk aan de slag gegaan, en zo ja, in wat voor
functie(s)? Of ben je misschien verder gaan studeren? En hoe kijk je dan terug op je
hbo-opleiding? Jouw hogeschool is benieuwd naar jouw vervolgstappen en nodigt je
uit om volgend jaar mee te doen aan de Kunsten-Monitor!

BETATECHNIEK

FEITEN & CIJFERS KUO VOLTIJDOPLEIDINGEN
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We hopen volgend jaar op je te mogen rekenen!

OPNIEUW VOOR OPLEIDING KIEZEN
77% van de afgestudeerden uit het kunstonderwijs zou opnieuw voor de gevolgde
opleiding kiezen als ze weer voor de beslissing zouden staan

Met vriendelijke groet,

Bron: Kunsten-Monitor 2021

Barbara Belfi
Projectleider Kunsten-Monitor / HBO-Monitor

