Afnemers
Onderwijsinstellingen die via HOVI gegevens aanleveren, hebben aangegeven dat zij graag een
overzicht ontvangen van de partijen die de HOVI-data (gaan) afnemen. Een volledig overzicht kan op
dit moment niet gegeven worden. De data uit Hodex is nu openbaar beschikbaar. Iedere
geïnteresseerde kan Hodex uitlezen, waardoor er geen overzicht is van afnemers van de data. Ook is
niet bekend welke van de afnemers van de Hodex-data ook de data uit HOVI zullen afnemen.

Hodex en de Studiekeuzedatabase
Een van de afnemers van de Hodex-data is Studiekeuze123. Dagelijks wordt een groot deel van de
informatie ingeladen in de Studiekeuzedatabase, waarna deze getoond wordt op Studiekeuze123.nl.
Ook de Nuffic gebruikt Hodex-informatie uit de Studiekeuzedatabase voor interne afdelingen en
publicatie op Studyfinder.nl. Vanaf 26 augustus wordt de informatie voor de Studiekeuzedatabase uit
HOVI gehaald. Studiekeuze123 en de Nuffic zijn daarmee twee belangrijke afnemers van HOVI.

De afnemers van de Studiekeuzedatabase
De Studiekeuzedatabase wordt niet alleen door Studiekeuze123 en de Nuffic gebruikt. De informatie
over onder andere de actuele inschrijfbare opleidingen, aantallen studenten, gegevens over
doorstroom, arbeidsmarktgegevens en de studenttevredenheid uit de Nationale Studenten Enquête
is voor meerdere partijen interessant. Na het lezen en ondertekenen van leveringsvoorwaarden, kan
toegang tot de Studiekeuzedatabase door geïnteresseerden worden aangevraagd. Deze afnemers
zijn daarmee bekend bij Studiekeuze123 en kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld:
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Het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, brancheorganisaties, en andere
beleidsbepalende organisaties.
Onderzoekspartijen die (al dan niet in opdracht van derden) trendonderzoek doen.
Studievoorlichtingspartijen, die via studiekeuzebegeleiding of studiekeuzevoorlichting de
data gebruiken om hun werk te ondersteunen.
Onderwijsinstellingen die de Studiekeuzedatabase afnemen voor gegevens voor een eigen
versie van Studie in Cijfers en/of overige studiekeuzevoorlichting.
Onderwijsinstellingen die de Studiekeuzedatabase afnemen voor Institutional Research.
Individuele medewerkers of studenten binnen onderwijsinstellingen die de
Studiekeuzedatabase afnemen voor controle en/of onderzoek.

Met name binnen de studiekeuzevoorlichtingspartijen zijn afnemers die mogelijk ook Hodexinformatie op de eigen website tonen. Zij zijn hiermee indirecte afnemers van Hodex. Enkele
voorbeelden van deze afnemers zijn opgenomen in de bijlage ‘Overzicht websites afnemers
Studiekeuzedatabase‘.
De studiekeuzevoorlichtingspartijen die de Studiekeuzedatabase afnemen, worden benaderd om hen
te informeren over de wijzigingen in de Studiekeuzedatabase als gevolg van de implementatie van
HOVI. Zij worden gewezen op de mogelijkheid om de HOVI-informatie direct uit HOVI te importeren.
HOVI bevat immers meer informatie dan de informatie die in de Studiekeuzedatabase wordt
geïmporteerd.

Bijlage: Overzicht websites afnemers Studiekeuzedatabase
Dit overzicht toont websites die de Studiekeuzedatabase als bron hebben aangevraagd, voor het
tonen van studiekeuze-informatie (d.d. 21 juli 2020). Of deze partijen nog steeds de
Studiekeuzedatabase als bron is gebruiken, is niet gecontroleerd.
De overige afnemersgroepen, zoals onderwijsinstellingen, beleidsbepalende organisaties en
onderzoekspartijen, zijn buiten beschouwing gelaten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studiekeuze123.nl
Studyfinder.nl
Studyinholland.nl
Scholieren.com
Keuzegids.nl
Qompas.nl
Dedecaan.net
Elsevier.com
Kieswijs.nl
Tkmst.nl
Yubu.nl
Studiekeuzeadvies.nl
Talentfocus.nl
Choi.nl
Studenten.net
Kiesopmaat.nl
Studiebijdehand.nl
Easyply.nl
Twelve-waves.academy
Apprenticexm.nl
Opleiding.com
Millian.nl
Jobport.nl
Unifrog.org
Jopp.nl
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Hoibox.nl
Eduskoel.nl
Vo-ho.nl
Ikkieseenstudiediemijpast.nl
Act6-advies.nl
123test.nl
Studentintilburg.com/nl
Makeitinthenorth.nl
Studentum.nl
Youngmavericks.com
Peerpeer.nl

