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Disclaimer 
De Vereniging Hogescholen (hierna: VH) is gevestigd aan de Prinsessegracht 21, 2514 AP Den Haag (Postbus 
123, 2501 CC Den Haag). Voor vragen of opmerking over dit document of overige vragen over de 
informatiehuishouding van de VH kunt u contact opnemen via (070) 312 21 21.  
 
De VH behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit document. Wij adviseren u dan ook om 
altijd de meest recente versie van dit document te raadplegen via de website van de VH1 of via de hyperlink op 
de voorpagina van dit document.  

                                                                 
1 https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie 
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Bron: RAHO 
Sinds 1995 is de VH eigenaar van de Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs (RAHO). Het RAHO bevat 
gepseudonimiseerde personeels- en salarisgegevens van hogeschoolmedewerkers die in loondienst zijn van de 
bekostigde hogescholen in Nederland, inclusief enkele persoonskenmerken. De gegevens hierin worden 
aangeleverd door de hogescholen door een extract uit hun salarissystemen te verstrekken aan de VH. Dit 
extract wordt gemaakt met 1 oktober als peildatum.  
 
Doordat de VH afhankelijk is van de levering van hogescholen voor de totstandkoming van het RAHO is het 
mogelijk dat sommige velden ongevuld en daardoor onbekend blijven. 

Definities 
Aantal personen / aantal fte’s 
Het RAHO bevat informatie over personeelsaantallen en aantal fte’s. Bij meerdere aanstellingen bij dezelfde 
hogeschool worden personeelsaantallen gewogen zodat een individu niet meerdere keren wordt geteld. 
Hierdoor kunnen getallen met decimalen ontstaan. Aanstellingen bij verschillende instellingen worden niet 
gewogen en worden dus dubbel geteld als personeelsaantal.  
 
Algemene kenmerken 
Jaar 
Het jaar behorende bij de peildatum 1 oktober waarover een uittreksel is gemaakt van het salarissysteem.  
Let op: voor het jaar 2013 ontbreken er gegevens van een aantal hogescholen. 
 
Instellingskenmerken  
Hogeschool  
De databestanden bevatten alle door de overheid bekostigde hogescholen. Daarbij wordt uitgegaan van de 
hogescholen zoals die op het peilmoment van 1 oktober bestonden. Fusies of andere wijzigingen die na die 
datum tot stand zijn gekomen worden pas het jaar erop verwerkt in het RAHO. 
 
Aanstellingskenmerken 
Personeelscategorie 
Net als in de cao hbo wordt er onderscheidt gemaakt tussen docerend en onderzoekend personeel (DOP) en 
ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Hogescholen leveren de personeelscategorie zelf aan of leveren 
een vertaaltabel aan waarmee dit veld wordt gevuld aan de hand van de functieomschrijving. Als een 
functieomschrijving niet voorkomt in de vertaaltabel, wordt om verheldering gevraagd bij de desbetreffende 
hogeschool. 
 
Salarisschaal 
De salarisschaal behorende bij de aanstelling. In het geval van meerdere aanstelling kan iedere aanstelling 
onder een verschillende salarisschaal vallen. Salarisschalen tot en met 8 worden samengevoegd en 
salarisschalen vanaf 13 worden samengevoegd. 
 
Soort aanstelling 
Gevuld met vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling. Soort aanstelling wordt meegeleverd door de hogeschool. 
Stagiaires worden niet meegeteld in het Raho. 
 
Fte categorie 
Gevuld met < 0,33, 0,33 – 0,66 en > 0,66. Op basis van fte wordt een medewerker (per aanstelling) ingedeeld in 
één van deze categorieën. Personeel met een aanstelling van 0,00 fte worden niet meegeteld in het Raho. 
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Persoonskenmerken 
Leeftijdscategorie 
De leeftijd van de medewerker op 1 oktober van het peiljaar gegroepeerd per vijf jaar. Alle medewerkers 
jonger dan 20 worden in dezelfde groep geplaatst. Dat geldt ook voor alle medewerkers van 65 jaar en ouder. 
 
Geslacht 
Het geslacht van de medewerker: man (m), vrouw (v) of onbekend (o). 
 
 
 
 
  


