
HBO SECTOREN 
UITGELICHT

Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes.  

Het overgrote deel van de studenten vindt binnen 3 maanden een baan op  

minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud  

wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan  

en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven.

De hbo‘er aan het werk
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453.354 

ingeschreven studenten in  

studiejaar 2017-2018

106.640 
instroom studenten in  

studiejaar 2017-2018

73.964 
studenten behaalden in studie-

jaar 2016-2017 hun diploma
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minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud  

wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan  

en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven.

De hbo‘er aan het werk

87% 
heeft binnen 3  

maanden een 

baan, 75% direct  

na afstuderen*

50% 
heeft na anderhalf 

jaar een vaste  

aanstelling

80% 
vindt een baan  

op minimaal  

hbo-niveau*

75% 
is positief tot  

zeer positief  

over aansluiting 

opleiding en baan*

3,2%
Daling werkloos-

heid voor vierde  

opeenvolgende 

jaar 

78% 
Ruim 3 op de 4  

afgestudeerden 

hebben een baan 

in het eigen vak-

gebied*

69% 
is positief over 

mate waarin oplei-

ding een goede 

basis vormt voor 

ontwikkeling

49% 
is tevreden tot zeer 

tevreden over  

voor bereiding op 

beroepsloopbaan

*voltijd afgestudeerden
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Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes.  

Het overgrote deel van de studenten vindt binnen 3 maanden een baan op  

minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud  

wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan  

en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven.

De hbo‘er aan het werk Recent afgestudeerden werken gemid-

deld 34 uur per week, 38% werkt in deeltijd

De arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf  

jaar na diplomering nog sterker dan kort  

na diplomering

75% van de afgestudeerden die in 2011 

geen zicht hadden op een vaste aanstel-

ling werkte in 2015 in vaste dienst

Bijna de helft van de werklozen uit 2011 

heeft vier jaar later een baan op niveau 

en in de eigen richting gevonden. Deze 

groep ‘trage starters’ heeft dus een snelle 

inhaalslag gemaakt.  

Er is een toename van bijna 10 procent-
punten tussen 2011 en 2015 in het aandeel 

afgestudeerden dat aan andere mede-

werkers leiding geeft. 

Het aandeel afgestudeerden met een  

vaste aanstelling is fors toegenomen  

tussen 2011 en 2015 (van 62% naar 86%). 

De lonen van afgestudeerden zijn tussen 

2011 en 2015 gemiddeld met 4% per jaar 
gestegen. 
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AGRO EN FOOD

AGRO EN FOOD
De sector Agro & Food is met ruim 12.000 studenten de kleinste hbo-sector.  

Naast de traditionele opleidingen als tuin- en akkerbouw bevat de sector opleidingen  

als Food design and innovation, milieukunde en land- en watermanagement.  

Verspreid over Nederland verzorgen 4 hoge scholen op verschillende locaties het  

hoger agrarisch onderwijs.

Werkloosheid 4,8%

Vaste aanstelling 45%

Deeltijdaanstelling 23%

Arbeidsuren per week 37

Bruto uurloon €14,50

Bruto maandloon €2260

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 75%

Minimaal hbo-niveau 79%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 74%

(zeer) tevreden over voorbereiding 55%

CIJFERS AGRO EN FOOD
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ONDERWIJS
In de sector hoger pedagogisch onderwijs studeren op dit moment ruim 55.000  

studenten. De grootste opleiding is de opleiding tot leraar basisonderwijs met  

ruim 20.000 studenten. Bijna 23.000 studenten volgen een van de tweedegraads  

lerarenopleidingen in een specifiek vak om les te geven in het voortgezet onderwijs.

Werkloosheid 1,4%

Vaste aanstelling 47%

Arbeidsuren per week 33

Bruto uurloon €15,00

Bruto maandloon €2130

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 90%

Minimaal hbo-niveau 92%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 63%

(zeer) tevreden over voorbereiding 53%

CIJFERS ONDERWIJS
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BÉTATECHNIEK
Met ruim 92.000 studenten is de sector bètatechniek, goed voor zo’n 20% van het  

totaal aantal studenten binnen het hbo. De sector kent 37 bacheloropleidingen,  

23 associate degree-opleidingen en 9 masters. In totaal bieden 17 hogescholen  

bètatechnisch onderwijs aan.

Werkloosheid 3,8%

Vaste aanstelling 52%

Arbeidsuren per week 38

Bruto uurloon €15,30

Bruto maandloon €2484

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 83%

Minimaal hbo-niveau 86%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 72%

(zeer) tevreden over voorbereiding 52%

CIJFERS BÉTATECHNIEK
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ECONOMIE
De sector economie is de grootste sector in het hbo. In 2017 staan ruim 174.000  

studenten ingeschreven. De sector kent ruim 50 bacheloropleidingen, 28 associate  

degree-opleidingen en 1 master. In totaal bieden 19 van de 36 hogescholen  

economisch onderwijs aan.

Werkloosheid 4,5%

Vaste aanstelling 44%

Arbeidsuren per week 37

Bruto uurloon €14,20

Bruto maandloon €2294

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 67%

Minimaal hbo-niveau 84%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 64%

(zeer) tevreden over voorbereiding 45%

CIJFERS ECONOMIE
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GEZONDHEIDSZORG
De sector gezondheidszorg telt ruim 47.000 studenten. De sector  

kent 21 bacheloropleidingen, 6 associate degree-opleidingen  

en 3 masters. In totaal bieden 17 hogescholen gezondheidszorg  

onderwijs aan.

Werkloosheid 1,6%

Vaste aanstelling 48%

Arbeidsuren per week 30

Bruto uurloon €16,20

Bruto maandloon €2149

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 90%

Minimaal hbo-niveau 85%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 73%

(zeer) tevreden over voorbereiding 52%

CIJFERS GEZONDHEIDSZORG
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KUNST
‘Kunst’ is een zeer selectieve sector binnen het hoger beroepsonderwijs. Met 20.000 

toekoms tige creatieve professionals vormt deze groep 4% van het totaal aantal  

studenten in het hbo. De omvang van de opleidingen is al jaren stabiel door bewust  

beleid bij met name de disciplines Muziek en Beeldende Kunst. Dat blijft ook zo.  

Studenten in het hbo kunstonderwijs hebben een hoge motivatie. Het kunstonderwijs 

heeft de laagste uitval en het hoogste studiesucces van alle sectoren in het hbo. 

Werkloosheid 4,3%

Vaste aanstelling 38%

Arbeidsuren per week 31

Bruto uurloon €11,70

Bruto maandloon €1632

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 66%

Minimaal hbo-niveau 65%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 72%

CIJFERS KUNST
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SOCIAL STUDIES
18 hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties één of 

meerdere sociale studies aan. De sector kent jaarlijks een instroom van ongeveer  

11.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 52.000  

studenten ingeschreven: de toekomstige sociale professionals.

Werkloosheid 2,9%

Vaste aanstelling 33%

Arbeidsuren per week 30

Bruto uurloon €14,70

Bruto maandloon €1989

Aansluiting opleiding en werk

Eigen richting 83%

Minimaal hbo-niveau 62%

Voorbereiding op arbeidsmarkt

Opleiding als basis voor ontwikkeling 67%

(zeer) tevreden over voorbereiding 53%

CIJFERS SOCIAL STUDIES



DISCLAIMER
De cijfers in deze uitgave zijn afkomstig uit de kennisbank feiten en cijfers van de Vereniging  
Hogescholen en uit de HBO-Monitor 2017. Dit is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd  
door het Research-centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.  
In de HBO-Monitor 2017 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studie-
jaar 2015/2016 centraal. Eind 2017, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.500 
van deze afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De totale respons bedroeg 
ruim 40% van alle hbo-afgestudeerden. Het gaat hierbij om associate degree, bachelor- en  
masterstudenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van het rapport ‘Van starter tot gevorderde,  
de loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen’.
 
Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op www.hbomonitor.nl of in de kennisbank  
‘Feiten en Cijfers’ op www.vereniginghogescholen.nl
U treft hier ook meer achtergrondinformatie aan over de herkomst van de gegevens en over  
het interpreteren van de cijfers. ROA en Vereniging Hogescholen sluiten net als het CBS aan  
bij de definities voor beroepsbevolking en werkloosheid van de International Labour  
Organisation (ILO). (Niet alleen de cijfers over werkloosheid, maar ook alle indicatoren over  
‘werkenden’ kunnen daarom niet vergeleken worden met de gegevens uit factsheets en  
statistische bijlagen van de HBO-Monitor gepubliceerd vóór 2014. De cijfers over eerdere jaren 
zijn (her)berekend volgens de nieuwe definities.)
 

Vereniging Hogescholen
Prinsessegracht 21
Postbus 123
2501 CC Den Haag
T 070 312 21 21 F 070 312 21 00
www.vereniginghogescholen.nl
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