ONDERZOEK MET IMPACT

646 lectoren,

waarvan gepromoveerd 583

4363 docent onderzoekers,

KERNCIJFERS
HBO 2018
HBO IN CIJFERS

waarvan 805 gepromoveerd

944 promovendi (427 FTE)
711 ondersteuning (308FTE)
37 Centers of Expertise

36

hogescholen

7

217 mln. euro aan financiering waarvan:
• 129,2 mln. eerste geldstroom
• 60,4 mln. tweede geldstroom
• 24,4 mln. derde geldstroom
• 2,6 mln. overig

LECTOR VAN HET JAAR 2018 is Gerard Schouten, lector
Big Data aan Fontys Hogescholen. Hij begeeft zich op een

sectoren

453.354
hbo-studenten

vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt en waarin het
maar moeilijk is te voorspellen hoe de arbeidsmarkt er
gaat uitzien. Schouten slaagt erin een grote hoeveelheid
maatschappelijke organisaties en bedrijven aan zijn
lectoraat te binden. Hij zorgt ervoor dat studenten bij
alle projecten die hij opzet direct betrokken zijn.

31.027
docerend en onderzoekend
personeel

COLOFON
De cijfers in deze uitgave zijn afkomstig uit:
• 1cijferHO2017. Het 1 Cijfer HO is een bestand van DUO met
alle inschrijvingen van alle studenten in het bekostigde
hoger onderwijs.
• Factsheet instroom, inschrijvingen, aantal gediplomeerden
2017-2018
• Factsheet Afgestudeerden en uitvallers 2017
• Factsheet HBO-Monitor 2017
• Atlas Onderzoek met Impact 2018
Zelf dieper in hbo-cijfers duiken? Ga naar:
vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/
artikelen/zelf-selecties-maken
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HBO ALS EMANCIPATIE-MOTOR
Uitval na 3 jaar: 19,5%
(voltijd, bachelor – voor cohort 2014)

INSTROOM

5,5%

Met
is de instroom in het hbo
in studiejaar 2017-2018 gegroeid ten opzichte van
het jaar ervoor.

106.640

eerstejaars waarvan
71,6% autochtoon, 16,2% niet-westers, 12,2% westers
Grootste instroom bij gezondheidszorg (+9,0%)

14,8% uitval in het eerste studiejaar in 2016.
Grootste percentage uitval bij mbo. Maar de uitval
bij deze groep is sinds 2013 afgenomen met 3,2%.
17,6% wisselt na 1 jaar (havisten het vaakst), het
vaakst in sectoren economie en bètatechniek.
De meerderheid van hbo-studenten is thuiswonend.

KANSRIJK OP ARBEIDSMARKT

Instroom AD-opleidingen groeit met 32,6% ten
opzichte van 2016-2017.
Internationale instroom: 8,9% van het totaal
(groei van +13,9%)
Aandeel instroom in het hbo in studiejaar 2017-2018
naar vooropleiding:
Havo 43,2%
Mbo 31,7%
Vwo 6,7%
Overig 18,4%

80%

van de voltijd afgestudeerden
werkte in 2017 minimaal op hbo-niveau.
Het aandeel in 2015 was 77%.

87%

In totaal
van de afgestudeerden
hbo’ers heeft binnen 3 maanden na het behalen
van het hbo-diploma heeft werk gevonden.
75% direct na afstuderen.

INSCHRIJVINGEN

453.354

van de
studenten
die in studiejaar 2017-2018 aan het hbo studeert,
volgt 87,4% een voltijd opleiding, 10,4% een deeltijd
opleiding en 2,2% volgt een opleiding in duale vorm.
Grootste sector is economie (38,4%)

DIPLOMA’S, UITVAL, STUDIEWISSELING

73.964

diploma’s
(2016, een toename van 3,9% t.o.v. 2015)
Percentage dat diploma na 5 jaar haalt: 49,6%
(was 48,7%) Vooral studenten met een havo-voor
opleiding halen steeds vaker hun diploma na 5 jaar.
Percentage dat diploma na 8 jaar behaalt: 67,4%
(was 68,7%)

50%

Van alle werkenden heeft
na anderhalf jaar een vaste aanstelling.

80%

vindt een baan op
minimaal hbo-niveau.

75%

van de voltijd afgestudeerden is
positief tot zeer positief over aansluiting opleiding
en baan.

3,2%

Slechts
werkloos (daalt voor
het vierde jaar op rij).

78%

van de afgestudeerden vindt
een baan op eigen vakgebied.

