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Hbo-personeel 2019 
Op 1 oktober 2019 werkten er bij de 36 bekostigde hogescholen in Nederland in totaal 49.942 
medewerkers, samen goed voor iets meer dan 37.185 fte. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit 
een toename van 2,8%. In deze factsheet wordt de personeelsontwikkeling in het hbo van de 
laatste vijf jaar getoond op basis van enkele persoons- en functiekenmerken. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
aantal 46.826 48.091 48.113 48.377 49.942 1.565 3,2% 
fte 34.933,0 35.800,4 35.822,7 36.166,0 37.185,2 1.019,2 2,8% 

 
Aantallen hieronder betreffen fte’s. Ook als er wordt gesproken over medewerkers. De enige 
uitzondering hierop is de tabel met ‘Docenten naar deeltijdsfactor’. 
 

Naar functiecategorie1 
Meer dan 60% van de medewerkers in het hbo houdt zich bezig met docerende werkzaamheden. 
Ten opzichte van 2018 is het aantal docenten in 2019 toegenomen met 3,0%. Ter vergelijking, het 
aantal studenten in het hbo groeide in dezelfde periode met 1,7%, waardoor er in studiejaar 
2019/2020 meer docenten per student zijn dan het jaar daarvoor. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
docerend 21.225,8 21.874,2 21.894,6 22.189,1 22.856,3 667,2 3,0% 
ondersteunend 13.418,8 13.712,0 13.903,1 13.956,9 14.321,6 364,8 2,6% 
fte totaal2 34.933,0 35.800,4 35.822,7 36.166,0 37.185,2 1.019,2 2,8% 

 
Naar soort arbeidsovereenkomst 
In oktober 2019 had 84,6% van alle medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
4,5%-punt meer dan 2015. Wel is het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgelopen 
jaar harder toegenomen dan het aantal overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten 
voor bepaalde tijd omvatten ook overeenkomsten die worden omgezet in een contract voor 
onbepaalde tijd, tenzij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van onvoldoende functioneren of 
van zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
onbepaalde tijd 27.957,6 29.389,7 30.531,7 31.056,6 31.446,8 390,2 1,3% 
bepaalde tijd 6.403,1 6.410,7 5.291,0 5.109,4 5.732,5 623,1 12,2% 
fte totaal 34.933,0 35.800,4 35.822,7 36.166,0 37.185,2 1.019,2 2,8% 

                                                           
1 Op basis van het totale takenpakket van een medewerker bepaalt een hogeschool zelf of een medewerker als 
‘docerend’ (voor onderwijzende en onderzoekende functies) of als ‘ondersteunend’ (voor ondersteunende of 
beheersfuncties) wordt gecategoriseerd. 
2 Als een doorsnede de categorie ‘onbekend’ bevat, is deze categorie weggelaten. Hierdoor kan de som van de 
getoonde categorieën afwijken van het getoonde totaal. 
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Naar geslacht 
In oktober 2019 bestond 54,5% van het hbo-personeel uit vrouwen. In 2010 (niet in deze factsheet) 
was het aantal mannen nog ongeveer gelijk aan het aantal vrouwen. Daarvoor werkten er meer 
mannen in het hbo. Het aantal vrouwen neemt echter al jaren harder toe. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
man 16.557,6 16.653,2 16.598,4 16.603,4 16.902,7 299,3 1,8% 
vrouw 18.375,5 19.146,9 19.224,4 19.562,6 20.282,5 719,9 3,7% 
fte totaal 34.933,0 35.800,4 35.822,7 36.166,0 37.185,2 1.019,2 2,8% 

 

Naar geslacht en leeftijd 
Mannen in het hbo zijn gemiddeld 48,2 jaar oud, vrouwen 45,4 jaar. Figuur 1 laat de opbouw van 
leeftijd zien van vrouwen (links) en mannen (rechts), in 2019 (kleur) t.o.v. 2015 (transparant). Deze 
frequentieverdeling laat zien dat het zwaartepunt bij mannen tussen de 50 en 60 jaar ligt, terwijl bij 
vrouwen deze leeftijd lager ligt. Ook is bij vrouwen het zwaartepunt meer gespreid, van 35 tot en 
met 55 jaar. 

 

 
vrouw | man 

Figuur 1. leeftijdspiramide (fte x leeftijd) voor vrouwen (links) en  
mannen (rechts) werkzaam in het hbo. 2019 (kleur) versus 2015  
(transparant). 
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Docenten in het hbo 
Docenten naar salarisschaal 
In oktober 2019 was 88,6% van het docerend personeel werkzaam in salarisschaal 10, 11 of 12. 5,3% 
was daaronder ingeschaald en 5,9% daarboven. Docerend personeel met een salarisschaal van 9 of 
daaronder bestaat vaak uit onderwijs- en onderzoeksassistenten en instructeurs. Hoger ingeschaald 
docerend personeel bestaat uit hogeschoolhoofddocenten, lectoren en senior docerend personeel. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
<= schaal 9 1.192,8 1.211,9 1.107,2 1.174,3 1.218,6 44,3 3,8% 
schaal 10 2.209,9 2.350,9 2.289,6 2.267,4 2.431,2 163,8 7,2% 
schaal 11 8.813,1 9.240,2 9.405,5 9.749,4 10.096,1 346,8 3,6% 
schaal 12 7.704,8 7.807,3 7.813,1 7.659,9 7.716,2 56,4 0,7% 
schaal 13 => 1.151,0 1.203,7 1.247,7 1.290,3 1.347,7 57,4 4,5% 
fte totaal docenten 21.225,8 21.874,2 21.894,6 22.189,1 22.856,3 667,2 3,0% 

 

Docenten naar deeltijdsfactor 
De volgende getallen zijn personeelsaantallen en geen fte’s. Van de 49.942 werknemers in het hbo 
in 2019 werken er 31.825 in een docerende functie. Hiervan werken 10.392 docenten 0,9 fte of meer 
en zijn daarmee goed voor ongeveer de helft van het totaal aantal docerend fte in het hbo (10.252,0 
fte). De andere helft van het totaal aantal fte van docenten wordt vervuld door de overige twee 
derde (21.433 docenten) die minder dan 0,9 fte werken. Het aantal werknemers dat in deeltijd werkt 
neemt de laatste jaren harder toe dan het aantal werknemers dat 0,9 fte of meer werkt. 

  2015 2016 2017 2018 2019 verschil % 
< 0,9 fte 18.710 19.871 20.194 20.470 21.433 44 3,8% 
=> 0,9 fte 10.542 10.565 10.340 10.337 10.392 55 0,5% 
totaal aantal docenten 29.252 30.436 30.534 30.807 31.825 1.018 3,3% 
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Over deze uitgave 
Ga naar www.vereniginghogescholen.nl/sectordashboard om de informatie uit deze factsheet te 
zien per hogeschool, inclusief de mogelijkheid om zelf selecties te maken.  

Getallen uit deze publicatie kunnen afwijken van eerdere of andere publicaties met dezelfde bron 
doordat er andere definities worden gehanteerd.  
Ga naar www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/documentatie voor 
meer informatie over de bron, het peilmoment en de gehanteerde definities.  
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