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          663  lectoren, waarvan 
                                       596 gepromoveerd 

774   promovendi 

                                                  750  ondersteuning

     4.738   docent/onderzoeker waarvan 
                              1.006 gepromoveerd

 

260 mln. euro aan financiering waarvan: 

 • 146  mln. eerste geldstroom

 • 83 mln. tweede geldstroom

 • 23  mln. derde geldstroom

 • 8 mln. overig 

Deltapremie
De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA hebben  

in 2019 de Deltapremie gelanceerd. De premie bedraagt  

€ 500.000 is een erkenning voor de waardevolle bijdrage 

die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de 

samenleving. Met de Deltapremie stimuleren we lectoren 

om zich te ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijk-

gericht onderzoek in de samenleving, het onderwijs en  

het onderzoeksdomein. Lectoren AnneLoes van Staa van 

Hogeschool Rotterdam (lectoraat Transities in Zorg) en 

Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen (lecto-

raat Facility Management) zijn de winnaars van de eerste 

Deltapremie. www.deltapremie.nl

Dashboard
Dieper in de cijfers duiken? Ga naar:  

www.vereniginghogescholen.nl/sectordashboard.  

En maak zelf overzichten op algemeen, sector-,  

hogeschool- en opleidingsniveau.

 De cijfers in deze uitgave zijn afkomstig uit:

•  1cijferHO2019, bewerking Vereniging Hogescholen. Het 1 

Cijfer HO is een bestand van DUO met alle inschrijvingen/

diploma’s van alle studenten in het bekostigde onderwijs.

• Factsheet | Instroom, inschrijvingen en diploma’s 2019/2020

• Factsheet | Studiesucces, uitval en studiewissel 2019/2020

• Factsheet HBO-Monitor 2019

•  Brancherapport Praktijkgericht Onderzoek Commissie 

Evaluatie Kwaliteit Onderzoek 2019 (2020)

• Factsheet HBO-Personeel 2019 (2020)
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KERNCIJFERS  
HBO 2020
HBO IN CIJFERS

ONDERZOEK MET IMPACT

COLOFON docerend en onderzoekend 
personeel (2019) 

hbo-studenten

ho-studenten  
in wo

ho-studenten  
in hbo 

multisectorale 
hogescholen

monosectorale 
hogescholen

hogescholen 36

hogescholen 
bieden onderwijs 
binnen de sector 
gezondheidszorg

17

sectoren7
unieke opleidingen 
in het hbo369

36 hogescholen verzorgen 
samen 1.366 opleidingen

1.366



KANSRIJK OP ARBEIDSMARKT

HBO ALS EMANCIPATIE-MOTOR

80% van de voltijd afgestudeerden werkte  

in 2019 minimaal op hbo-niveau. Het aandeel in 2018 

was 81%.

Bijna 92% van de voltijd afge studeerden 

heeft in 2019 binnen drie maanden na afstuderen 

een baan gevonden. Voor voltijd afgestudeerden  

van de lerarenopleidingen is ruim 97% binnen drie 

maanden aan het werk .

Van de werkenden heeft 58% anderhalf  

jaar na afstuderen een vaste aanstelling (in 2018 

56%).

76% van de voltijd afgestudeerden is  

positief over aansluiting tussen opleiding en werk 

(2019).

3,5% werkloos. Onder deeltijd en duaal 

afgestudeerden is sprake van een verdere afname 

van de werkloosheid. De werkloosheid onder deze 

opleidingsvormen is nog verder gedaald in 2019, 

naar 1,0% voor deeltijd afgestudeerden en 0,3%  

onder afgestudeerden van duale opleidingen  

(was 1,7%).

78% van het aandeel afgestudeerden vindt  

een baan binnen eigen vakgebied. Dit percentage is 

gelijk gebleven aan 2018.

INSTROOM

Met 2,8% is de instroom in het hbo  

dit jaar toegenomen ten opzichte van vorig studiejaar                      

tot 113.422 eerstejaars. Vwo’ers kiezen steeds vaker, 

direct of na een tussenperiode, voor een opleiding in 

het hbo.

113.422 eerstejaars 

 

Instroom Ad-opleidingen groeit met 23,9% ten opzichte 

van 2018-2019

Gediplomeerde mbo’ers kiezen steeds vaker voor een 

Ad-opleiding

Grootste procentuele instroomtoename bij sociale 

studies (+8,1%) en gezondheidszorg (+5,8%)

Aandeel instroom in het hbo in studiejaar 2019-2020 

naar vooropleiding:

 Havo 42,5% Mbo 31,0%

 Vwo 6,9% Overig 19,6%

Aandeel in hbo-instroom in het studiejaar 2019-2020 

naar opleidingstype:

 85,4%  voltijd opleiding 

 11,8%  deeltijd opleiding 

 2,8%  opleiding in duale vorm
 

 
INSCHRIJVINGEN

464.281 studenten (2019-2020)

Grootste sector is economie (37,8%), gevolgd door de 

sector bètatechniek (20,8%)
 
 

DIPLOMA’S, UITVAL, STUDIEWISSELING 

74.617 diploma’s 

(2018, een afname van 2,4% ten opzichte van 2017).  

De daling van het totaal aantal gediplomeerden  

hangt samen met het aantal instromers vier tot vijf 

jaar geleden.

Percentage van voltijd bachelorstudenten dat  

diploma na 5 jaar haalt: 50,3% (was 49,9%). Vooral 

studenten met een havo-vooropleiding halen steeds 

vaker hun diploma na 5 jaar.

Percentage dat diploma na 8 jaar behaalt: 67,5% 

(was eveneens 67,5%).

15,2% van de voltijd bachelorstudenten begonnen  

in het studiejaar 2018-2019 is na 1 jaar uitgevallen.

18,6% studiewissel na 1 jaar. Havisten en mannen zijn 

vaker na 1 jaar van studie gewisseld dan vrouwen.

Studiewissel na 1 jaar komt in het algemeen het 

minst voor bij de sector kunst (5,9% uit cohort 2018  

is na 1 jaar gewisseld van opleiding). 


