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Hbo-personeel 2020 
Op 1 oktober 2020 werkten er bij de 36 bekostigde hogescholen in Nederland in totaal 51.815 
medewerkers, samen goed voor ongeveer 38.467 fte. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een 
toename in fte van 3,5%. In deze factsheet wordt de personeelsontwikkeling in het hbo van de 
laatste vijf jaar getoond op basis van enkele persoons- en functiekenmerken1 incl. het absolute en 
procentuele verschil tussen 2019 en 2020. 

 

 
Fte naar functiecategorie2 
Ongeveer 60% van de medewerkers in het hbo houdt zich bezig met docerende werkzaamheden. 
Ten opzichte van 2019 is het aantal docenten in 2020 toegenomen met 3,2%. Ondersteunend 
personeel nam in dezelfde periode toe met 4,0%. 

 
 

Fte naar soort arbeidsovereenkomst 
In oktober 2020 had 84,5% van alle medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Overeenkomsten voor bepaalde tijd omvatten ook overeenkomsten waarbij bekend is dat deze 
worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de werkgever kan aantonen dat er 
sprake is van onvoldoende functioneren of van zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

 
  

 
1 Als een tabel de categorie ‘onbekend’ bevat, is deze categorie weggelaten. Hierdoor kan het totaal van een tabel afwijken 
van de som van de getoonde categorieën.  
2 Op basis van het totale takenpakket van een medewerker bepaalt de hogeschool zelf of de medewerker als ‘docerend’ 
(voor onderwijzende en onderzoekende functies) of ‘ondersteunend’ (voor ondersteunende of beheersfuncties) wordt 
gecategoriseerd. Hierdoor kunnen verschillende indelingen bestaan tussen hogescholen, maar ook binnen een hogeschool. 

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
aantal 48.041 48.056 48.312 49.881 51.815 1.934 3,9%
fte 35.791,5 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 1.298,2 3,5%

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
docerend 21.906,8 21.935,3 22.229,7 22.915,2 23.643,3 728,1 3,2%
ondersteunend 13.670,5 13.847,3 13.896,3 14.246,6 14.817,1 570,5 4,0%
totaal 35.791,5 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 1.298,2 3,5%

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
onbepaalde tijd 29.389,1 30.531,3 31.056,6 31.446,8 32.515,3 1.068,6 3,4%
bepaalde tijd 6.402,4 5.276,3 5.089,4 5.716,4 5.950,8 234,4 4,1%
totaal 35.791,5 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 1.298,2 3,5%
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Fte naar geslacht 
In oktober 2020 was de vrouw/man verdeling van het hbo-personeel in fte ongeveer 55/45. Tien jaar 
geleden (niet in deze factsheet) werkten er in fte ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Sindsdien 
neemt het aantal vrouwen in fte in zowel docerende als ondersteunende functies echter harder toe 
dan bij mannen. 

 

 

Fte naar geslacht en leeftijd 
Mannen in het hbo zijn gemiddeld 48,0 jaar oud, vrouwen 45,3 jaar. Figuur 1 laat de opbouw van 
leeftijd zien van vrouwen (links) en mannen (rechts), in 2020 (kleur) t.o.v. 2015 (transparant). Deze 
frequentieverdeling laat zien dat het zwaartepunt bij mannen rond de 61 jaar ligt. Terwijl dit bij 
vrouwen meer gespreid ligt met een piek rond de 40 en rond de 50 jaar. 

 
vrouw | man 

Figuur 1. leeftijdspiramide (fte x leeftijd) voor vrouwen (links) en  
mannen (rechts) werkzaam in het hbo. 2020 (kleur) versus 2015  
(transparant).  

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
man 16.648,8 16.593,0 16.595,6 16.899,8 17.260,9 361,1 2,1%
vrouw 19.142,3 19.214,7 19.550,4 20.269,3 21.205,6 936,3 4,6%
totaal 35.791,5 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 1.298,2 3,5%
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Docenten in het hbo 
Fte docenten naar salarisschaal 
In oktober 2020 was 88,6% van het docerend personeel werkzaam in salarisschaal 10, 11 of 12. 5,5% 
was daaronder ingeschaald en 5,7% daarboven. Docerend personeel met een salarisschaal van 9 of 
daaronder bestaat vooral uit onderwijsassistenten en instructeurs. Hoger ingeschaald docerend 
personeel bestaat vaak uit hogeschoolhoofddocenten, lectoren en senior docerend personeel. 

 

 

Aantal docenten naar deeltijdsfactor 
Van de 51.815 werknemers in het hbo in 2020 werken 33.094 in een docerende functie. Hiervan 
werkt iets minder dan een derde (10.630 docenten) 0,9 fte of meer. Daarmee vervult deze groep 
bijna de helft van het totaal aantal docerend fte in het hbo (10.483,1 fte). Het aantal werknemers 
dat in deeltijd werkt neemt de laatste jaren harder toe dan het aantal werknemers dat 0,9 fte of 
meer werkt. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
<= schaal 9 1.214 1.112 1.178 1.213 1.310 96,6 8,0%
schaal 10 2.353,6 2.292,3 2.268,6 2.432,8 2.447,0 14,2 0,6%
schaal 11 9.249,1 9.415,9 9.763,2 10.135,4 10.817,1 681,6 6,7%
schaal 12 7.821,6 7.827,1 7.674,3 7.731,0 7.666,7 -64,3 -0,8%
schaal 13 => 1.208,1 1.256,0 1.297,8 1.354,8 1.343,1 -11,7 -0,9%
totaal (docenten) 21.906,8 21.935,3 22.229,7 22.915,2 23.643,3 728,1 3,2%

2016 2017 2018 2019 2020 verschil %
< 0,9 19.896,0 20.226,0 20.506,0 21.498,2 22.464,0 965,8 4,5%
=> 0,9 fte 10.581,0 10.361,0 10.354,0 10.413,8 10.630,0 216,2 2,1%
totaal (docenten) 30.477,0 30.587,0 30.860,0 31.912,0 33.094,0 1.182,0 3,7%
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Over deze uitgave 
Ga naar www.vereniginghogescholen.nl/sectordashboard om zelf selecties te maken en om 
informatie uit deze factsheet te zien per hogeschool.  

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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