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Hbo-personeel 2021 
Op 1 oktober 2021 werkten er bij de 36 bekostigde hogescholen in Nederland in totaal 51.815 

medewerkers, samen goed voor ongeveer 41.343 fte. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een 

toename in fte van 7,5%. 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 2020 en 2021. 

 

 
Fte naar functiecategorie2 

Ongeveer 62% van de medewerkers in het hbo houdt zich bezig met docerende werkzaamheden. 

Ten opzichte van 2020 is het aantal docenten in 2021 toegenomen met 7.8%. Ondersteunend 

personeel nam in dezelfde periode toe met 7,0%. 

 
 

Fte naar soort arbeidsovereenkomst 

In oktober 2021 had 81,6% 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. 

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

aantal 48.056 48.312 49.881 51.815 55.797 3.982 7,7%

fte 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 41.342,7 2.875,5 7,5%

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

docerend 21.935,3 22.229,7 22.915,2 23.643,3 25.486,6 1.843,3 7,8%

ondersteunend 13.872,4 13.916,3 14.253,9 14.824,0 15.856,1 1.032,2 7,0%

totaal 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 41.342,7 2.875,5 7,5%

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

onbepaalde tijd 30.531,3 31.056,6 31.446,8 32.515,3 33.751,2 1.235,8 3,8%

bepaalde tijd 5.276,3 5.089,4 5.722,3 5.951,9 7.591,5 1.639,6 27,5%

totaal 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 41.342,7 2.875,5 7,5%
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Fte naar geslacht 

In oktober 2021 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 47,4 jaar oud, vrouwen 45,2 jaar. Figuur 1 laat de opbouw van 

leeftijd zien van vrouwen (links) en mannen (rechts), in 2021 (kleur) t.o.v. 2016 (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. 

 

Figuur 1. leeftijdspiramide (fte x leeftijd) voor vrouwen (links) en  

mannen (rechts) werkzaam in het hbo. 2021 (kleur) versus 2016  

(transparant).  

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

man 16.593,0 16.595,6 16.899,8 17.261,7 18.516,2 1.254,5 7,3%

vrouw 19.214,7 19.550,4 20.269,3 21.205,6 22.826,5 1.621,0 7,6%

totaal 35.807,7 36.146,0 37.169,1 38.467,2 41.342,7 2.875,5 7,5%
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Docenten in het hbo 

Fte docenten naar salarisschaal 

In oktober 2021 was 88,7% van het docerend personeel werkzaam in salarisschaal 10, 11 of 12. 5,7% 

was daaronder ingeschaald en 5,5% 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 55.797 werknemers in het hbo in 2021 werken 35.842 in een docerende functie. Hiervan 

werkt bijna een derde (11.412 docenten) 0,9 fte of meer. Het aantal werknemers dat in deeltijd 

werkt neemt de laatste jaren harder toe dan het aantal werknemers dat 0,9 fte of meer werkt. 

 

 

Ratio student/docent 

De student-docentratio geeft het gemiddelde aantal studenten per docent aan voor het hele hbo. De 

cijfers laten een dalende trend zien hetgeen betekent dat de activiteiten om meer docenten aan te 

trekken effect hebben gehad. Voor de jaren 2020 en 2021 ligt het aantal inschrijvingen veel hoger. In 

2020 stroomden meer studenten in dan normaal omdat de centrale examens vanwege corona niet 

doorgingen en schoolverlaters een diploma kregen zonder dat zij eindexamen hoefden te doen. 

Hogescholen hebben in reactie hierop extra onderwijzend personeel aangetrokken in 2021. 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

<= schaal 8 499,2 598,7 634,5 694,3 830,0 135,6 19,5%

schaal 9 613,2 579,2 578,9 615,7 627,0 11,3 1,8%

schaal 10 2.292,3 2.268,6 2.432,8 2.447,0 2.658,9 212,0 8,7%

schaal 11 9.415,9 9.763,2 10.135,4 10.817,1 12.120,0 1.302,9 12,0%

schaal 12 7.827,1 7.674,3 7.731,0 7.666,7 7.826,3 159,6 2,1%

schaal 13 => 1.256,0 1.297,8 1.354,8 1.343,1 1.413,3 70,2 5,2%

totaal 21.935,3 22.229,7 22.915,2 23.643,3 25.486,6 1.843,3 7,8%

2017 2018 2019 2020 2021 verschil %

< 0,9 fte 20.226,0 20.506,0 21.498,2 22.464,0 24.430,0 1.966,0 8,8%

=> 0,9 fte 10.361,0 10.354,0 10.413,8 10.630,0 11.412,0 782,0 7,4%

totaal 30.587,0 30.860,0 31.912,0 33.094,0 35.842,0 2.748,0 8,3%

2017 2018 2019 2020 2021

aantal fte docenten 21.935,3 22.229,7 22.915,2 23.643,3 25.486,6

aantal studenten 453.403,0 456.564,0 464.246,0 490.338,0 492.518,0

ratio student/docent 20,7 20,5 20,3 20,7 19,3
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Over deze uitgave 

Ga naar https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-

personeel 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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