
 
  

 2022 t.o.v. 2021 2022 t.o.v. 2019 

 
onderwijstype 

 
sector 

 
2018/2019 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

 
2021/2022 

 
2022/2023 

absoluut 
verschil 

procentueel 
verschil 

absoluut 
verschil 

procentueel 
verschil 

associate degree landbouw en natuurlijke omgeving 295 296 330 299 366 67 22,4% 70 23,6% 
 techniek 1.030 1.427 1.933 2.056 2.342 286 13,9% 915 64,1% 
 economie 3.624 4.106 4.662 4.250 4.375 125 2,9% 269 6,6% 
 gezondheidszorg 226 254 290 251 311 60 23,9% 57 22,4% 
 taal en cultuur 117 128 154 160 226 66 41,3% 98 76,6% 
 onderwijs 208 250 370 681 737 56 8,2% 487 194,8% 
 gedrag en maatschappij 940 1.519 1.764 1.934 2.156 222 11,5% 637 41,9% 

subtotaal associate degree 6.440 7.980 9.503 9.631 10.513 882 9,2% 2.533 31,7% 

bachelor landbouw en natuurlijke omgeving 2.605 2.564 2.677 2.435 2.208 -227 -9,3% -356 -13,9% 
 techniek 22.146 21.853 22.674 20.148 19.643 -505 -2,5% -2.210 -10,1% 
 economie 37.410 37.979 40.826 35.986 33.105 -2.881 -8,0% -4.874 -12,8% 
 gezondheidszorg 11.763 12.235 13.872 13.290 11.627 -1.663 -12,5% -608 -5,0% 
 taal en cultuur 4.228 4.143 3.811 3.804 3.573 -231 -6,1% -570 -13,8% 
 onderwijs 9.620 9.905 12.506 10.414 10.028 -386 -3,7% 123 1,2% 
 gedrag en maatschappij 10.695 11.100 12.900 11.525 10.836 -689 -6,0% -264 -2,4% 

subtotaal bachelor 98.467 99.779 109.266 97.602 91.020 -6.582 -6,7% -8.759 -8,8% 

master landbouw en natuurlijke omgeving 49 52 48 55 43 -12 -21,8% -9 -17,3% 
 techniek 307 346 547 734 701 -33 -4,5% 355 102,6% 
 economie 339 493 632 645 793 148 22,9% 300 60,9% 
 gezondheidszorg 1.049 1.301 1.261 1.272 1.099 -173 -13,6% -202 -15,5% 
 taal en cultuur 1.474 1.407 1.428 1.391 1.301 -90 -6,5% -106 -7,5% 
 onderwijs 1.760 1.609 1.416 1.944 1.717 -227 -11,7% 108 6,7% 
 gedrag en maatschappij 436 420 485 548 372 -176 -32,1% -48 -11,4% 

subtotaal master 5.414 5.628 5.817 6.589 6.026 -563 -8,5% 398 7,1% 

totaal hbo 110.321 113.387 124.586 113.822 107.559 -6.263 -5,5% -5.828 -5,1% 
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Om met wat meer zekerheid uitspraken te kunnen doen over de studentaantallen voor studiejaar 2022-2023, 

heeft DUO in november 2022 enkele overzichten onttrokken uit de landelijke registers. In deze factsheet zullen 

deze statistieken toegelicht worden voor het hbo. Hierbij wordt wel benadrukt dat het gaat om voorlopige 

cijfers, de instellingen hebben nog tot 1 december de tijd om eventuele wijziging door te geven. Nadat de cijfers 

definitief zijn, inclusief een uitgebreide controleslag, zullen de definitieve cijfers rond februari 2023 worden 

gepubliceerd op de website van de VH. 

 
Algemeen 

In onderstaand figuur zijn de voorlopige instroomcijfers weergegeven per onderwijstype en sector. Voor het 

studiejaar 2022-2023 zijn in totaal ten opzichte van vorig studiejaar 6.263 (-5,5%) minder studenten 

ingestroomd. Dit komt met name door verminderde instroom in de bachelor, welke nog sterker blijkt te zijn 

wanneer er een vergelijking gemaakt wordt met het pre-corona studiejaar 2019-2020. Procentueel zitten de 

grootste dalingen binnen de sectoren gezondheidszorg (-12,5%), landbouw en natuurlijke omgeving (-9,3) en 

economie (-8%). Instroom in de associate degree is daarentegen juist gestegen met ruim 9% ten opzichte van 

vorig jaar en met bijna 32% vergeleken met studiejaar 2019-2020. 
 

            

 

 
 

Instroom naar vooropleiding 

Onderstaande figuur toont een uitsplitsing van hbo instroom naar vooropleiding, waarbij zichtbaar is dat ten 

opzichte van vorig studiejaar een daling van instroom heeft plaatsgevonden vanuit de 

vooropleidingscategorieën havo (-5,5%) en mbo (-9%). Met een toename van circa 1,1% kent de instroom 

vanuit het vwo als enige een (lichte) stijging in vergelijking met het vorige studiejaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 
 

Instroom naar nationaliteit 

Instroom naar nationaliteitscategorie is weergegeven in onderstaand tabel. Het meest opvallende is de sterke 

teruggang in instroom van studenten met de Nederlandse nationaliteit met ruim 7.000, ofwel -6,8% ten 

opzichte van vorig studiejaar.  De internationale instroom is vergeleken met vorig studiejaar juist gestegen, 

met 279 meer studenten uit EER-landen (+3,4%) en 467 meer studenten uit niet-EER landen (+16,7%). 

 
 

 
nationaliteitscategorie 

 instroom  2022 t.o.v. 2021 

2020 2021 2022 absoluut verschil procentueel verschil 

EER 7.427 8.313 8.592 279 3,4% 

niet-EER 2.556 2.789 3.256 467 16,7% 

NL 114.603 102.720 95.711 -7.009 -6,8% 

totaal 124.586 113.822 107.559 -6.263 -5,5% 

 
 
 
Disclaimer 
De hierboven gepubliceerde data zijn afkomstig uit een voorlopig bestand. Wanneer de definitieve cijfers bekend 
zijn, zal de VH een uitgebreidere factsheet op de site publiceren en de data uit het sectordashboard updaten. 
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