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het aantal hbo-studenten blijft groeien, 
vooral de instroom vanuit het mbo neemt 
toe. de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs komt onder druk te staan door 
verschillende overheidsmaatregelen. 

Kwaliteit speelt  
de hoofdrol in  
alle activiteiten 
en plannen van 
het hbo, uiteen-
lopend van  
meer master- 
gediplomeerde 
docenten tot  
externe  
validering  
van toetsen  
en examens. 

Samen met de beroeps- 
praktijk voeren hogescholen 
praktijkgericht onderzoek uit. 
het onderzoek versterkt de 
kwaliteit van het onderwijs en 
stimuleert innovatie in bedrij- 
ven en publieke instellingen. 
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Kennis die werkt: dat levert het hoger 

beroepsonderwijs. 

hoe gaat het met het hbo? dat tonen 

we hier in kengetallen. voor de collega, 

de student, een partner in onderzoek of 

onderwijs, leverancier, journalist, beleids-

maker of bestuurder. Feitenkennis helpt 

immers om vragen in het juiste perspectief 

te kunnen bespreken. alle getallen komen 

uit openbare bronnen: ze geven een  

beknopt maar objectief beeld.

We kunnen nog veel verbeteren, want de 

hogescholen maken nu een inhaalslag 

op kwaliteit na twintig jaar groei aan één 

stuk. die verbetering zien we ook al in de 

cijfers: het opleidingsniveau van docenten 

stijgt, net als het aantal contacturen.  

de huisvestingslasten daalden van twaalf 

naar krap zeven procent. docenten zijn 

tevreden en studenten vinden snel een 

baan op niveau. het moet en kan nog 

beter, maar we kunnen gelukkig  

voortbouwen op een goede ondergrond. 

hbo’ers en hogescholen vervullen een 

wezenlijke rol in de samenleving. alles 

bijeen is dit een branchebeeld waar we 

graag verder aan werken. Wij leveren 

kennis die werkt. over hóe we dat doen: 

daarover gaan we graag het gesprek  

met u aan. 

thom de Graaf

voorzitter hBo-raad

Voorwoord20

22

Hoofdstuk 4 
arbeidsmarkt

Hoofdstuk 5

bedrijfsvoering

hbo’ers vinden snel werk.  
de meeste afgestudeerden hebben 
binnen drie maanden een baan.  
de komende vijf jaar blijft de vraag 
naar hoger opgeleiden groeien. 

Personeelskosten worden  
voor het grootste deel aan  

onderwijs besteed. ook het geld 
dat vrijkomt door de dalende 

huisvestingslasten gaat  
grotendeels naar het onderwijs. 
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Groei in aantal en niveauverschil
In nog geen twintig jaar tijd is het aantal hbo-studenten met bijna tweederde gestegen: van  

259.000 in 1992 naar 417.000 in 2010 (figuur 1). Kenmerkend voor het 

hbo is dat studenten vanuit verschillende vooropleidingen aan een 

studie beginnen. vooral de instroom vanuit het mbo is de laatste tien 

jaar verantwoordelijk voor de groei van het aantal studenten (figuur 

2). dit stelt de hogescholen voor specifieke uitdagingen, omdat juist 

voor een deel van de mbo’ers de aansluiting op het niveau van het hoger onderwijs lastig is.  

Gericht beleid om het studiesucces te vergroten is daarom nodig, bijvoorbeeld door studenten 

aan te moedigen een doorlopende leerlijn te volgen. Bij hen sluit de gekozen hbo-studie aan op 

de gevolgde mbo-opleiding of het profiel in het havo of vwo. de hogescholen zetten onder andere 

in op intakegesprekken om de kwaliteit van de instroom te verbeteren. een strengere selectie in 

het wetenschappelijk onderwijs zal leiden tot meer vwo’ers in het hbo. hogescholen ontwikkelen 

daarom voor vwo’ers meer driejarige opleidingstrajecten.

Hoofdstuk 1  Toegankelijkheid
HogescHolen maken Hoger onderwijs bereikbaar

Van oudsher zijn hogescholen dé plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking een hogere 

opleiding verwerven: zestig procent van de studenten heeft ouders die zelf niet hoogopgeleid 

zijn. de laatste decennia nam het aantal hbo-studenten fors toe. Hun vooropleiding is divers, 

hoewel met name de instroom vanuit het mbo toeneemt. Het aandeel westerse en niet-westerse 

allochtone studenten zal de komende jaren stijgen. dit resulteert in een uiterst diverse  

populatie. Het aandeel oudere studenten daalt. diverse recente overheidsmaatregelen tasten  

de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aan. 

gericHt beleid  

om studiesucces  

te vergroten
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Toegankelijkheid  hoofdstuk 1
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Toename culturele diversiteit
voor veel gezinnen is de hogeschool de eerste kennismaking met het hoger onderwijs. Zo’n zestig  

procent van de hbo-studenten heeft ouders die zelf geen opleiding in het hoger onderwijs hebben  

afgerond (figuur 3). een hbo-opleiding is dan ook hét middel om van een dubbeltje een kwartje te  

worden. dit geldt zowel voor autochtone als allochtone jongeren uit lagere sociaaleconomische 

klassen. niet-westers allochtone jongeren maken een steeds 

substantiëler onderdeel uit van de studentenpopulatie op het 

hbo (figuur 4), en dat zal in de toekomst niet veranderen.  

het aantal westerse en niet-westerse allochtonen van 18 tot  

en met 24 jaar stijgt namelijk van 348.000 (24,6 procent) in  

2010 tot 396.000 (27,4 procent) in 2025. voor de kennis- en  

innovatiekracht van de nederlandse economie is het van groot belang dat zij in voldoende mate 

worden opgeleid tot hbo-professional. en daarmee houden de hogescholen ook in de 21e eeuw  

hun emancipatoire rol.
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drempels voor studenten
vanaf het studiejaar 2012-2013 worden twee overheidsmaatregelen van kracht die financiële 

gevolgen kunnen hebben voor studenten: 

•	 	Studenten	die	langer	doen	over	hun	studie	dan	de	nominale	studieduur	plus	één	jaar	 

betalen extra collegegeld.

•	 	Studenten	kunnen	niet	langer	een	tweede	studie	volgen	tegen	het	lage	wettelijke	tarief	 

collegegeld. 

de hogescholen verwachten dat deze maatregelen studenten zullen afschrikken om een studie aan 

het hoger onderwijs te beginnen. de toegankelijkheid komt hierdoor onder druk te staan. 

Leven lang leren
de steeds dynamischer wordende economie vraagt om werknemers die periodiek hun kennis  

bijwerken of uitbreiden. Innovatieve samenlevingen hebben mensen nodig die een leven lang 

leren. het hbo zoekt aansluiting op de opleidingsvragen vanuit de samenleving door differentiatie 

in het aanbod. Zo zijn er associate degrees ontwikkeld voor mbo’ers die zich verder willen  

bekwamen en master degrees voor bachelor gediplomeerden die zich willen specialiseren.  

tussen 2003 en 2011 daalde het aantal eerstejaars hbo-studenten van dertig jaar en ouder echter 

van meer dan 12.000 naar minder dan 7.400, een afname van meer dan 40 procent. In het  

studiejaar 2011-2012 verminderde het aantal aanmeldingen voor deeltijdstudies zelfs met ruim  

13 procent. Politieke besluitvorming met financiële gevolgen, zoals de langstudeerdersboete,  

lijkt hierin een belangrijke rol te spelen.

Toegankelijkheid  hoofdstuk 1
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aGrariscH 

het aantal land- en tuinbouwbedrijven (ruim 70.000 in 

2011) krimpt al jaren: sinds 2000 met . 

onderWijs

Maar het belang van de sector in het bruto nationaal 

product groeit. de productiviteit in de sector is meer 

dan evenredig toegenomen. het aantal  

hbo-studenten dat een specifieke agrarische  

opleiding volgt, neemt af. In 2010 studeerden nog  

1.440 mensen af, vooral in bedrijfskunde  

en agribusiness, en in dIeR- en veehoUdeRIJ.  

er is veel vernieuwing in de sector, en die is zichtbaar  

in het onderwijs. Zo is het aantal studenten bij de 

opleiding food design and innovation toegenomen  

van 51 In 2007 tot 245 In 2011. 

In 2010 kwamen  

12.718 hbo’ers 

beschikbaar voor het 

onderwijsveld, van 

eerstegraads leraren 

engels tot tweede-

graads docenten  

motorvoertuigentech-

niek. de opleiding tot 

leraar basisonderwijs 

levert de meeste  

afgestudeerden: jaarlijks beginnen ruim 5.000 nieuwe leraren aan hun werk op een van  

de 7.000 BaSISSCholen In nedeRland waar ieder jaar circa 200.000 kinderen leren  

schrijven en rekenen. In 2010 rondden bijna 3.000 studenten de master special educational  

needs af. Zij zetten zich in voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.  

de 700.000 scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen (in het vmbo, mbo en de  

onderbouw havo/vwo) les van tweedegraads docenten die vooral door de hogescholen  

zijn opgeleid: ieder jaar studeren er ruim 3.000 af. en docenten gebarentaal,  

daarvan zijn er misschien niet zoveel (74 afstudeerders in 2010), maar kinderen met  

een auditieve beperking en hun ouders kunnen niet zonder hen.

Hbo in de maatschappij
waar leiden HogescHolen voor op?



9

GedraG en maaTscHappij 

Kwetsbare groepen in de  

samenleving, zoals ouderen en verstandelijk  

gehandicapten, mensen die ‘anders’ zijn, of  

individuen die vastlopen in hun sociale omgeving, 

deze mensen hebben hulp, ondersteuning en  

activering nodig. dat krijgen ze van hbo’ers met  

een diploma sociaal pedagogische hulpverlening  

of maatschappelijk werk en dienstverlening,  

de twee grootste opleidingen binnen de  

sector gedrag en maatschappij. 

In 2010 studeerden ruim 5.000 

van deze professionele hulpverleners af. ouders, 

leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij de 

opvoeding van kinderen krijgen ondersteuning van hbo-pedagogen. Zij zijn bijvoorbeeld 

werkzaam als gezinsbegeleider, adviseren scholen bij het tegengaan van pesten of 

werken aan de preventie van overgewicht, een groeiend probleem in de samenleving.  

Met opleidingen zoals sport en bewegen – in vijf jaar tijd verdubbeld wat betreft het  

aantal afgestudeerden  – van 62 in 2006 naar 129 in 2010 –  

draagt het hbo bij aan oplossingen voor deze complexe problematiek.

TecHnieK
Schuldig of niet? Forensisch onderzoek moet steeds vaker het  

bewijs leveren. Recherche en openbaar Ministerie, maar ook de 

advocatuur en verzekeringsbedrijven staan daarom te springen  

om deskundigen. Sinds drie jaar levert het hbo  

circa 40 GedIPloMeeRde  
sporenonderzoekers per jaar.  

andere innovatieve en gespecialiseerde opleidingen in de sector 

techniek waarnaar een kleine maar maatschappelijk relevante 

vraag bestaat, zijn bijvoorbeeld aquatische ecotechnologie,  

mobiliteit en bio-informatica. In totaal studeren in de hele sector 

techniek jaarlijks circa 10.000 mensen af. drie informatica-

opleidingen (informatica, hbo-ict en technische informatica) zijn 

samen de grootste van deze sector met hun bijna 1.400 aFStUdeeRdeRS. Bouwkunde volgt: 

de behoefte aan bouwkundigen die veilige constructies kunnen maken, complexe bouwprojecten kunnen 

leiden en vastgoed duurzaam kunnen beheren is groot. Gemiddeld vindt 

van de afgestudeerden bouwkunde binnen twee maanden een baan. 

dat geldt ook voor werktuigbouwkundigen met hun brede werkveld, van het ontwerpen van installaties 

voor afvalwaterzuivering tot het monitoren en verbeteren van de werkprocessen op een  

scheepsbouwbedrijf. 

90 procent
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Hoofdstuk 2  Kwaliteit
verHogen van de onderwijskwaliteit Heeft prioriteit 

de kwaliteit van het onderwijs staat centraal in alle activiteiten en plannen van het hbo. Zo is 

de focus van de opleidingen verlegd van competentiegericht leren naar kennis als basis, aan-

gevuld met vaardigheden die studenten tot professionals maken. meer mastergediplomeerde 

docenten, meer contacttijd tussen docenten en studenten en meer praktijkgericht onderzoek zijn 

eveneens belangrijke middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. daarnaast is de 

bevordering van het studiesucces van studenten een cruciaal aandachtspunt. Versterking van 

de studievoorlichting en het voeren van intakegesprekken moeten de aanstaande studenten 

helpen bij het maken van een juiste studiekeuze. Het bindend studieadvies in het eerste jaar 

zorgt ervoor dat studenten tijdig stoppen met een studie die niet bij hen past. Het niveau van het 

onderwijs wordt geborgd door externe validering van toetsen en examens en de bevordering 

van de deskundigheid van examencommissies.

meer focus op kennis
In 2009 hebben de hogescholen in hun gezamenlijke beleidsagenda (Kwaliteit als opdracht)  

vastgesteld dat de theoretische basis centraal komt te staan. Meer kennis dus, aangevuld met  

vaardigheden die studenten tot professionals maken: onderzoekend vermogen, professioneel  

vakmanschap en een ethische en maatschappelijke  

reflectie op de beroepspraktijk. de nadruk op kennis als 

basis betekent een koerswijziging ten opzichte van het 

competentiegericht onderwijs en zorgt, naast een  

betere aansluiting met het beroepenveld, ook voor een 

hogere kwaliteit van het curriculum. het is belangrijk de  

normen voor het gewenste eindniveau van een opleiding landelijk vast te leggen. de leraren-

opleidingen zijn voorlopers op dit gebied met de ontwikkeling van een kennistoets voor ieder vak.

Het is belangrijk de  

normen voor Het gewenste  

eindniveau van een opleiding 

landelijk vast te leggen
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Tevredenheid studenten telt
de mate waarin studenten tevreden zijn, is één van de maatstaven waarmee de prestaties van  

hogescholen worden bepaald. dat hebben de staatssecretaris van oCW en de hBo-raad  

afgesproken in hun hoofdlijnenakkoord van december 2011. die tevredenheid blijkt uit de  

jaarlijkse nationale Studenten enquête. de variatie in uitkomsten per opleiding is groot, hier  

volgen slechts enkele landelijke gemiddelden. Circa tweederde van de studenten is tevreden  

over de studie in algemene zin en over de inhoud van de opleiding. het oordeel over de docenten 

ligt iets lager (over hun kennis is bijna zeventig procent tevreden, over andere aspecten ruim de 

helft). Maar vooral de organisatorische aspecten van opleidingen scoren lager, zoals informatie-

voorziening, studieroosters en begeleiding (figuur 5). 

Kwaliteit  hoofdstuk 2
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meer contacttijd
Contact tussen docenten en studenten vermindert de anonimiteit en levert een belangrijke  

bijdrage aan de onderwijskwaliteit. daarom zetten hogescholen met name in het eerste jaar van 

de opleidingen in op een verhoging van de contacttijd. de gegevens in figuur 6 laten zien dat de 

ontwikkeling de goede kant op gaat. Zo is het percentage opleidingen dat eerstejaars meer dan 

tien contacturen per week biedt in de periode 2007-2010 gestegen van 66 naar 84 procent. In 2010 

zagen studenten hun docenten iedere week gemiddeld twee tot vier uur langer dan in 2007  

(figuur 7). In deze berekeningen weegt een uur privéles aan een muziekstudent even zwaar als  

een uur hoorcollege aan een groep economiestudenten. hogescholen, universiteiten en  

studentenorganisaties zijn in gesprek om een betrouwbare manier van gegevensverzameling te 

ontwikkelen. daardoor kan de totale tijd die studenten aan hun studie besteden – contacttijd plus 

tijd voor zelfstudie – een indicator worden voor onderwijskwaliteit. 
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professie: docent
het enthousiasme en de vakkennis van de docent bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het 

onderwijs. Bijna alle docenten (95 procent) vinden dat ze inhoudelijk leuk werk hebben (figuur 8). 

dat is een mooi startpunt voor de twee doelen die de hogescholen willen bereiken met hun 

docenten: verdere professionalisering en het bieden van voldoende professionele ruimte.  

de professionalisering krijgt een impuls door de verhoging van het aantal docenten met een  

masterdiploma. hun aandeel stijgt van 45 procent in 2005 naar 55 procent in 2009 (figuur 9).  

de ambitie van de hogescholen is 80 procent in 2016. Professionele ruimte is lastiger te  

concretiseren. enerzijds functioneren docenten in een team waarbij de veelzijdigheid van taken 

afstemming vereist en een herkenbare structuur. anderzijds is een cultuur nodig die docenten 

uitdaagt om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. evenwicht hiertussen creëert de ruimte die 

docenten nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. om het werk leuk en uitdagend  

te houden en gekwalificeerde en gewaardeerde docenten te behouden, is functiedifferentiatie 

ingevoerd, waarbij een toenemend aantal docenten in hogere schalen wordt betaald. 

Kwaliteit  hoofdstuk 2
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minder uitval, meer studiesucces
Mbo’ers vallen in het eerste jaar vaker uit dan havisten (figuur 10). dit komt omdat mbo’ers na  

het eerste jaar vaker het hbo verlaten, terwijl havisten vaker van studie veranderen. Uitval kan 

niet altijd worden voorkomen, met name omdat een deel van de mbo’ers moeite heeft met het 

benodigde niveau en omdat het eerste studiejaar een oriënterende functie heeft. essentieel is 

samenwerking met het voorbereidend onderwijs om de overgang naar het hoger onderwijs te 

verbeteren. om te zorgen dat aankomende studenten een goede studiekeuze maken, versterken 

hogescholen hun studievoorlichting en organiseren zij intakegesprekken of een dagje proef- 

studeren. daarnaast geven bijna alle hbo-opleidingen in het eerste jaar een bindend studieadvies. 

dat verschaft snel duidelijkheid aan studenten die een verkeerde keuze hebben gemaakt. en dat  

is zowel goed voor de student zelf, die hierdoor zo min mogelijk studietijd verliest, als voor de 

kwaliteit van het onderwijs. 
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de lat ligt internationaal
als nederland zijn ambitie wil waarmaken om in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld 

te komen, is een internationale oriëntatie van het onderwijs essentieel. Wie in het onderwijs de blik 

naar binnen gericht houdt, mist de aansluiting op de wereldwijde arbeidsmarkt voor hoger  

opgeleiden. Internationaal opererende organisaties hebben behoefte aan kenniswerkers die 

gewend zijn over de landsgrenzen heen te kijken. het is dus van belang dat studenten al tijdens 

hun studie internationale ervaring opdoen, bijvoorbeeld door zelf een deel van hun studie in het 

buitenland te doen. Uit een enquête in 2010 bleek dat een op de vijf van de afgestudeerde  

hbo-studenten in 2008-2009 studiepunten in het buitenland haalde. Inkomende mobiliteit –  

buitenlandse studenten en docenten in nederland – vergroot eveneens de internationale oriëntatie 

van het hbo. In 2010-2011 was een op de vijftien hbo-studenten afkomstig uit het buitenland.

borging van kwaliteit
alle ambitieuze plannen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in het hbo staan of vallen met 

de borging ervan in de organisatie van de hogescholen. Kernbegrip hierbij is externe validatie 

van onderwijs, toetsing en diploma’s. de Commissie externe validering examenkwaliteit, eind 2011 

ingesteld door de hBo-raad, brengt hierover advies uit. Begin 2011 hebben hogescholen bindende 

afspraken gemaakt om de onafhankelijkheid, deskundigheid en het naar behoren functioneren 

van examencommissies te garanderen. daarnaast laten de hogescholen hun opleidingen in de 

toekomst in een landelijk cluster, vergelijkenderwijs, visiteren. In aanvulling op deze maatregelen 

van de hogescholen zelf wordt het toezicht van de Inspectie van het onderwijs en de nederlands-

vlaamse accreditatieorganisatie (nvao) geïntensiveerd. hogescholen streven ernaar om uiterlijk 

in 2015 de instellingstoets kwaliteitszorg van de nvao met positief resultaat te hebben doorlopen. 

dit keurmerk voor de interne kwaliteitszorg geeft aan dat hogescholen zich voldoende inzetten om 

de kwaliteit van de opleidingen op hoog niveau te houden. 

Kwaliteit  hoofdstuk 2
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economie 

de ruim 850.000 bedrijven in nederland willen een product of dienst verkopen, de  

financiën op orde hebben, effectief communiceren, en – bij de circa 466.000 bedrijven met  

personeel – de arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers optimaal regelen. de benodigde kennis en 

vaardigheden worden geleverd door de sector economie, met zijn 23.500 afgestudeerden in 2010 

veruit de grootste binnen het hbo. afgestudeerden van de populaire studies commerciële economie en 

communicatie, in 2010 samen goed voor 4.668 GedIPloMeeRden,  
hebben het de laatste tijd wat moeilijker op de arbeidsmarkt. toch zal er altijd behoefte blijven aan  

sales managers, marktonderzoekers, communicatieadviseurs en persvoorlichters. de meeste studies 

zijn bovendien generalistisch van karakter waardoor afgestudeerden breed inzetbaar zijn.  andere 

omvangrijke opleidingen binnen deze sector, zoals 

personeel en arbeid en bedrijfseconomie (beide circa 

1.500 gediplomeerden per jaar) beantwoorden 

aan een blijvend hoge vraag. en de opleiding small 

business and retail management speelt in op de 

specifieke kennisbehoefte bij het kleinbedrijf: in 2010  

verwierven 149 studenten een associate degree  

en  618 studenten een bachelordiploma. 

op naar een eigen bedrijf!

KunsT 
een derde van de nederlanders bezocht in 2007 minstens 

eenmaal een populair muziekevenement en

van de tieners praat online over muziek. 

de conservatoria leiden studenten op voor het populaire of 

klassieke podium, maar ook bijvoorbeeld voor het onder-

nemerschap in de muziekindustrie of voor het docentschap. 

Selectie aan de poort is in deze sector heel gewoon;  

aantoonbaar talent en voldoende vaardigheid worden vereist bij conservatoria en kunstacademies.  

Met 1.250 afgestudeerden in 2010 is de opleiding vormgeving de grootste binnen  

de sector kunst. hier leren studenten ontwerpen in 2d, 3d of 4d, zoals een van de academies het  

noemt. denk bijvoorbeeld aan grafisch en visueel ontwerp, fotografie, ruimtelijk ontwerp en het  

ontwerpen van animaties.

  66  
PRoCent

Hbo in de maatschappij
waar leiden HogescHolen voor op? 
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Studiekeuze123.nl

MKBservicedesk.nl

Sites van hogescholen

Ministerie van vWS

vacaturesite Intermediair

Convenant Gezond Gewicht

GeZondHeidsZorG 

het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt door de vergrijzing, door het succes van de medisch 

technologische vooruitgang, en door de toename van ongezonde leefstijlkeuzes, aldus het ministerie van 

vWS in 2008. naar verwachting hebben in 2025 1,2 MIlJoen mensen last van botontkalking, 

krijgen ruim 350.000 mensen een hartaanval en zijn 100.000 mensen dement. het aantal diabetici 

zal tussen 2005 en 2025 bijna verdubbelen: van 600.000 naar 1,1 miljoen. de hbo-opleiding 

tot verpleegkundige – met 2.300 afstudeerders per jaar – kan de vraag naar gediplomeerden nauwelijks 

aan. ook fysiotherapeuten en diëtisten zijn hard nodig – al wordt de toegang tot deze specialisten door  

de beperking van de vergoeding sterk beknot. Innovatie in de zorg is zichtbaar in de masteropleidingen   

advanced nursing practice en physician assistant, 

waarmee jaarlijks ruim 300 VerpLeeGKundiGen  

de bevoegdheid verwerven om traditionele taken  

van artsen, zoals het stellen van een diagnose, over  

te nemen. daardoor worden wachtlijsten korter en 

neemt de bereikbaarheid van de zorg toe.  

deze opleidingen groeien naar 700 plaatsen  
in het studiejaar 2013-2014.

onderZoeK
In alle sectoren van het hbo 

doen lectoren, docenten en 

studenten samen met mensen 

uit het werkveld praktijk- 

gericht onderzoek.  

Gezamenlijk onderzoeken 

zij hoe delinquente jongeren 

beter behandeld kunnen  

worden of hoe de grafische industrie zich kan voorbereiden 

op de toekomst zonder papieren krant. Ze zoeken naar een 

snellere diagnose voor BloedveRGIFtIGInG Zodat  

levenS GeRed KUnnen WoRden, werken samen  

aan de ontwikkeling van veilige dijken, proberen  

antwoorden te vinden op de uitdagingen van de snelle  

vergrijzing en de uitputting van fossiele brandstoffen.  

In alle sectoren van het hbo - onderwijs, kunst, agrarisch, 

gedrag en MaatSChaPPIJ, teChnIeK, eConoMIe,  

GeZondheIdSZoRG – dragen de uitkomsten van het  

praktijkgerichte onderzoek bij aan oplossingen voor 

maatschappelijk urgente thema’s . 
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Hoofdstuk 3  praktijkgericht onderzoek
innovatie in opleiding en beroepspraktijk

in het hbo staat traditioneel de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en kennis centraal.  

praktijkgericht onderzoek heeft daarbij een structurele plaats verworven sinds de introductie 

van het lectoraat in 2001. Hogescholen nemen steeds vaker deel aan samenwerkingsverbanden 

met mkb en publieke instellingen om innovaties te stimuleren.

onderwijs en onderzoek
Binnen de hogeschool geeft een lector leiding aan een kenniskring met een groep onderzoekers,  

waaronder hbo-docenten, die praktijkgericht onderzoek verrichten binnen een bepaald thema. 

tien jaar na de introductie van het lectoraat zijn 531 lectoren actief binnen hogescholen, van wie  

71 procent is gepromoveerd (figuur 11). de meeste lectoren werken  

in deeltijd voor de hogeschool en hebben daarnaast nog een  

andere maatschappelijke functie. dat resulteert in de gewenste 

kruisbestuiving tussen beroepspraktijk en hogescholen. Studenten 

worden actief betrokken bij het onderzoek via stages, opdrachten en 

leeronderzoeken. voor docenten is het onderzoek een hulpmiddel en 

uitdaging om continu de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied te delen met studenten.  

het onderzoek versterkt zodoende de kwaliteit van het onderwijs. ook verrijkt de kennis uit  

onderzoek het curriculum. er ontstaan zelfs minoren naar aanleiding van onderzoek. Kortom: de 

wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs zorgt ervoor dat afgestudeerden met vernieuwde 

kennis en met onderzoekend vermogen aan het werk gaan. 

lectoren

(docent) onderzoekers

promovendi

ondersteuning

fte’s

282

640

258

258

aantallen

531

2.567

627

439

onderzoeksinzet hogescholen

Het onderzoek  

versterkt de  

kwaliteit van  

Het onderwijs
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maatschappij en onderzoek
Praktijkgericht onderzoek dat hogescholen en de beroepspraktijk samen uitvoeren draagt bij  

aan verbetering en innovatie. dit gebeurt vooral doordat het toepasbare producten, processen  

en diensten oplevert, maar ook doordat concrete oplossingen voor praktijkproblemen binnen  

bedrijven en publieke instellingen worden gevonden. In de afgelopen jaren is praktijkgericht 

onderzoek in het hbo gestimuleerd door verschillende (ministeriële) programma’s en regelingen. 

Inmiddels worden subsidies voor onderzoek opgenomen in de reguliere bekostiging van  

hogescholen. In 2011 werkten dertig hogescholen in bijna driehonderd programma’s en projecten 

samen met bedrijven en publieke instellingen om innovaties te stimuleren (figuur 12). deze 

programma’s richten zich op kennisdeling tussen hogescholen en bedrijfsleven (RaaK), het 

stimuleren van gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen (Pieken in de delta), innovatie 

in het landbouwonderwijs (KIGo) en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Bij de 

RaaK-projecten alleen al zijn ruim 4.000 ondernemers, 3.900 professionals in de publieke sector en 

bijna 10.000 studenten betrokken. deze projecten zijn effectieve instrumenten om samenwerkings-

verbanden te stimuleren tussen hogescholen, het mkb en publieke instellingen. 

 

praktijkgericht onderzoek  hoofdstuk 3

250

200
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0
RAAK PID

196

58
22 19

KIGO ZonMw

onderzoeksprojecten van hogescholen en werkveld
(in 2011 gestarte of lopende projecten)
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Hoofdstuk 4  arbeidsmarkt
veel vraag naar Hbo’ers op de arbeidsmarkt

drie maanden na afstuderen is bijna negentig procent van de hbo’ers aan de slag, zo blijkt  

uit een onderzoek van het researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (roa) onder  

afgestudeerden. op het meetmoment – anderhalf jaar na afstuderen – is nog 5,2 procent  

werkloos. onderzoekers verwachten dat de vraag naar hoger opgeleiden alleen maar zal  

toenemen. met name in de zorg en het onderwijs zal veel werk te vinden zijn. de zorg doet het 

op dit moment ook al goed: slechts 2,3 procent van de afgestudeerden in deze sector heeft na 

anderhalf jaar nog geen baan gevonden. de diversiteit in vraag naar hbo’ers weerspiegelt zich 

in een groot aanbod aan opleidingen – van fysiotherapie tot accountancy en van jeugdwerk tot 

scheepsbouwkunde – met specifieke opleidingseisen. Ze hebben ieder een landelijk opleidings-

profiel, tot stand gekomen in overleg met het werkveld. 

Hbo’ers vinden snel werk op niveau
Bijna negen op de tien hbo’ers hebben binnen drie maanden na afstuderen een baan (figuur 13). 

driekwart is zelfs binnen een maand aan de slag. dit blijkt uit de hBo-monitor 2010, opgesteld  

op basis van een enquête eind 2010 waaraan circa 18.000 hbo’ers meededen die anderhalf jaar 

daarvoor hun hbo-diploma haalden. van hen geven bijna acht op de tien aan dat zij op minimaal 

hbo-niveau werken. driekwart beoordeelt de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de  

functie als voldoende of goed en bijna acht op de tien hbo’ers zijn werkzaam in een functie binnen 

het eigen vakgebied. de werkloosheid is laag: na anderhalf jaar heeft 5,2 procent van alle  

afgestudeerde hbo’ers nog geen werk (figuur 14). vooral de zorgopgeleiden doen het uitstekend  

op de arbeidsmarkt, met slechts 2,3 procent werklozen.

100%

95%

90%

85%

80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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werk gevonden na 3 maanden afstuderen7%
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prognoses in turbulente tijden
de komende vijf jaar groeit de vraag naar hoger opgeleiden ten koste van die naar lager  

opgeleiden, zo blijkt uit onderzoek van het Roa. oorzaken zijn de toepassing van nieuwe techno-

logieën, de toenemende complexiteit in organisaties door technologische en organisatorische 

veranderingen en de groei van het internationale handelsverkeer. dit vereist specialisatie in de 

productie van kennisintensieve goederen en diensten. over vijf jaar zijn voor hbo-afgestudeerden 

de beste baankansen te vinden in de zorg en het onderwijs, aldus dit onderzoek. In de zorg zijn 

namelijk op alle niveaus steeds meer mensen nodig (uitbreidingsvraag), en in het onderwijs gaan 

veel mensen met pensioen (vervangingsvraag). ook enkele (bèta)technische en economische 

opleidingen hebben goede perspectieven voor de middellange termijn. 

afstemming met het werkveld
het hbo leidt op voor de arbeidsmarkt, en de accreditatie van opleidingen is mede afhankelijk  

van een goede afstemming met het beroepenveld. dat is  

gemakkelijk gezegd, maar hoe wordt die afstemming tussen 

onderwijs en werkveld bereikt? er is een enorme diversiteit in  

de vraag naar hbo’ers en een evenzo groot aanbod in  

opleidingen. Sommige opleidingen leiden op voor een specifiek, soms wettelijk gereguleerd  

deel van de arbeidsmarkt, zoals fysiotherapie en het onderwijs. andere opleidingen zijn juist  

heel breed. Wat ze gemeen hebben is hun landelijke opleidingsprofiel. In 1997 hebben de  

hogescholen afgesproken dat álle hbo-opleidingen een landelijk opleidingsprofiel moeten  

hebben dat tot stand is gekomen in overleg met het beroepenveld. de profielen worden  

regelmatig geactualiseerd en zijn te vinden op internet. 

arbeidsmarkt  hoofdstuk 4
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Hoofdstuk 5  bedrijfsvoering
zo veel mogelijk geld naar Het onderwijs 

personeelskosten in het hbo worden voor het grootste deel aan het onderwijs besteed:  

driekwart van iedere euro gaat naar onderwijzend en onderzoekspersoneel en naar direct  

onderwijsondersteunende functies. de huisvestingslasten kennen al jaren een dalende lijn.

overhead circa een kwart
van elke euro aan personeelskosten in het hbo gaat driekwart rechtstreeks naar het onderwijs.  

dit bleek in 2007 uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot op verzoek van hBo-raad 

en vSnU, de vereniging van universiteiten. de zuivere overhead bij instellingen voor hoger  

onderwijs bedroeg toen gemiddeld 23 procent. een herhaling van dit onderzoek door de  

hBo-raad, gebaseerd op de laatst bekende cijfers van 2009, geeft ongeveer dezelfde verhouding 

aan tussen overhead en primaire kosten. In relatie tot andere organisaties in de publieke sector 

bevinden de hogescholen zich volgens Berenschot “ongeveer in de middenmoot” (figuur 15). 

vergelijking zuivere overhead hbo met andere sectoren
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duurzame huisvesting
Bijna twintig jaar geleden hebben de hogescholen hun schoolgebouwen in eigendom gekregen. 

Sindsdien hebben zij aanmerkelijke efficiencywinst behaald 

terwijl tegelijk de kwaliteit van de voorzieningen is toegenomen. 

dit is het resultaat van consequent beleid, waarbij bijvoorbeeld 

oude en inefficiënte schoolgebouwen zijn vervangen door  

nieuwbouw die aan hoge standaarden voldoet. hierdoor  

kunnen meerdere opleidingen van dezelfde collegezalen en 

andere voorzieningen gebruikmaken. ook zijn de gebruikslasten gedaald door te investeren  

in duurzaamheid. het aandeel van de huisvestingslasten in het totaal van de uitgaven van  

de hogescholen is vanaf 1996 met ruim vijf procent afgenomen en blijft dalen (figuur 16). de  

besparingen zijn ingezet om meer personeel aan te nemen vanwege de stijgende studenten- 

aantallen. daarmee komen ze voornamelijk ten goede aan het primaire proces van de  

hogescholen: het onderwijs.

bedrijfsvoering  hoofdstuk 5
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Verder lezen
alle cijfers en feiten in deze brochure komen uit  

openbare bronnen. Bronvermelding zou echter teveel  

plaats vergen in deze brochure. de vindplaatsen staan  

daarom per figuur op www.hbo-raad.nl/kennisdiewerkt 

(of scan onderstaande QR code).

op de site www.hbo-raad.nl geeft de rubriek ‘Feiten  

en cijfers’ veel meer statistiek over arbeidsvoor-

waarden, bedrijfsvoering en onderwijs. Bovendien is 

het daar mogelijk op eenvoudige wijze met ‘Qlikview’ 

eigen tabellen uit het vele cijfermateriaal samen te  

stellen. de rubriek ‘Publicaties’ bevat ook diverse  

rapporten. het tabblad ‘Sectoren’ brengt u bij de  

verschillende opleidingsgebieden. 

over het praktijkgericht onderzoek is meer te vinden  

op www.vkohogescholen.nl (kwaliteitszorg) en  

www.lectoren.nl (informatie over lectoren en  

lectoraten bij hogescholen). 

voor vragen of reacties mail naar post@hbo-raad.nl  

of bel 070 – 312 21 21 
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