De aansluiting tussen vraag en aanbod van
postsecundair onderwijs: een inventarisatie van
het beleid in zeven landen

Rapportage voor de Onderwijsraad

Ben Jongbloed

Center for Higher Education Policy Studies
Enschede

Datum:
Kenmerk:

26 Juni 2008
C8BJ103

Inhoudsopgave
1 Onderzoekskader..................................................................................................................... 3
1.1 Aanleiding .................................................................................................................... 3
1.2 Onderzoekskader.......................................................................................................... 4
1.3 Aanpak en gegevensbronnen........................................................................................ 5
2 Japan........................................................................................................................................ 8
2.1 Het postsecundaire onderwijssysteem.......................................................................... 8
2.2 De private sector......................................................................................................... 10
2.3 Graduate studie; demografische ontwikkelingen ....................................................... 12
2.4 Collegegeld................................................................................................................. 16
3 Californië............................................................................................................................... 17
3.1 Het postsecundaire onderwijssysteem........................................................................ 17
3.2 Missies van onderscheiden segmenten in het systeem............................................... 18
3.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt .......................................................................... 19
3.4 Toegankelijkheid........................................................................................................ 21
3.5 Aansluitingskwesties.................................................................................................. 24
4 Verenigd Koninkrijk ............................................................................................................. 27
4.1 Systeem van postsecundair onderwijs........................................................................ 27
4.2 Toelating..................................................................................................................... 28
4.3 Collegegelden, beurzen .............................................................................................. 30
4.4 Vraag en aanbod van studieplaatsen; aanmeldingen.................................................. 31
4.5 Bekostiging................................................................................................................. 34
5 Zweden .................................................................................................................................. 35
5.1 Postsecundair onderwijssysteem ................................................................................ 35
5.2 Programma’s en graden.............................................................................................. 35
5.3 Toelating en regulering van opleidingscapaciteit....................................................... 37
5.4 Bekostiging, studiefinanciering.................................................................................. 40
5.5 Advanced Vocational Education................................................................................ 40
6 Vlaanderen ............................................................................................................................ 41
6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 41
6.2 Hoger onderwijs ......................................................................................................... 42
6.3 Bekostiging................................................................................................................. 44
6.4 Het flexibiliseringsdecreet.......................................................................................... 47
6.5 Andere vormen van postsecundair onderwijs: het Hoger Beroepsonderwijs ............ 48
6.6 Volwassenenonderwijs............................................................................................... 49
6.7 Het opleidingenaanbod............................................................................................... 50
7 Duitsland ............................................................................................................................... 52
7.1 Inleiding ..................................................................................................................... 52
7.2 Hoger onderwijs ......................................................................................................... 53
7.3 Andere hervormingen................................................................................................. 55
7.4 Tot slot........................................................................................................................ 58
8 Nederland .............................................................................................................................. 60
8.1 Inleiding ..................................................................................................................... 60
8.2 Hoger onderwijs ......................................................................................................... 61
8.3 Toelating; duale leerwegen, EVC’s ........................................................................... 63
8.4 Associate degree programma’s; postdoctorale beroepsopleidingen .......................... 65
9 Reflectie ................................................................................................................................ 67
9.1 Participatie; opleidingsniveau en deelname naar geslacht ......................................... 67
9.2 Systeemkenmerken..................................................................................................... 69
2

1 Onderzoekskader
1.1 Aanleiding
De context van deze inventarisatie naar de aanpak van aansluitingsvraagstukken in het postsecundair
onderwijs is de toenemende vraag naar hoger opgeleiden in onze samenleving. Hoe anticiperen de
onderwijsaanbieders daarop, wat kan de overheid doen om de deelname te stimuleren en het aanbod
voldoende bij de vraag vanuit de samenleving (deelnemers en werkgevers) aan te doen sluiten, wie
neemt het initiatief, en wie betaalt de rekening? Postsecundair onderwijs omvat niet alleen de
opleidingen op het niveau van tertiair onderwijs (hoger onderwijs), maar ook die op het postsecundaire, niet-tertiaire niveau. Grof gezegd gaat het dan om het post-leerplichtig onderwijs op een
niveau van hoger onderwijs (universiteit, hogeschool) en het niveau vlak daaronder (voortgezette
beroepsopleidingen).
Om een visie op de aanpak van de aansluitingsproblematiek te kunnen formuleren is het waardevol
inzicht te hebben in de actuele stand van zaken in Nederland en in een aantal andere landen wat betreft
de beleidsmaatregelen die zijn ingezet om de aansluiting tussen vraag en aanbod van postsecundaire
onderwijsprogramma’s te verbeteren en de instroom in dergelijke programma’s te vergroten. ‘Vraag
naar postsecundair onderwijs’ moet dan breed worden opgevat: zowel de onderwijsvraag van
studenten als de vraag van werkgevers naar afgestudeerden kan eronder zijn vervat. ‘Aanbod’ houdt
in: het aanbod van opleidingen en het aanbod van afgestudeerden. De kwestie is dan: Komen
studenten aan hun trekken en komen werkgevers aan hun trekken? Zijn er knelpunten; hoe hebben
andere landen hun systeem ingericht; welk beleid is elders ingezet?
De vraag hoe de diverse spelers (overheid, onderwijsaanbieders) inspelen op de toenemende behoefte
aan postsecundair (PS) onderwijs, is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
 Hoe ziet de organisatie en bekostiging van het PS onderwijs in de referentielanden eruit?
 Welk (kwantitatief) beeld kan geschetst worden van de behoefte, deelname en het aanbod
aan/van PS onderwijs in de referentielanden? Welke trends in de deelname aan PS
onderwijs zijn te onderkennen?
 Welke actuele beleidsmaatregelen zijn recent in deze landen genomen om de deelname
aan specifieke vormen/niveaus van PS onderwijs te stimuleren of het PS aanbod beter bij
de vraag te laten aansluiten?
 Is de deelname aan en het aanbod van PS opleidingen afhankelijk van de vormgeving en
bekostiging van het PS onderwijs in de referentielanden?
Om de bovengenoemde vragen te beantwoorden is door CHEPS een internationale inventarisatie
gemaakt voor een zestal buitenlandse onderwijssystemen en het Nederlandse postsecundaire
onderwijs. Het gaat om de volgende landen, die in overleg met de opdrachtgever zijn geselecteerd:
 Japan
 Duitsland
 Engeland
 Zweden
 België: Vlaanderen
 Verenigde Staten: Californië
 Nederland
In deze rapportage zal voor deze landen in aparte hoofdstukken eerst een beschrijving worden gegeven
van het postsecundair (PS) onderwijssysteem. In elk hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op een
select aantal zaken die in het oog springen als het om aansluitingskwesties gaat. Omdat de aansluiting
van vraag en aanbod vele aspecten bezit die het ondoenlijk maken om alle factoren te bespreken die
erop van invloed zijn heeft deze rapportage vooral het karakter van een presentatie van enkele capita
selecta. Dus enkele instrumenten en initiatieven die in verband staan met de aansluiting tussen vraag

3

en aanbod in het postsecundair onderwijs zullen aan de orde komen. In het laatste hoofdstuk van dit
rapport is getracht enkele grote lijnen te schetsen die uit de inventariserende hoofdstukken naar voren
komen.

1.2 Onderzoekskader
Om te illustreren dat de aansluiting van vraag en aanbod een brede problematiek betreft, presenteren
we een diagram (figuur 1.1) dat een aantal factoren identificeert die in verband staan met de ‘match’
van vraag en aanbod. De factoren liggen deels besloten in het onderwijssysteem (‘institutionele
factoren’) en deels in de ‘wereld daarbuiten’ (exogene factoren vanuit arbeidsmarkt en demografie).
Het diagram kan tevens als ‘kapstok’ fungeren om de zaken aan op te hangen die we voor de diverse
onderwijssystemen bespreken in de zeven landenhoofdstukken. Deze zaken betreffen vooral het beleid
dat nationale overheden hebben gevoerd om vraag en aanbod van postsecundair onderwijs beter op
elkaar aan te laten sluiten. Centraal daarbij staan:
 differentiatie in het opleidingenaanbod en de daarbij behorende kwalificatiestructuur
 instrumenten van bekostiging (publieke dan wel private bijdragen) en studiefinanciering
 instrumenten van selectie dan wel ter stimulering van de deelname vanuit specifieke
bevolkings- en leeftijdsgroepen
 de rol van private aanbieders op de markt voor postsecundair onderwijs
 instrumenten ter bevordering van parttime en levenslang leren

Figuur 1.1: Vraag en aanbod van postsecundair onderwijs: een institutioneel kader
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De differentiatie in het opleidingenaanbod zit in het meest rechtse blok van factoren. Ook de rol van
private aanbieders is hier te localiseren. De instrumenten ter bevordering van part-time en levenslang
leren, alsmede maatregelen die worden getroffen om bepaalde bevolkingsgroepen meer te laten
deelnemen aan PS onderwijs liggen met name besloten onder de blokken ‘Bekostiging’ en
‘Studiefinanciering’, immers hier gaat het in belangrijke mate om inkomensafhankelijke subsidies,
belastingmaatregelen en de ‘weging’ van bepaalde categorieën studenten in de publieke bekostiging
van de onderwijsinstellingen.
In veel landen is sprake van een vergrijzing van de bevolking. Dit heeft zijn weerslag op de vraag naar
onderwijs (minder jongeren) en zet de overheid aan om werkenden te stimuleren zich om- en bij te
laten scholen. Ook veranderingen in de economische structuur (de ‘kenniseconomie’) hebben hun
weerslag op de behoefte aan hoger opgeleiden. Zowel de voorkeuren van studenten als die van
werkgevers beïnvloeden de vraag naar opleidingen. Of en hoe onderwijsinstellingen daarop inspelen
met hun opleidingenaanbod, al dan niet daartoe gestimuleerd door de overheid, is een van de centrale
kwestie in dit rapport.

1.3 Aanpak en gegevensbronnen
Om een internationale vergelijking van nationale onderwijssystemen mogelijk te maken, worden
onderwijsprogramma’s ingedeeld in een aantal categorieën volgens internationaal afgesproken
spelregels: de ISCED-97 classificatie. ISCED staat voor International Standard Classification of
Education. We richten ons op de niveaus ISCED 4 en hoger en geven per niveau de onderdelen van
het Nederlandse onderwijssysteem die onder deze ISCED niveaus vallen:
– ISCED 4 Post-secundair niet-tertiair onderwijs
WEB specialistenopleiding (mbo niveau 4), 1-jarig hbo
– ISCED 5A Tertiair onderwijs (type A) (hoger onderwijs type A)
4–6-jarig hbo en wo, wo- en hbo-bachelor, wo-master.
– ISCED 5B Tertiair onderwijs (type B) (hoger onderwijs, type B)
2–3-jarig hbo.
– ISCED 6 Voortgezette onderzoekskwalificatie
Assistent in opleiding, onderzoeker in opleiding, gepromoveerden, wo-doctor.
Binnen deze niveaus maakt de ISCED 1997 indeling soms nog een nader onderscheid:
isced4
isced4a
isced4b
isced4c
isced5
isced5a
isced5a_d1
isced5a_d2
isced5b
isced5b_q1
isced5b_q2
isced6

Post-secondary non-tertiary education - level 4
Post-secondary non-tertiary programmes that prepare for entry to level 5A
Post-secondary non-tertiary programmes that prepare for entry to level 5B
Post-secondary non-tertiary programmes not giving access to level 5
Tertiary education – level 5
Tertiary programmes with academic orientation
Tertiary programmes with academic orientation - all first degrees
Tertiary programmes with academic orientation - second degree
Tertiary programmes with occupation orientation
Tertiary programmes with occupation orientation - first qualification
Tertiary programmes with occupation orientation - second qualification
Second stage of tertiary education leading to an advanced research qualification
- level 6

Wat betreft de aanpak en de gegevens die zijn gebruikt voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen, baseren we ons op de volgende bronnen:
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CHEPS International Higher Education Monitor (Country Reports; IHEM database)
Eurydice (o.a. Eurybase – The Information Database on Education systems in Europe; Key
Data on higher education in Europe)
Eurostat New Cronos database
Europese Commissie (EU Memorandum of Lifelong Learning; EU Lifelong Learning
practices and indicators; EU National Actions to support Lifelong learning)
OECD (publicaties als: Education at a Glance; OECD Thematic Review of Tertiary
Education; Motivating students for Lifelong Learning; Economics and Finance of Lifelong
Learning; Where are the resources for Lifelong Learning; Thematic reviews of Adult
Education)
World Bank Education Statistics
Ten aanzien van Japan en Californië maken we gebruik van informatie en publicaties
aanwezig bij CHEPS, aangevuld met informatie van websites en van contactpersonen uit het
CHEPS netwerk
CHEPS publicaties (o.a. Bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs: programma’s en
klanten, Jongbloed e.a., 2004; ‘Op naar de 50%’, Kaiser et al., 2005; REFLEX - The Flexible
Professional in the Knowledge Society, Arthur et al., 2007).

Aspecten waar we op letten bij alle onderwijssystemen zijn:
 Organisatie van het PS onderwijs naar niveau (diploma’s), officiële studieduur en
aanvangsleeftijd van het onderdeel/programma
 Type aanbieder (publiek, privaat)
 Toegang, doorstroom en selectie
 Wijze van bekostiging (publiek, privaat; grondslagen van bekostiging)
 Het aantal publieke en private aanbieders
 Deelname (aantallen studenten) per type PS onderwijs en ISCED niveau
 Deelname naar voltijd, deeltijd, en eventueel duaal
 Deelname naar leeftijd aan de verschillende onderdelen van het PS onderwijs (gelet op
demografische ontwikkeling)
 Deelname bezien ten opzichte van leeftijdsopbouw bevolking
 Onvervulde vraag (vraag naar studieplaatsen versus aanmeldingen van studenten)
Deze informatie zal niet altijd in kwantitatieve zin beschikbaar zijn. Soms zal het om een meer
kwalitatieve schets gaan. Zo zal het bij de onderzoeksvraag naar het recente overheidsbeleid dat is
ingezet om de deelname aan het PS onderwijs te stimuleren dan wel het PS aanbod beter bij de vraag
te laten aansluiten altijd om kwalitatieve informatie gaan. Voor de beantwoording van deze vraag voor
de referentielanden behandelen we enkele capita selecta, zoals:
 Het introduceren van nieuwe postsecundaire programma’s en de publieke bekostiging daarvan
 De stimulering van de doorstroom van secundair naar postsecundair onderwijs door financiële
incentives voor instellingen en studenten en/of het wegnemen van barrières
 Beleid ten aanzien van erkenning elders verworven competenties (EVC)
 Stimulering van levenslang leren en volwassenenonderwijs (o.a. door financiële/fiscale
prikkels voor studenten en onderwijsaanbieders)
 Beleid specifiek gericht op deelname vanuit specifieke bevolkingsgroepen (werkenden,
leeftijdscategorieën, sociaal-economische klassen, etnische minderheden, etc)
 Het aanpassen van de grens tussen het initiële, publiek bekostigde postsecundaire onderwijs en
het niet-bekostigde (private) onderwijsaanbod
 Onderwijsbeleid dat anticipeert op demografische verschuivingen (vergrijzing, immigratie).
Voorbeelden zijn: de Foundation degrees en de Skills Strategy in Engeland, het beleid in Duitsland en
Zweden dat combinaties van werken en leren mogelijk maakt voor studenten en het Japanse beleid ten
aanzien van de Junior Colleges (zie ook Kaiser et al., 2005) Wat dat laatste betreft zullen we aandacht
besteden aan de rol en omvang van het part-time PS onderwijs in de verschillende landen en de
verschillende korte, vaak beroepsgerichte programma’s die in het leven zijn/worden geroepen om de
deelname en de kans op gediplomeerde uitstroom te vergroten.
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2 Japan
2.1 Het postsecundaire onderwijssysteem
Het Japanse onderwijssysteem kent vier typen instellingen die als postsecundair kunnen worden
beschouwd:
1. universiteiten (ISCED 5A en ISCED 6)
2. junior colleges (ISCED 5B, voor klein deel ISCED 4)
3. colleges of technology (ISCED 5B)
4. specialised training colleges (ISCED 5B)
Het Japanse stelsel wordt gezien als een voorbeeld van een mass higher education system (de bruto
participatiegraad bedraagt ruim 50%). Het aantal individuen dat een tertiaire opleiding heeft afgerond,
afgezet tegen de bevolking tussen de 25 en 34 jaar, bedraagt tussen de 50 en 55%. 1
universiteiten
De undergraduate programma’s aan universiteiten duren in het algemeen vier jaar (zes jaar voor
medicijnen, tandheelkunde en diergeneeskunde) en worden afgesloten met een bachelor. Daarnaast
bieden de meeste universiteiten in hun graduate schools master programma’s aan (tweejarig) en ruim
de helft ook doctorate programma’s. Graduate schools zijn apart opgezet om de postgraduate
programma’s (Master’s en professional degrees; PhD degrees) te huisvesten. Het master programma
en de professional degree programma’s duren veelal twee jaar en het daarop voortbouwende doctorate
programma drie jaar.
Van de 726 Japanse universiteiten in 2005 is 76% privaat. Universiteiten vormen met hun ruwweg 2,7
miljoen studenten in undergraduate programma’s de grootste sector in het Japanse hoger onderwijs.
Mannen zijn (nog) in de meerderheid bij de inschrijvingen, maar vrouwen lopen de achterstand snel
in. Private universiteiten hebben de meeste studenten (2,1 miljoen), de nationale universiteiten
628.000 en de publieke universiteiten 125.000 studenten.
Figuur 2.1: Aantal studenten in Japanse universiteiten, naar geslacht, 1998-2005
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Bron: MEXT: School Basic Survey
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In het laatste hoofdstuk zijn ook voor andere landen opgenomen in dit rapport de vergelijkbare cijfers over de
participatiegraad en de ‘educational attainment’ opgenomen.
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Junior colleges
De omvang van Junior colleges is in termen van ingeschreven studenten slechts een tiende van de
universiteiten. Junior colleges bieden twee- of driejarige programma’s in gespecialiseerde
onderwerpen aan (humanities, social sciences, teacher training en home economics). De programma’s
zijn voor een deel beroepsgeoriënteerd en voor een deel van algemene aard. Afgestudeerden krijgen
een associate degree. Van de 488 junior colleges in 2005 is 89% privaat. De private colleges hebben
ook de meeste studenten (bijna 93%). Opvallend is dat 87% van de studenten vrouw is. Zo’n 10% van
de junior college studenten volgt een correspondence course – een vorm van deeltijdonderwijs op
afstand. In tabel 2.1 zijn enkele nadere gegevens over de colleges opgenomen. Gegevens over de
leeftijd van de studenten zijn niet beschikbaar.
Naast onderwijs mogen junior colleges, zij het op beperkte schaal, ook onderzoek verrichten. In de
afgelopen 15 tot 20 jaar zijn vele junior colleges omgevormd tot vierjarige universiteiten, vooral in
antwoord op de voorkeuren van vrouwelijke studenten voor duale en deeltijd programma’s.
Tabel 2.1: Gegevens over de junior colleges
aantal
colleges

correspondence
studenten % vrouw courses
1960
83.457
67,5 totaal
in %
1965
147.563
74,8
1970
263.219
82,7
86,2
1975
513 353.782
35.203
10%
89,0
1980
517 371.124
86.706
23%
89,8
1985
543 371.095
64.495
17%
479.389
91,5
1990
593
32.463
7%
91,4
1995
596 498.516
41.915
8%
89,6
2000
572 327.680
28.108
9%
2001
289.198
89,2
25.966
9%
2002
250.062
88,0
24.922
10%
2003
250.062
88,0
24.558
10%
2004
87,5
508 233.754
26.778
11%
2005
87,1
488 219.355
28.424
13%
87,6
2006
468 202.000
28.456
14%
Bron: Statistisch jaarboek 2008 (http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/1431-22.htm)

Figuur 2.2: Aantal studenten aan Colleges of Technology, naar geslacht, 1999-2005
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Colleges of Technology
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Colleges of Technology bieden vijfjarige, meest technische beroepsopleidingen aan die met de titel
associate afgesloten kunnen worden. Het ingangsniveau voor deze programma’s ligt lager dan voor
andere hoger onderwijsopleidingen: studenten kunnen al na lower secondary school instromen. Na het
behalen van de associate degree hebben de studenten twee opties om verder te studeren. Aan de ene
kant kunnen associate houders meedingen naar een plaats aan een universiteit. Ook kunnen ze hun
studie aan de colleges of technology nog twee jaar voortzetten voor een meer gespecialiseerde ‘hogere
beroepsopleiding’. De colleges of technology zijn de kleinste sector met 63 instellingen (3 private) en
59.000 studenten in 2005. Mannen zijn in de meerderheid onder de studenten. 90% of van de Colleges
of Technology biedt stages stages aan. Dit is veel hoger dan bij de universiteiten (46%) en de junior
colleges (24%).
Specialised Training Colleges
Het ‘sluitstuk’ van het Japanse hoger onderwijssysteem wordt gevormd door de Specialised Training
Colleges (STC’s) die eigenlijk uit twee typen instellingen bestaan: scholen die middelbaar
beroepsonderwijs verzorgen en professional training colleges die postsecundaire programma’s
aanbieden. Bijna 90% van de studenten studeert op postsecundair niveau. Na twee jaar kunnen
studenten de titel technical associate verkrijgen. Na tenminste drie jaar studie kunnen studenten zich
ook mengen in de race voor een plaats aan een universiteit. Zo’n 10% doet dat ook en stroomt in als
derdejaars student. Zo’n 92% van de studenten studeert full-time (als day course student).
Figuur 2.3: Aantal studenten aan Specialised Training Colleges, naar geslacht, 1999-2006
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Er zijn 3439 STC’s, waarvan er 500 hoger onderwijs programma’s aanbieden. De meeste STC’s
(94%) zijn private instellingen. Hoewel de STC’s onderaan de academische ladder staan (de OESO
deelt ze in op niveau ISCED 5B) zijn ze met hun 784.000 studenten in omvang de tweede sector.

2.2 De private sector
Wat betreft de rechtsvorm van de postsecundaire onderwijsaanbieders kan een onderscheid worden
gemaakt naar drie typen:
 instellingen die door de nationale overheid worden bekostigd (de nationale instellingen)
 instellingen die door de lokale overheden worden bekostigd (de publieke instellingen)
 private instellingen.
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De nationale instellingen staan onder gezag van de nationale overheid, terwijl de publieke instellingen
door de lokale overheden worden bestuurd. De publieke instellingen zijn veelal klein in omvang en
richten zich op specifieke opleidingen.
Het aantal private instellingen is door de jaren heen sterk gegroeid, vooral in antwoord op de
massificatie van het postsecundair onderwijs. In tabel 2.2 zijn de aantallen instellingen in het jaar 2005
weergegeven.
Tabel 2.2: Aantal hoger onderwijsinstellingen in Japan (situatie in 2005)
University
College of
Junior College
Technology
Nationaal
87
55
10
Publiek
86
5
42
Privaat
553
3
436
Totaal
726
63
488
Bron: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

Specialized
Training College
13
201
3225
3439

De private sector is wat betreft het aantal instellingen en het aantal studenten veruit het grootst. Meer
dan 2 miljoen studenten (73% van het totale aantal universitaire studenten) studeren aan 553 private
universiteiten, terwijl ruim 750.000 studenten aan de nationale en publieke universiteiten staan
ingeschreven. De private Specialised training colleges hebben vrijwel alle (96%) van de ruim 780.000
studenten. Dit geldt ook voor de Junior Colleges (93%). Aan de Colleges of Technology daarentegen
is de situatie omgekeerd: hier studeert 96% van de studenten aan een nationale of publieke instelling.
De centrale overheid heeft om redenen van financiële aard, maar ook om de diversiteit van
opleidingenaanbod te bevorderen bewust de ontwikkeling van de private sector gestimuleerd. 2 Er zijn
subsidies beschikbaar gesteld aan private aanbieders voor het onderhoud van hun faciliteiten en
rentesubsidies voor investeringen. In 2003 werd door het Japanse onderwijsministerie (MEXT) het
"Special Assistance for Promoting the Advancement of the Education & Research of the Private
University" programma gelanceerd met de bedoeling om private universiteiten van wereldklasse te
ontwikkelen. Gemiddeld genomen krijgen de private vierjarige universiteiten ongeveer 10% van hun
inkomsten uit publieke bronnen. De overheidssubsidies voor private instellingen werden in de jaren 70
in het leven werden geroepen en de verwachting was dat ze zouden stijgen tot 50% van het budget van
de private instellingen. Na een piek van 30% in de jaren 80 daalden de publieke inkomsten echter
gestaag tot het huidige niveau van 10% van de inkomsten. De verwachting is dat veel private
instellingen failliet zullen gaan tenzij zichzelf opnieuw uitvinden. De publieke subsidies die
beschikbaar komen voor private instellingen worden vooral in een select aantal private universiteiten
gestoken en komen beschikbaar voor onderzoek in centers of excellence.
In 2004 zijn de nationale en de meeste publieke instellingen onderworpen aan een
privatiseringsprogramma op grond waarvan ze een bedrijfsmatig besturingsmodel (corporate style
management) opgelegd hebben gekregen. De nationale universiteiten zijn nog wel publieke
organisaties, maar ze zijn meer onafhankelijk van het ministerie geworden en omgevormd tot een
‘national university corporation’ of ‘independent administrative corporation’. 3 Ze zijn een soort van
agentschap geworden. Werknemers hebben hun status als ambtenaar ingeruild voor die van
werknemer van de universiteit. De nationale universiteiten dienen een ontwikkelingsplan te
overleggen aan het ministerie waarin ze voor zes jaar hun doelstellingen specificeren. Op basis van de
doelstellingen ontvangen ze publieke bekostiging.
2

Bron: Goodman, R. & A. Yonezawa (2007), Market Competition, Demographic Change, and Educational
Reform: The Problems Confronting Japan’s Private Universities in a Period of Contraction. In: Enders &
Jongbloed (eds.), Public-Private Dynamics in Higher Education: Expectations, Developments and Outcomes.
Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 443-470.
3
Zie; Yonezawa, A. (2004), State, institution and the market. The changing relationship between public and
private higher education in Japan. Paper for the PROPHE project.
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In tegenstelling tot de VS heeft in Japan het publiek bekostigde hoger onderwijs nog steeds een hogere
status dan de private instellingen. Dit ondanks het feit dat de private instellingen voor de individuele
studenten veel duurder zijn. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het veel strengere selectiebeleid
van de publieke instellingen. Om het hoger onderwijs binnen te komen moet men ten eerste een
kwalificerend secundair onderwijsdiploma hebben waarbij ook de resultaten worden meegeteld.
Vervolgens hebben alle instellingen een eigen toelatingsexamen. Om voor de nationale universiteiten
in aanmerking te komen moet men echter eerst deelnemen aan een voorselectie in de vorm van een
nationaal toegangsexamen. Daarbovenop stellen instellingen ook nog vaak extra eisen aan kandidaten.
Daarbij moet worden opgemerkt dat er zeer grote verschillen tussen instellingen bestaan wat betreft
selectiviteit. Voor de colleges of technology is het bezit van een secundair onderwijs diploma echter
niet noodzakelijk om er toegang toe te krijgen. Studenten kunnen ook toegang tot de universiteit
verwerven door middel van interviews en op grond van aanbevelingen van werkgevers.
Vooral de publieke universiteiten staan hoog in de hiërarchie. De private hebben een veel minder hoog
aanzien, mede vanwege hun kwaliteit. Vooral de afgestudeerden van de publieke instellingen komen
voor de voornaamste maatschappelijke posities in aanmerking. Private instellingen zijn vooral te
kenschetsen als demand absorbing en bieden een voor de overheid goedkope vorm aan van hoger
onderwijs. Een beperkt aantal private instellingen in grote steden hoort bij de prestigieuze elite
instellingen. De selectiviteit van het Japanse hoger onderwijs in zijn geheel is sinds de jaren 90
duidelijk afgenomen, mede als gevolg van de aanhoudende daling van de omvang van de
leeftijdscohorten van 18 jaar. In 1995 lag het percentage afgewezen studenten nog rond de 5%, in
2003 was dat gedaald tot minder dan één procent.
Hoewel de demografische ontwikkelingen de roep om hervormingen ondersteunen, is het reeds lang
een gegeven dat het Japanse hoger onderwijs tekortschiet in kwaliteit en het tegemoetkomen aan
nationale en individuele wensen. Van Japanse universiteiten wordt vaak gezegd: ‘difficult to enter, but
easy to graduate from’. Hoewel de toegang tot de universiteit nog vaak wordt getypeerd als een
‘examination hell’, is het door de thans bestaande overcapaciteit in het systeem veel gemakkelijker om
de niet-prestigieuze universiteiten binnen te komen. De helft van de kandidaten voor de nietprestigieuze universiteiten hoeft geen toelatingsexamen meer af te leggen en kan instromen via
‘recommendation’ routes.

2.3 Graduate studie; demografische ontwikkelingen
Het aantal studenten aan universiteiten stagneert al enkele jaren en het aantal studenten aan junior
colleges daalt gestaag. Van de instroom in universiteiten stroomt 77% direct aansluitend aan secundair
onderwijs in;, 20% niet direct aansluitend, en 3% langs een andere route. Voor junior colleges ligt het
percentage direct aansluitende instroom op 91%. Van de afgestudeerden van de Colleges of
Technology gaat ruim een derde door naar een andere vorm van hoger onderwijs.
De deelname aan universitaire postgraduate programma’s (master en doctorate) is sterk toegenomen,
ondanks de stagnatie in het aantal studenten op undergraduate niveau. Daarbij moeten we wel
aantekenen dat de doorstoom van undergraduate programma’s naar masterprogramma’s nog steeds
zeer beperkt is (rond de 10%). Dit houdt verband met de typisch Japanse bedrijfscultuur: werknemers
blijven over het algemeen lang bij een bedrijf en het bedrijf neemt de verdere scholing van de
werknemers op zich. De overheid heeft zich ten doel gesteld de deelname aan vooral de graduate
programma’s te vergroten. Japan is het land waarin internationaal bezien de minste studenten
doorstromen naar graduate programma’s. Bedrijven schijnen liever werknemers aan te nemen die nog
op de werkplek kunnen worden geschoold in de cultuur van het bedrijf. De graduate studie wordt
vooral gezien als de start van een academische carrière. Bedrijven nemen wel meer masters uit de
science & engineering programmma’s aan en in die programma’s is het aantal studenten dan ook
gestegen.
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Het aantal studenten dat een PhD nastreeft is sterk gestegen in de afgelopen jaren – vooral bij de
vrouwen (figuur 2.4).
Figuur 2.4: Aantal studenten in Advanced research programma’s (ISCED 6), naar geslacht, 19992005
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Het plaatje hieronder toont de ontwikkeling in het aantal nieuwe inschrijvingen aan graduate schools.
Het oprichten van deze graduate schools werd mogelijk na de herziening van de wetgeving in 2003.
Het gaat vooral om Law schools, waarvan er 70 werden geopend in 2004, ook als reactie op de
hervorming in de juridische opleidingen. Ook MBA programma’s en MOT (Management of
Technology) programma’s zijn in de professional schools opgenomen. In 2005 waren er ruim 250.000
postgraduate studenten; een groei van 15% sinds 2002. De professional schools zorgen vooral voor
een extra instroom van oudere studenten (Goodman, 2004).
Figuur 2.5: Trends in het aantal nieuwe inschrijvingen in graduate schools
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Door opheffing van beperkende regelgeving is het mogelijk gemaakt voor studenten om eerder in te
stromen op een universiteit en na afronding van het derde undergraduate jaar door te stromen naar een
graduate school.
Figuur 2.6: Trends in het aantal professional graduate school programma’s

Onderstaande figuur toont de typen cursussen die in de graduate schools worden gegeven en de
bijbehorende studentenaantallen. Bijna de helft van de studenten kiest een opleiding in de bèta en
techniek.
Figuur 2.7: Aantal studenten in mastersprogramma’s van graduate schools, 2004

Bron: OECD: Thematic Review of Tertiary Education; Country Background Report of Japan (2006), p. 132.

De ontwikkelingen in studentenaantallen zijn erg heftig in Japan, vooral als het om de tweedeling
publiek-privaat gaat. Door de demografische ontwikkeling hebben veel onderwijsinstellingen met
teruglopende studentenaantallen te maken. Vooral de private instellingen (waar ruim 70% van de
universitaire studenten studeert) hebben hiervan te lijden. Het nationale onderwijsplan legt de
aantallen studenten in de vierjarige universiteiten, de junior colleges en de Colleges of Technology
vast. Zelfs voor de private instellingen. Gelet op het feit dat het aantal potentiële studenten daalt,
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wordt dergelijke regulering echter steeds meer als overbodig beschouwd. Volgens cijfers van de
overheid hebben 160 private universiteiten op dit moment minder inschrijvingen dan de quota (teiin)
die zijn goedgekeurd door het ministerie van onderwijs. Sinds 1991 is het aantal kandidaten uit het
secundaire onderwijs aan het dalen. Deze daling zal nog enkele jaren aanhouden. De meeste junior
colleges nemen op dit moment alle studenten aan.
De Japanse overheid heeft een beleid van deregulering gevolgd in de afgelopen 10 jaar. Toch dient het
ministerie nog steeds de vestiging van nieuwe onderwijsinstellingen en nieuwe academische
programma’s goed te keuren voor elk type instelling. De goedkeuring is afhankelijk van het
curriculum, de voorzieningen, de student-staf ratio en de verwachte aantallen inschrijvingen. Als een
private instelling een goedgekeurd programma wil aanpassen dient ze goedkeuring van het ministerie
te verkrijgen. Nationale universiteiten zijn daar echter van vrijgesteld. Deze ongelijke behandeling
heeft in de weg gestaan van de snelheid waarmee private instellingen hun aanbod hebben aangepast
(Akabayashi, 2006).
De quota regeling is een van de meest omstreden onderwerpen in het Japanse hoger onderwijs, vooral
voor private instellingen. Quota bestaan voor alle typen aanbieders, maar worden niet altijd even strikt
opgelegd. Toch is de hoogte van de subsidie aan de private instellingen gebaseerd op de conditie dat
het betreffende programma voldoet aan nationale eisen, inclusief die met betrekking tot inschrijvingen.
Instellingen die minder dan 50% van het toegestane quotum opvullen verliezen hun overheidsbijdrage.
Als instellingen hun quotum echter neerwaarts hebben aan moeten passen komen ze in de toekomst
moeilijk weer voor een verhoging in aanmerking. Om deze reden hebben private instellingen hun
quotum vaak op een hoger dan wenselijk aantal gezet.
Een doelstelling van de overheid is de diversiteit en kwaliteit van het programma-aanbod te vergroten
en aandacht te besteden aan permanente educatie.
Figuur 2.8: Trends in aantal volwassen studenten.

Het aantal volwassen graduate studenten in het hoger onderwijs stijgt gestaag sinds het begin van de
dataverzameling. In 2005 waren 45.000 ingeschreven. Dit is 18% uit van het aantal graduate
studenten. Veel van de oudere studenten volgen onderwijs in de avonduren en in het weekend. Ze
staan vaak ingeschreven aan de professional graduate schools. Universiteiten hebben speciale
toelatingsroutes voor dergelijke volwassen studenten.
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Gegevens over het aantal deeltijdstudenten in Japan zijn schaars. De OESO publiceert wel een
schatting voor de twee niveaus van tertiair onderwijs (ISCED 5A en 5B). Niveau 5A telt ruim 300.000
studenten. Dit is 10% van het totaal aantal ingeschrevenen. Niveau 5B telt slechts ongeveer 29.000.
Dit is 3% van het totaal binnen dit niveau. Het aantal deeltijdstudenten dat zich voor de niet op een
diploma georiënteerde korte cursussen inschrijft is erg laag.

2.4 Collegegeld
Studenten betalen een collegegeld in Japan, uiteraard is dat voor de private instellingen hoger dan voor
de publieke. Onderstaande figuur geeft aan dat de private universiteiten, naast een admission fee (het
zwarte deel van de kolom) een collegegeld van tussen de 6000 en 7000 Euro vragen. Japan is een van
de landen die een hoog aandeel van de private sector laat zien in de totale middelen beschikbaar voor
hoger onderwijs. Slechts een kwart van de studenten ontvangt een beurs. Eveneens een kwart neemt
een lening op. Veel studenten zijn derhalve afhankelijk van hun ouders of inkomsten uit arbeid.
Figuur 2.9
Het collegegeld in Japan (jaar: 2004), vergeleken met het VK, Frankrijk, Duitsland (2003) en de VS
(2001), in 1000 Yen

Bron: OECD: Thematic Review of Tertiary Education; Country Background Report of Japan (2006), p. 148.

Het collegegeld per jaar aan de nationale universiteiten bedraagt in 2008 ongeveer €3200 per
jaar. Het inschrijfgeld is €1700. Er is geen speciaal tarief voor deeltijdstudenten. In de
graduate Law Schools is het collegegeld ongeveer 50% hoger.
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3 Californië
3.1 Het postsecundaire onderwijssysteem
Californië is een van de grootste staten in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Qua BNP is
Californië de vijfde economie in de wereld. De (zeer heterogene) bevolking heeft een omvang van
meer dan 36 miljoen; dit is een achtste van de totale bevolking van de VS. De demografische
ontwikkeling toont een uiteenlopend beeld voor de diverse bevolkingsgroepen. De blanke bevolking
bedraagt op dit moment iets minder dan 50% van de beroepsbevolking. Dit aandeel zal verder dalen
tot minder dan 40% in 2020. De Spaanstalige bevolking (Latino’s) ziet haar aandeel stijgen van zo’n
30% tot bijna 40%. De immigratie bedraagt rond een half miljoen per jaar.
Het lijdt geen twijfel dat Californië een van de beste postsecundaire onderwijssystemen in de wereld
bezit met prestigieuze universiteiten als Berkeley, CalTech en Stanford. Verder bestaat het
postsecundaire onderwijs (zoals in de rest van de VS) uit breed toegankelijke instellingen van publieke
en private aard. Van de bevolking tussen de 25 en 65 jaar bezit 33% een bachelor degree of hoger.
Het onderwijssysteem in Californië is opgebouwd als in de rest van de VS. In Californië bestaat het
wat betreft het postsecundaire systeem uit drie publieke subsystemen, die elk hun eigen missie bezitten
en elkaar aanvullen, en een privaat systeem, dat meer autonoom van de staat opereert:
 California Community Colleges (CCC)
 California State University (CSU)
 University of California (UC)
 Private colleges en universiteiten
De onderstaande tabel toont enkele feiten.
Tabel 3.1: Californië: aantallen instellingen en studenten in het postsecundair onderwijs, 2005
Segment

aantal instellingen

studenten

studenten (in %)

University of California

10

209.080

5,5

California State University

23

405.282

10,7

108

1.606.858

42,3

2

3.881

WASC-Accredited Non-public
4-Year Institutions

106

263.592

WASC-Accredited Non-public
2-Year Institutions

24

16.758

183

190.537

28

4.924

484

1.094.054

California Community Colleges
Other Public Colleges and
Universities

State-Approved Institutions
Institutions Exempt from State
Approval
totaal

0,1
6,9
0,4
5,0
0,1
100,0

Bron: California Postsecondary Education Commission (www.cpec.ca.gov )

Het California Master Plan for Education, opgesteld in 1960, vormt nog steeds de basis voor het
beleid van de staat wat betreft toegang tot en kwaliteit van postsecundair onderwijs. In het Masterplan,
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dat werd vernieuwd in 1989, zijn de missies van de diverse publieke onderdelen van het
postsecundaire onderwijssysteem neergelegd. Ook de private (de ‘independent’) instellingen spelen
daarin een rol.

3.2 Missies van onderscheiden segmenten in het systeem
Community colleges
De California Community Colleges (CCC’s) hebben een drieledige missie: (1) doorstroom naar
vervolg- (hoger) onderwijs; (2) beroepsgerichte training; en (3) regionale economische ontwikkeling.
De CCC’s bieden tweejarige programma’s aan die naar een Associate degree en technische certificaten
in een groot aantal beroepsvelden leiden. Het zijn typische ‘open deur’ instellingen, waar iedereen
terecht kan om, hetzij enkele vakken te volgen, te proeven aan wat hoger onderwijs te bieden heeft,
dan wel een afgeronde opleiding te volgend die puur beroepsgericht kan zijn of feitelijk de eerste twee
jaar van een bachelor’s opleiding betreft. In dat laatste geval fungeren de colleges als opstap naar de
universiteit.
De CCC’s, die in Nederland niet tot het hoger onderwijs zouden worden gerekend, herbergen ruim
55% van de studenten in het systeem. Ze bieden de belangrijkste route naar een bachelorgraad – vooral
voor studenten uit de klassen van de lagere en middeninkomens. In 2006 gingen in totaal 48.000
studenten over naar een universiteit. Veel cursussen worden ook ’s avonds of in het weekend
aangeboden en bevatten een praktische (duale) component. Het CCC systeem bestaat uit ruim honderd
campuslocaties die onder het bestuur van zo’n 70 locale districten vallen. Er studeren 1,6 miljoen
studenten, die in 2006 in totaal 79.000 associate degrees behaalden. Ook werden 42.000 prebaccalaureate degrees uitgereikt, vooral in de career technical areas.
Figuur 3.1: Studenten in het California Community Colleges systeem
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California State University system
De California State University (CSU) is gericht op de top een-derde van de high school
gediplomeerden. De CSU biedt onderwijs aan baccalaureate en master’s degree studenten in de liberal
arts en toegepaste wetenschappen. Het aanbod bestaat vooral uit 4-jarige bachelor programma’s en
tweejarige masters. De opleidingen beslaan zo’n 200 terreinen/beroepsvelden. De doctoral degree kan
alleen in samenwerking met de University of California of een private universiteit worden verstrekt.
Het CSU systeem bestaat uit 23 campussen. De CSU heeft een belangrijke taak in het bieden van
doorstroommogelijkheden voor afgestudeerden van de community colleges.
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University of California
De University of California (UC) is sterk op fundamenteel onderzoek gericht. De tien vestigingen (o.a.
in Berkeley, Irvine, Los Angeles) bieden undergraduate en graduate programma’s aan in alle
wetenschapsgebieden. Op basis van het Master Plan worden graduate (master’s en professional
degree) programma’s in de medische opleidingen en recht alleen door de UC aangeboden. Van de
publieke instellingen is het alleen de UC die de doctoral degree kan verstrekken. In sommige gevallen
tezamen met de CSU. De UC laat studenten toe die behoren tot de top een-achtste (12,5%) van de high
school graduates van Californië. Ook afgestudeerden van community colleges kunnen instromen in de
UC.
Independent sector
De private post-secundaire onderwijsinstellingen (de independent sector) zijn sterk autonoom ten
opzichte van de staat en ten opzichte van elkaar. De sector omvat zowel Ivy League
researchuniversiteiten (zoals Stanford University) als niet-geaccrediteerde instellingen die korte
cursussen aanbieden. Een aantal van 130 independent colleges and universities zijn geaccrediteerd
door de Western Association of Schools and Colleges (WASC). De meeste van deze instellingen zijn
non-profit instellingen die geen publieke bekostiging ontvangen. De private instellingen variëren van
instellingen met een grote campus tot kleine instellingen die gespecialiseerd zijn op enkele terreinen of
beroepsopleidingen. Sommige van deze richten zich alleen op vrouwen, anderen op studenten met een
specifieke geloofsovertuiging. De meeste van de door de WASC geaccrediteerde private instellingen
zijn 4-jarige colleges en universiteiten (University of Sourthern California, California Institute of
Technology). Ruim 20 zijn tweejarige instituten (Heald College, American Film Institute). Er bestaan
ook een groot aantal private instellingen die zijn geaccrediteerd door de staat (door gespecialiseerde
accreditatie-organen) en die gespecialiseerde trainingen aanbieden (o.a. pilotenopleiding, bedrijfsgerelateerde beroepen).
California Postseconday Education Commission
Er is een centraal orgaan dat toeziet op de planning en beleidscoordinatie in het publieke postsecundaire onderwijs in Californië, de California Postseconday Education Commission (CPEC). De
CPEC adviseert de gouverneur en wetgevende macht (legislature; via de California Department of
Education) over de planning en wetgeving voor het systeem.

3.3 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Over de aansluiting van het postsecundaire onderwijs op de arbeidsmarkt (nu en in toekomst) zijn in
de afgelopen jaren een aantal analyses verschenen. Aangestuurd door een Technical Advisory
Commission heeft de CPEC onderzocht hoe het zit met de Nexus between postsecondary education
and workforce development. 4 Aanleiding was de zorg over de kloof (‘gap’) die er zou bestaan (en gaat
ontstaan) tussen de kennis en vaardigheden van de afgestudeerden en de wensen van de arbeidsmarkt.
Het gevoel was dat het onderwijssysteem geen gelijke tred houdt met de veranderingen in de
Californische economie en demografie. We maken een opsomming van de verschuivingen die door de
CPEC zijn geïdentificeerd (http://www.cpec.ca.gov/completereports/2006reports/06-19.pdf ):
 Accelerated demands for advanced technical skills in newly emerging industries, and reduced
demands for traditional manual production skills;
 Competitive pressures from other nations that are ramping up their postsecondary education
and providing advanced skills to greater numbers of workers able to compete with the United
States in innovation and creativity, not just industrial production;
 Increased demands for workers who can adapt to rapidly changing economic needs and who
have both the capacity for, and access to, lifelong learning opportunities;
 The impending retirement of a highly-skilled baby boomer generation which makes up a large
part of California’s workforce;

4

Zie gelijknamig rapport van de CPEC. Te vinden op www.cpec.ca.gov .
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The fact that California’s population and future workforce is growing fastest among
population groups with the greatest challenges to educational access and achievement,
especially Latinos and immigrants; and
The increasing rate of change in all these factors, which requires more systemic strategies in
order to identify and respond to needs before they become crises.

Gestart is met een studie naar ontwikkelingen in de diverse sectoren in de Californische economie.
Voor welke banen wordt de grootste groei voorzien en in welke banen zit de meeste werkgelegenheid?
De eerste deelvraag heeft betrekking op de vraag hoe de economie van de toekomst eruit zal zien. De
tweede vraag is meer een vraag naar hoe de economie er thans uitziet (of in het recente verleden
uitzag). De occupational projections geven aan dat er een verschuiving in de economie zal optreden in
de komende zeven jaar. Er zal meer vraag komen naar hoger opgeleiden in verband met de higher
skilled jobs. Er worden tekorten verwacht in traditionele beroepen als verpleegkundigen, leraren,
bedrijfsleiders, technici, maar de grootste groeiers zijn te vinden in beroepen waar een bachelor’s
graad voor nodig is. Dit is in onderstaande tabel aangegeven.
Tabel 3.2: Veranderingen in onderwijs- en trainingsniveaus tussen 2004 en 2014

Bron: CPEC (2006)

Terwijl nu nog 25% van alle banen een associate, bachelor of graduate degree nodig heeft zal dit
aandeel in de toekomst stijgen. Geconfronteerd met de demografische ontwikkelingen zal dit leiden tot
aanzienlijke spanningen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De hoogopgeleide baby boom
generatie zal met pensioen gaan en de snel groeiende bevolkingsgroepen hebben traditioneel een
lagere opleidingsgraad.
Naast de hoogte van de graden is er zorg over de vraag of de toekomstige werknemers wel de
vaardigheden bezitten die nodig zijn op de werkplek. Zoals in andere landen is er in Californië (in feit
in de gehele VS) zorg over de zogenaamde ‘workplace skills’. Ook wel aangeduid als employability
skills betreft het hier vaardigheden als communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven), teamwork,
probleemoplossend vermogen, self-management, planningsvaardigheden, technologische
competenties, ondernemendheid. Ook in studies van de Amerikaanse Conference Board 5 wordt
beweerd dat tenminste een kwart van de bedrijven verwacht in de toekomst minder personeel aan te
nemen dat alleen maar de beschikking heeft over een high school (secundair onderwijs) diploma. Bijna
60% verwacht meer bachelors nodig te hebben.
De speciale commissie die de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt heeft onderzocht komt tot de
conclusie dat, afgezien van de community colleges, de Californische postsecundaire instellingen geen
gecoördineerde programma’s hebben om de behoeften van de arbeidsmarkt te adresseren. Career
development is ondergewaardeerd in alle lagen van het onderwijs. Community Colleges hebben als
onderdeel van de missie: “Economic and workforce development to meet the ever-increasing demands
of career-oriented young people, adult learners and incumbent workers.”

5

Are they really ready to work? Zie: http://www.conference-board.org/publications/ .
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3.4 Toegankelijkheid
Tabel 3.3 geeft informatie over de collegegelden in Californië. De tabel toont de resident
undergraduate fees (collegegeld voor inwoners van de staat Californië; studenten van elders betalen
een hogere fee) voor de University of California (UC), de California State University (CSU) en de
enrollment fee voor de California Community Colleges (CCC). De bedragen tonen de systemwide fees
en een gemiddelde voor bijdragen aan voorzieningen op de campus en ziektekosten (health, student
union, etc.). De enrollment fee is ingevoerd in 1984 en is een bedrag per gevolgde onderwijseenheid
(per-unit charge). De bedragen gelden voor een full-time student, voor twee semesters met 15
opgenomen units per semester.

Tabel 3.3: Collegegelden in Californië
University of

California State

California

California

University

Community
Colleges

Academic

Systemwide

Year

Fees

Systemwide
Total Fees

Enrollment
Total Fees

Fees

Fees

1965-66

$ 220

$ 245

$ 76

$ 105

NA

1970-71

$ 450

$ 487

$ 118

$ 161

NA

1975-76

$ 600

$ 647

$ 144

$ 194

NA

1980-81

$ 719

$ 776

$ 160

$ 226

NA

1985-86

$ 1,245

$ 1,326

$ 573

$ 666

$ 100

1990-91

$ 1,624

$ 1,820

$ 780

$ 920

$ 100

1995-96

$ 3,799

$ 4,139

$ 1,584

$ 1,891

$ 390

2000-01

$ 3,428

$ 3,964

$ 1,428

$ 1,839

$ 330

2005-06

$ 6,141

$ 6,802

$ 2,520

$ 3,164

$ 780

2006-07

$ 6,141

$ 6,802

$ 2,520

$ 3,164

$ 690

Bron: CPEC
Community Colleges
California is in de VS de staat met de laagste collegegelden in de sector van de Community Colleges.
Affordability staat nog steeds hoog in het vaandel van het systeem. Inwoners van de staat betalen niet
meer dan zo’n $ 23 per unit. Dit komt neer op een collegegeld van $ 690 per jaar voor een voltijdse
student. Overigens betalen studenten van buiten Californië een hoger collegegeld: $ 100 per unit extra
– dus zo’n $ 4000 per jaar voor een voltijds programma. Het lage collegegeld voor inwoners van
Californië is bedoeld om de toegankelijkheid te waarborgen.
Er zijn aanwijzingen dat een laag collegegeld positief uitwerkt op de toegankelijkheid. Uit de
onderstaande grafiek is ook op te maken dat de Community College participatie in de leeftijdsgroep
van 18 tot 44 jaar voor Californië de hoogste is in de VS (bron: Zumeta & Frankle, 2007). De student
enrolment fees maken maar 5% uit van de totale inkomsten van de colleges. De rest van de inkomsten
is afkomstig van de staat en de locale property tax. Wel is het zo dat de CCC’s per student veel minder
publieke bekostiging ontvangen dan het geval is voor de CSU en UC instellingen.
De redenen die studenten aanvoeren om een cursus te volgen aan een CC zijn door het Public Policy
Institute of California onderzocht:
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Tabel 3.4: Nagestreefde doelen van CCC studenten (2003 cohort)

Bron: Public Policy Institute of California, California Counts, Volume 8, No. 2, November 2006

Een derde van de studenten denkt later door te gaan studeren aan een andere instelling (transfer). Een
op de 5 is wil beroepsvaardigheden opdoen of zich op een beroep oriënteren. Ook een op de vijf is
onduidelijk over het doel,
Figuur 3.2:
Collegegeld en participatiegraad voor Community Colleges in de verschillende Amerikaanse
staten, 2004/05

Voor studenten in Community Colleges is het betalen per unit (of college credit ) tevens een manier
om een enkele cursus te volgen. Een unit staat voor 48 uur aan lectures, study and laboratory work in
een collegejaar. Veel studenten schrijven zich in voor één of twee cursussen om hun work skills te
verbeteren en verlaten het systeem zodra ze deze hebben afgerond – vaak zonder graad of certificate.
Helaas zijn er geen data om de omvang van deze vorm van bijscholing (levenslang leren) te
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kwantificeren. Het dichtst in de buurt komen gegevens over de leeftijd van de studenten in de CCCs
(tabel 3.5).
Tabel 3.5: Participatiegraad per leeftijdsgroep, per 1000 inwoners

Bron: Chancellor’s Office, California Community Colleges: Accountability Reporting (2007)

Uit andere gegevens voor het jaar 2003 6 blijkt: de helft van de studenten is tussen de 17 en 20 jaar.
13% tussen 21 en 25, 12% tussen 26 en 34, 18% tussen 35 en 54 en 7% is ouder dan 55 jaar.
De ‘openheid’ van de Community Colleges blijkt ook uit de deelname naar etnische groep. De
Colleges bieden een kans op postsecundair onderwijs (en dus training en beroepskwalificaties) voor de
groepen die aan de universiteiten (CSU, UC) minder sterk vertegenwoordigd zijn. Het systeem staat de
studenten toe te blijven werken naast hun opleiding. 80% van de community college studenten heeft
een baan.
Tabel 3.6: Participatiegraad per etnische groep, per 1000 inwoners

Bron: Chancellor’s Office, California Community Colleges: Accountability Reporting (2007)

California State University
De missie van de California State University is veel minder gericht op job training. De bachelor graad
is niet gekoppeld aan bepaalde beroepen, maar meer breed op transferable, flexible intellectual skills
die te pas komen in een veelheid van beroepen. De CSU levert veel afgestudeerden aan de grote
sectoren in de Californische economie en doet ook toegepast onderzoek dat relevant is voor
(opkomende) industrie. Via het Extended University programma biedt de CSU (op en buiten de
6

Public Policy Institute of California: California Counts.
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campus) cursussen aan in samenwerking met bedrijven. Verder is de CSU actief in een aantal priority
projects waarin met partners uit de publieke en private sector gezamenlijk projecten worden
uitgevoerd die ten goede komen aan specifieke sectoren (biotech, media, talen, coastal environment,
landbouw). We kunnen hier ook nog apart de inspanningen in het extra opleiden van leraren natuur- en
wiskunde noemen. Veel van de initiatieven om vraag en aanbod van hoger opgeleiden beter op elkaar
aan te laten sluiten zijn dus aangepakt via samenwerking – vaak op regionaal niveau – tussen CSU en
andere partijen.
University of California
De rol van de University of California (UC) in het reageren en anticiperen op ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt ligt veel meer in het doen van onderzoek en de graduate education in beroepen
gerelateerd aan gezondheid, recht en bouwkunde. De UC is sterk autonoom en vernieuwingen in het
opleidingenaanbod komen pas tot stand na een uitgebreide review van nut en noodzaak. Net als de
CSU heeft de UC gereageerd op subsidies om het aantal afgestudeerden in de medische opleidingen,
leraren, en ingenieurs te vergroten. Het gegeven dat de universiteit zich qua toelatingen op de top
12,5% van de potentiële instromers richt maakt dat ze niet direct op veranderingen in
arbeidsmarktbehoeften reageert. De studenten schikken zich eerder in het aanbod van de universiteit
dan dat de universiteit zich aanpast aan de vraag van studenten. Bovendien afficheert de universiteit
zich het liefst als research intensive universiteit. Wel bezit elke universiteit in het UC systeem een
University Extension programma dat continuing education aanbiedt aan diegenen die hun kennis en
vaardigheden willen aanvullen. Over de gehele staat bezien doen jaarlijks zo’n 500.000 studenten mee
in deze programma’s.
Private instellingen
De meeste private colleges en universiteiten in Californië hebben zich verenigd in de Association of
Independent California Colleges and Universities (AICCU). Tezamen hebben deze instellingen in
2005 meer dan 250.000 studenten op alle niveaus in het postsecundair onderwijs. Daarnaast bestaan er
nog meer dan 1000 zogenaamde proprietary, for-profit schools die een heterogeen geheel van
onderwijs en trainingen verzorgen. Hier gaat het om 400.000 studenten in postsecundaire
programma’s. Net als de vorige groep zijn deze instellingen autonoom in de wijze waarop ze op de
vraag naar onderwijs inspelen. De AICCU instellingen bedienen 69% van alle professional students
(twee-derde in Law). Workforce development staat hoog in het vaandel bij deze instellingen. Ook
omdat deze instellingen geen rijksbijdragen ontvangen moeten ze er wel voor zorgdragen dat hun
opleidingen arbeidsmarktrelevantie bezitten. De independent colleges richten zich ook op de opleiding
van verpleegkundigen (nurse practitioners), onderwijzers en ingenieurs – dit vaak in samenwerking
met publieke (onderwijs-) instellingen.

3.5 Aansluitingskwesties
Het onderwerp van de verbetering van de aansluiting van vraag en aanbod is zeer complex. De kwestie
raakt fundamentele vragen als:
 Wat kan en zou het postsecundair onderwijs moeten doen om specifieke beroepsvaardigheden
over te brengen aan zijn studenten?
 Op welke wijze adresseren deze instellingen de behoeften van de arbeidsmarkt en welke
bijdragen doen ze daarnaast aan de economie?
In Californië zijn enkele initiatieven genomen om de veronderstelde dichotomie tussen academische
en beroepsgerichte opleidingen weg te nemen. Zo is er het nieuwe State Plan for Career Technical
Education en het werk van ConnectEd om multiple pathways te creëren tussen high school en
community colleges. Hieruit komt de boodschap naar voren dat studenten een zekere basiskennis
moeten bezitten en dat zowel toegepaste als theoretische kennis bijdragen aan de verwerving van
workforce skills. Werkgevers kijken steeds minder naar functiegerelateerde vaardigheden en steeds
meer naar algemene vaardigheden (het vermogen om kritisch te denken, problemen op te lossen,
teamwork, communicatievaardigheden) en employability vaardigheden (flexibiliteit, leiderschap,
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aanpassingsvermogen). Werknemers moeten on-the-job getraind kunnen worden. Als dit zo is dan
pleit dit voor meer algemene of liberal arts opleidingen, want dit zijn de soort opleidingen waarin
algemene en workforce skills veel meer centraal staan. Toch bestaat er tot op heden weinig inzicht in
hoe de genoemde vaardigheden tot ontwikkeling komen bij studenten en hoe getest kan worden of
deze vaardigheden aanwezig zijn bij studenten. Kunnen studenten ze alleen ‘door osmose’ leren, of
kunnen de vaardigheden door specifieke onderwijstechnieken worden bijgebracht? Mede om die reden
is er twijfel of liberal arts en general education wel de gevraagde oplossing bieden.
Uit een recent onderzoek door de California Postsecondary Education Commission het volgende
citaat:
Outside of a few occupations and degree programs, a precise planning method for matching
the supply of graduates to the demands of the labor market is not currently possible. However,
using labor market projections and census data the Commission has been able to assess the
adequacy of college degree earning generally. Based on this assessment, the Commission
concludes that California’s postsecondary education system is not producing enough
graduates to meet the State's economic needs. California’s employers are forced to import
college graduates and pay inflated wage premiums in order to attract and retain the college
educated workforce they need. In occupational areas where the alignment of degree earning
and work force need can be assessed, the Commission sees a need to continue and strengthen
efforts to expand degree earning. Several occupational fields where degree expansion is
warranted include: computer related degrees; engineering; nursing and health related
professions; and, teaching.
(Bron: CPEC, Sept 2007: Public Higher Education Performance Accountability
Framework Report: Goal - Contributions to Economic, Civic, and Social
Development)
Californië heft zich altijd sterk gemaakt in het bevorderen van de doorstroom (transfer) van studenten
van Community Colleges naar vier-jarige instellingen. Dit werd in het Master Plan al vastgelegd. Toch
worden de Colleges vaak nog gezien als de poor stepchildren of American higher education omdat ze
minder riant dan de ander typen hoger onderwijs worden bekostigd. Het aantal transfer studenten is
altijd erg wisselend geweest.
Figuur 3.3: Inschrijvingen van California Community College studenten aan
University of California instellingen, 1998-2005

In 1997 werd een historisch memorandum getekend tussen de University of California sector en de
Community Colleges sector om het aantal fors te verhogen. De UC beloofde dit met 33% en later zelfs
met 50% te verhogen in de periode tot 2005. Dit ging om 15.300 studenten en hield in dat de UC elk
jaar 6% meer studenten van de colleges zou moeten inschrijven. De overeenkomst had effect (zie
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figuur 3.3), ondanks de bezuinigingen die werden doorgevoerd. Zelfs aan de meer selectieve
instellingen (Berkeley, UCLA en San Diego) werden meer transfer studenten ingeschreven. In de
periode 1998-2005 steeg het aantal UC studenten uit de traditioneel ondervertegenwoordigde groepen
met 9% per jaar.
De factoren die volgens Handel (2007) achter de stijging van het aantal transferstudenten liggen zijn
de volgende: 7
 Samenwerking tussen universiteit (UC) en Community College (CC) over onderdelen van het
CC curriculum (met name: taal, rekenvaardigheden: composition, quantitative reasoning
skills) die cruciaal lijken te zijn voor het succes van de transferstudent aan de universitaire
bacheloropleiding.
 Voorlichting aan potentiële transferstudenten die zich niet alleen richt op formaliteiten en wat
van studenten wordt gevraagd, maar juist ook op de kansen die de universiteit voor hen kan
bieden wat betreft academisch succes en het verwerven van een beurs.
 De universiteit werkt samen met voorlichters, studieadviseurs en loopbaanbegeleiders van de
CC’s en biedt deze trainingen aan (o.a. in Ensuring Transfer Success Counselor Institutes).
 Overeenkomsten tussen UC en CC over vrijstellingen voor transferstudenten (articulation
policies) en – meer algemeen – transparantie ten aanzien van instapeisen (database).
 Voorrangsbeleid t.a.v. transferstudenten: CC aanmeldingen krijgen voorrang boven
aanmeldingen van four-year colleges.
 Het publiekelijk stellen van doelen wat betreft de aantallen inschrijvingen van
transferstudenten aan de UC instellingen.
 Het werken aan een “transfer cultuur´ zowel bij de CC’s als de universiteiten. Dit deels door
het bieden van gerichte faciliteiten, hulp en activiteiten als summer bridge programs
(voorafgaand aan transfer).
Handel noemt geen financiële prikkels voor studenten. Benadrukt worden de factoren die aangrijpen
op de onderwijsinstellingen.
We merken wel op dat 70% van de studenten aan de Community Colleges in deeltijd studeert. Deze
studenten komen, net als voltijdstudenten in aanmerking voor studiefinanciering. De
studiefinanciering komt uit de federale voorzieningen via beurzen (o.a. PELL grants, Federal
Supplementary Educational Opprtunity Grants) en leningen (o.a.Federal Stafford Loan), dan wel uit
voorzieningen aangeboden door de staat (o.a. Cal Grant) of de onderwijsaanbieder zelf (zoals de State
University Grant of de Federal Perkins Loan). Daarnaast zijn er nog een groot aantal andere, deels
private voorzieningen/scholarships.
De hoogte van de (federale) PELL grant is afhankelijk van de financiële status van de student. Ook is
de studielast van belang: naarmate de studielast lager is, is de PELL grant lager. De Stafford leningen
hebben i.t.t. de Pell grants de voorwaarde dat de student minimaal half-time studeert. Naast de
inkomensafhankelijke Cal Grant Entitlement Awards die door de staat Californië worden verstrekt
bestaan er ook Cal Grant Community College Transfer Entitlement Awards voor studenten van
Community colleges die naar een baccalaureate degree granting institution (o.a. universiteit)
overstappen. Deze beurzen kennen de voorwaarde dat de student behalve aan financiële criteria ook
aan academische criteria (studiesucces in voorafgaand onderwijs) voldoet.

7

Handel, S.J. (2007), Second chance, not second class. A blueprint for Community-College transfer. Change,
Sept/Oct, pp. 38-45.
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4 Verenigd Koninkrijk
4.1 Systeem van postsecundair onderwijs
Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland en is ongeveer zes
keer zo groot als Nederland. Er wonen zo’n 59 miljoen mensen, waarvan bijna 16 procent ouder is dan
65. Daarmee is de vergrijzing groter dan in Nederland, waar 14 procent van de bevolking ouder dan 65
is. De bevolkingsgroei is met 0,3 procent minder dan in Nederland (0,5 procent). Het Verenigd
Koninkrijk is een multicultureel land. Bijna 8 % van de bevolking is te kwalificeren als Aziatisch
Brits, Black British, mixed, of Chinees. Dat is ook te zien op de scholen: tien procent van de leerlingen
op de basisschool en bijna negen procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft een
andere moedertaal dan het Engels.
Het Verenigd Koninkrijk kent geen eenduidig onderwijssysteem: het onderwijs verschilt tussen
Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt in het
Verenigd Koninkrijk bij de ministeries van Onderwijs van Engeland, Wales, Schotland en NoordIerland.
Het postsecundaire onderwijs in het VK valt onder ISCED niveaus 5 en 6. De Eurostatcijfers geven
geen studentenaantallen op het ISCED 4 niveau. Universiteiten, colleges en Further Education (FE)
colleges verzorgen het hoger onderwijs. In het jaar 2006 waren er 123 universiteiten, 43 andere hoger
onderwijsinstellingen (de colleges) en 476 Further Education (FE) colleges. Met het afschaffen (begin
jaren 90) van de binaire structuur in het hoger onderwijs kent het hoger onderwijs in het VK een
uniforme structuur. Het overgrote deel van de tertiaire opleidingen wordt aangeboden door de (oude en
nieuwe) universiteiten. Het overige deel (11%) wordt verzorgd binnen de FE colleges, die naast
voortgezette beroepsopleidingen ook hoger onderwijs aanbieden, al dan niet in nauwe samenwerking
met universiteiten. Dit laatste staat bekend als franchising en houdt in dat de eerste jaren van een
universitaire opleiding worden verzorgd door een FE college. Het merendeel van de FE programma’s
is tweejarig. Verder kent het VK een vrij sterk ontwikkeld systeem van volwassenenonderwijs, met als
meest duidelijke exponent het aanbod van de Open University.
Figuur 4.1: Aantal studenten (duizendtallen), 2004/2005
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Voor het academisch jaar 2004/05 toont bovenstaande figuur de verdeling van het aantal studenten in
het Britse hoger onderwijs. Er zijn in totaal bijna 2,5 miljoen undergraduate (bachelor’s en sub-degree)
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en postgraduate (Master’s en PhD) studenten. Bijna 42% daarvan studeert part-time. Aan de Further
Education Colleges studeren ruim 5 miljoen studenten. De meesten (80%) doen dat in deeltijd.
Het belangrijkste programma is de first degree oftewel de bachelor. Deze driejarige undergraduate
programma’s trekken de meeste studenten. Naast deze first degree programmes bieden universiteiten
ook andere undergraduate programma’s aan. Deze programma’s, die ook wel als sub-degree
programmes of other undergraduate programmes worden aangeduid, duren veelal twee jaar. De
bekendste programma’s zijn het Higher National Diploma (HND) en het Diploma of Higher
Education (DipHE). Relatief nieuw onder de subdegree programma’s zijn de Foundation Degrees, die
een sterke beroepsoriëntatie hebben en in samenwerking met het bedrijfsleven worden aangeboden.
Naast undergraduate programma’s bieden universiteiten ook postgraduate programmes aan. Deze zijn
onder te verdelen in Higher degree programmes, waaronder de Master programmes (een of twee jaar)
en de doctorate programmes, en de other post graduate programmes die vooral voor beroepsgerichte
specialisaties opleiden. De duur van deze laatste categorie programma’s verschilt nogal.
Veel van de Britse Master’s studenten zijn ouder (30 +) en studeren in deeltijd, vaak na enkele jaren
werkervaring. Er bestaat een ruim aanbod van master’s programma’s – ook in de exacte en
ingenieurswetenschappen. Lang niet alle Bachelorstudenten kiezen voor een Master. Van de deeltijd
Masters studenten studeert 30% in de sectoren techniek, natuur, landbouw en gezondheid.

4.2 Toelating
Om tot het hoger onderwijs toegelaten te worden moet een middelbare scholier een C of hoger hebben
voor minimaal drie vakken van het General Certificate of Secondary Education (GSCE) examen en
voor minimaal twee vakken het A Level niveau van het General Certificate of Education (Advanced
level). In de praktijk stellen veel universiteiten hogere eisen aan de studenten, al naar gelang de
nagestreefde selectiviteit. Het niveau van de A-levels is bepalend voor toelating tot het hoger
onderwijs.
Er is geen officieel numerus fixus beleid. Elke instelling bepaalt zelf hoeveel studenten zij toelaat. Wel
stelt de regering op nationaal niveau quota vast voor het aantal studenten in de medicijnen en
tandheelkunde. Voor verpleegkundeopleidingen bestaan contracten tussen de National Health Service
en afzonderlijke instellingen over het aantal opleidingsplaatsen. Iets soortgelijks bestaat voor de
lerarenopleidingen.
Naast de A levels bestaan nog een aantal andere diploma’s die toegang kunnen leveren tot hoger
onderwijs. Deze zijn de GCE A-levels in toegepaste gebieden (de voormalige Vocational Certificates
of Education of VCE’s) en de Edexcel BTEC National Qualifications. Veel opleidingen vereisen
diploma’s en een zeker niveau in specifieke vakken. Ook zijn er instellingen die eigen
toelatingsexamens afnemen in opleidingen als medicijnen.
De Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) is de organisatie die aanvragen van
studenten voor full-time first degrees, foundation degrees en diploma studies afhandelt. De UCAS
werkt met een puntenscore om de toelatingseisen en ingangskwalificaties uit te drukken. Gemiddeld
worden bijna 80% van de kandidaten die via de UCAS een plaats proberen te bemachtigen bij een
universiteit toegelaten (in 2007: 411.000 voltijdse undergraduate studenten).
De meeste instellingen laten ook oudere (> 24 jaar) studenten toe die niet over de gevraagde formele
kwalificaties beschikken. Ze nemen dan de werkervaring en eerdere opleidingen mee (Accreditation of
Prior Learning (APL) of Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)).
Ook Access courses kunnen toegang verschaffen. Het zijn op maat gemaakte bijspijkercursussen die
door FE colleges worden aangeboden aan oudere studenten (vaak in deeltijd – als afstandsonderwijs)
die niet over de gevraagde vooropleiding beschikken.
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In het ‘white paper’ The Future of Higher Education (House of Commons, 2003) is de strategie van de
overheid met betrekking tot het hervormen van het hoger onderwijs uiteengezet. In 2004 werd de
toekomstvisie in wetgeving (de Higher Education Act 2004) en concrete maatregelen omgezet.

De Britse overheid heeft zich als doel gesteld dat 50% van de bevolkingsgroep tot 30 jaar enige vorm
van hoger onderwijs heeft genoten. Dit doel moet in het jaar 2010 zijn gerealiseerd en is ingegeven
door de behoeften van de arbeidsmarkt in een sterk concurrerende geglobaliseerde economie. Op basis
van cijfers over het jaar 2006 bedroeg de participatiegraad 43% in Engeland. De groei in de deelname
dient vooral te komen uit de tweejarige Foundation Degree programma’s.
De 50% doelstelling staat ook wel bekend als de widening participation (WP) agenda. Het WP beleid,
verder uiteengezet in het document ‘Widening Participation in Higher Education’(DfES, 2003), omvat
tevens maatregelen om meer personen uit de ondervertegenwoordigde groepen (vooral uit de
zogeheten low socio-economic groups) deel te doen nemen aan hoger onderwijs. Er werd opdracht
gegeven aan een werkgroep om onderzoek te doen naar de toegang tot het hoger onderwijs. Gevolg
van het rapport van de werkgroep (‘Fair Admissions to Higher Education: Recommendations for Good
Practice’, 2004) was een aantal wijzigingen in de toegang tot hoger onderwijs. Via een opslag op de
bekostiging van studenten die uit bepaalde postcodegebieden komen wordt een onderwijsinstelling
financieel gecompenseerd en gestimuleerd wanneer ze studenten uit ondervertegenwoordigde wijken
en streken opneemt (widening access). Ook via andere opslagen wordt een instelling financieel
gestimuleerd om meer werk te maken van student die een hoger risico lopen om voortijdig uit te vallen
(improving retention). Een andere opslag is beschikbaar voor studenten met een handicap (disabled
students).
Foundation degrees
Foundation degrees kennen hun oorsprong in het Dearing rapport (een doorlichting van het Britse
hoger onderwijs door Lord Dearing in 1997). Het rapport pleitte voor invoering van een tweejarige
sub-degree opleiding, voornamelijk te verzorgen door FE colleges. Dit zou ten goede komen aan de
deelname aan hoger onderwijs, vooral van diegenen die zich tot nu toe voelen weerhouden van
deelname. De Foundation degree programma’s zijn beroepsgerichte opleidingen.
In 2001 begonnen de eerste studenten aan de Foundation degree programma’s. In 2006 staan er
ongeveer 60.000 studenten ingeschreven voor een dergelijke opleiding. Enkele andere feiten met
betrekking tot het jaar 2004/2005 (bron: HEFCE, Foundation Degrees; Key Statistics, 2007):
 62% studeert in voltijd; in 2006 is dit 58%; 14% van de studenten die als voltijdstudent begint
switcht na een jaar naar het deeltijdprogramma
 46% volgt de opleiding geheel of gedeeltelijk aan een universiteit; 54% geheel aan een Further
Education College.
 Bijna de helft van de studenten zit in de volgende drie opleidingen: lerarenopleiding, businees
en kunst & design.
 95% van de voltijdstudenten volgt een programma van twee jaar of korter;
 72% van de deeltijdstudenten volgt een programma van drie jaar of korter
 Afstandsonderwijs is de meest gebruikelijke vorm van studeren
 57% van de studenten is vrouw
 64% is 21 jaar of ouder bij aanvang van de opleiding
 Het aantal FD studenten uit regio’s met een relatief lage deelname aan hoger onderwijs is
relatief hoger dan het landelijk gemiddelde
 Een derde van de nieuwe inschrijvingen heeft niet de gebruikelijke vooropleiding die
kwalificeert voor hoger onderwijs
 Tweederde is tevreden met de kwaliteit van de opleiding; ruim de helft is tevreden over de
organisatie
 Na een jaar heeft de helft van de voltijd FD studenten aan een tweejarig programma de FD
graad behaald.
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Meer dan de helft van de studenten die de FD graad heeft behaald studeert daarna verder voor
een honours degree, vaak aan dezelfde instelling
6 maand na afstuderen hebben de meeste studenten een baan op tertiair niveau, weliswaar
relatief laagbetaald, en vaak bij de werkgever die ze al hadden voor ze aan de opleiding
begonnen (het gaat vaak om professionals in de verpleging, onderwijs, sociaal werk)
77% van de deeltijdstudenten ontvangt ondersteuning van de werkgever bij het volgen van de
opleiding, veelal in de vorm van studieverlof en veel minder (28%) in de vorm van financiële
ondersteuning
Een kwart van de FD deeltijdstudenten aan universiteiten ziet zijn collegegeld betaald door de
werkgever; voor studenten aan FE Colleges is dit de helft lager. Voltijd FD studenten zien hun
collegegeld vrijwel nooit vergoed door de werkgever.

Uit de ontwikkelingen met betrekking tot de FD kan worden afgeleid dat de FD slechts een bescheiden
bijdrage doet aan het realiseren van de 50% doelstelling. De participatiegraad is erdoor met 1,3%
gestegen in 2004/2005. Wel leveren de FD programma’s een positieve bijdrage aan de Widening
Participation agenda, omdat de studenten vaak uit de niet-traditionele groepen afkomstig zijn. De FD
voldoet wat dit betreft aan de doelstelling.
Foundation Degrees zijn een voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen,
werkgevers en overheden, met een belangrijke rol voor de Further Education Colleges. Een meer
intensieve samenwerking tussen werkgevers en onderwijsaanbieders is een centraal thema in de
Review of Skills gemaakt onder leiding van Lord Sandy Leitch en gepubliceerd in 2006.8 Deze
verkenning naar de vaardigheden die de beroepsbevolking in het VK bezit en in de toekomst nodig
heeft bevat een groot aantal aanbevelingen over het tot stand brengen van de gewenste basic,
intermediate en higher skills in de Britse bevolking. De aanbevelingen zijn grotendeels overgenomen
door de regering 9 en bevatten onder meer de ambitie om een verschuiving in de richting van meer
intermediaire en hogere skills/vaardigheden tot stand te brengen en meer aan leren op de werkplek
(apprenticeships – meer dan een half miljoen studenten in het leerlingwezen per jaar vanaf 2020) te
doen. Het doel van de Leitch Review om werkgevers meer bij te laten dragen aan de opleidingskosten
lijkt op dit moment nog moeilijk haalbaar gelet op het feit dat de meeste voltijdse en deeltijdstudenten
geen vergoeding van het collegegeld ontvangen van hun werkgever.
De Leitch Review sluit tevens aan bij de ambitie van de Engelse regering om de leeftijd waarop
jongeren het onderwijs te verlaten te verhogen tot 18 jaar. Dit zal de nodige veranderingen met zich
meebrengen voor het post-16 onderwijs, waarin de FE colleges en de sixth form (of tertiary) colleges
een belangrijke rol spelen.

4.3 Collegegelden, beurzen
Sinds de Higher Education Act 2004 betalen afgestudeerden vanaf het jaar 2006 een uitgesteld
collegegeld (deferred tuition fee). De nieuwe wetgeving hield ook in dat Engelse universiteiten voor
voltijdse studenten zelf de hoogte daarvan mogen vaststellen tot een maximum van £3,000 per jaar. 10
Studenten betalen het collegegeld niet bij aanvang van de studie, maar achteraf: ze kunnen daarvoor
een lening afsluiten bij de overheid. Een collegegeld voor voltijdstudenten bestaat al sinds 1998 (toen
het £1000 bedroeg). Aan deeltijdstudenten en postgraduate studenten werd altijd al een collegegeld
8

Leitch Review of Skills: Prosperity for all in the global economy – World class skills. Final Report. Zie:
www.hm-treasury.gov.uk/leitch
9
World Class Skills: Implementing the Leitch Review of Skills in England, Department for Innovation,
Universities and Skills (Juli 2007).
10
Schotse universiteiten vroegen in eerste instantie geen collegegeld, maar een bijdrage (een endowment fee)
van £ 2000 die afgestudeerden in een Endowment Fund moesten storten. Deze bijdrage is in 2007 weer
afgeschaft.
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opgelegd. Voltijdstudenten komen in aanmerking voor een beurs ter dekking van de kosten van
levensonderhoud. Deze is afhankelijk van de hoogte van hun (ouderlijk) inkomen. Instellingen die het
maximale bedrag aan collegegeld vragen zijn verplicht voorzieningen te treffen om de
toegankelijkheid voor studenten vanuit ondervertegenwoordigde groepen te waarborgen. Ze dienen
met het Office for Fair Access (OFFA) een ‘Access Agreement’ af te sluiten en studenten die de
volledige beurs krijgen minimaal £300 aan financiële steun te bieden. OFFA dient instellingen die zich
niet aan de overeenkomst houden te straffen.
Het deeltijdonderwijs valt niet onder de nieuwe wetgeving ten aanzien van de collegegelden. De
instellingen bepalen zelf de hoogte van het tarief, gelet op de markt. Daarbij is het voor de instellingen
(en de deeltijdstudenten) van belang of er door de student aanspraak kan worden gemaakt op
studiefinanciering. Deeltijdstudenten met een laag inkomen die werken en tegelijk studeren kunnen
namelijk in aanmerking komen voor studiefinanciering in de vorm van een fee grant en een course
grant. De fee grant is een tegemoetkoming in de kosten van het collegegeld en wordt rechtstreeks aan
de instelling uitbetaald. De inkomensafhankelijke course grant (een beurs) wordt aan de student
uitbetaald en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van studiematerialen en reiskosten. De
hoogte van de fee grant is afhankelijk van de intensiteit van de opleiding – hoe lang het duurt om de
opleiding af te ronden vergeleken met de tijd die voor een voltijdse opleiding staat.
Is de studielast minder dan 50% dan is er geen fee grant. Ligt de studielast tussen de 50% en 59% dan
is de fee grant £784. Bij een studielast tussen de 60% en 74% bedraagt de grant £945. Vanaf 75% i is
het bedrag £1180. De course grant is maximaal £255. Dit bedrag is beschikbaar voor studenten met
een inkomen (in het jaar 2008/2009) van minder dan £24.874. Ligt het inkomen tussen £24.875 en
£26.825 dan is er een gedeeltelijke course grant. Bij een hoger inkomen is er geen course grant.
Om de deelname aan onderwijs na de leerplichtige leeftijd te stimuleren bestaat in het VK de
education maintenance allowance, een inkomensafhankelijke beurs van maximaal £30 per week voor
het volgen van een opleiding aan een further education college of het doen van een opleiding in het
leerlingwezen (apprenticeship). Voorwaarde is dat de student het leerplichtig onderwijs heeft afgerond
en 16, 17 of 18 jaar oud is.

4.4 Vraag en aanbod van studieplaatsen; aanmeldingen
De impact van de variabele collegegelden en de bijbehorende beurzen is geëvalueerd door de Engelse
VSNU (Universities UK). Onderzocht is of de invoering (in 2006) van variabele collegegelden en de
inkomsensafhankelijke beurzen gevolgen heeft gehad voor de instroom van Britse en buitenlandse
studenten. Ook is gekeken naar de aanwending van de extra inkomsten door de instellingen; komen
deze ten goede aan de ‘armere studenten’? Over de collegegeldtarieven werd het volgende gevonden:
Vrijwel alle instellingen vragen de maximum fee van 3000 pond. Wel zijn de tarieven voor lagere
graden (HND, Foundation degree) over het algemeen iets lager. De deeltijdtarieven zijn nog niet in lijn
gebracht met de voltijdtarieven. Instellingen zijn nog onzeker over de effecten daarvan op de
inschrijvingen.
Verwacht mag worden dat de impact van de gedereguleerde collegegelden het grootst is voor de
voltijdstudenten, omdat deze studenten i.t.t. de deeltijdstudenten nu voor het eerst met hogere tarieven
worden geconfronteerd. Uit de instroomcijfers van de UCAS blijkt evenwel dat de aantallen
aanmeldingen zijn gestegen. Ook de samenstelling van de instroom is zeer stabiel in termen van
etnische achtergrond, leeftijd en sociaal-economische klasse. De UCAS data (zie tabel 4.1) laten zien
dat, na een lichte daling tussen 2005 en 2006, het aantal aanmeldingen als percentage van het aantal
17-jarigen wederom is gestegen. De lichte daling in 2006 is waarschijnlijk het gevolg van het
verschijnsel dat in 2005 studenten de stijging van de collegegelden vóór wilden zijn en hun
inschrijving hebben vervroegd.
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Tabel 4.1: Relatie tussen bevolking en aanmeldingen voor hoger onderwijs

(bron: Ramsden & Brown, 2007)
Figuur 4.2: Verhouding tussen aanvragen en inschrijvingen voor Britse studenten, 1995 en 2005

Zoals uit figuur 4.2 blijkt is de discrepantie tussen vraag en aanbod van hoger onderwijs kleiner
geworden in de tijd. Tussen 1995 en 2005 is de ratio tussen aanvragen (applicants) en inschrijvingen
(acceptances) gedaald van 1,4 naar 1,2. Uiteraard is er een variatie naar opleiding. Voor
communicatie, kunst en lerarenopleidingen is de daling het grootst; mede als gevolg van de reactie van
de universiteiten op de grotere vraag (meer studieplekken). Voor medicijnen is er een kleinere daling
omdat hier de centrale sturing (aantal beschikbare plekken) het grootst is. In Natuur en Techniek is er
een overschot aan studieplekken en blijft het gevaar aanwezig dat opleidingen moeten sluiten als
gevolg van de tekortschietende vraag.
Opgemerkt moet worden dat de aanmeldingscijfers alleen betrekking hebben op de studenten die zich
via de UCAS laten inschrijven. Er zijn ook studenten die rechtstreeks door de universiteiten worden
toegelaten. Het gaat hier om zo’n 11% van de voltijdse studenten. Deze studenten zitten voornamelijk
in de ex-polytechnics in de stedelijke gebieden, zijn relatief ouder, en relatief vaker afkomstig uit
etnische minderheden.
De instellingsbeurzen die instellingen verplicht zijn te verschaffen aan studenten met de maximale
studiebeurs bedragen op jaarbasis gemiddeld £1000. Dit is ruim boven het wettelijke minimum van
£300. Instellingsbeurzen voor studenten met een lagere beurs (verstrekt door de Student Loans
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Company) zijn navenant lager. Overigens neemt 87% van de nieuwe studenten een lening op om de
collegegelden te betalen. Instellingen sluiten contracten met de Student Loans Company af om voor
hun studenten de administratie en uitbetaling van de instellingsbeurzen te verzorgen.
Uiteraard is de vraag naar hoger onderwijs ook afhankelijk van ontwikkelingen in de
bevolkingsomvang. Figuur 4.3 laat zien dat de bevolking tussen de 18 en 21 jaar tot 2011 blijft groeien
en daarna gaat dalen. Voor de wat oudere bevolkingsgroepen (21-24 en 25-29) zet de daling later in.
Dit alles heeft zijn weerslag op de vraag naar hoger onderwijs (zie HEPI, 2007), maar voorspellingen
over de toekomstige vraag worden tevens beïnvloed door de verschuivingen in de sociaaleconomische samenstelling van de bevolking en de prestaties van studenten in het secundair
onderwijs. 11 Eerdere dalingen in de bevolking werden ruimschoots gecompenseerd door betere
prestaties van studenten (met name vrouwen) op de middelbare school.
Figuur 4.3: Demografische verandering in het VK (2007-2030)
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(bron: HEPI, 2007)
Tabel 4.2: Eerstejaars undergraduate studenten, collegejaar 2005/06

(Bron: Ramsden & Brown)
Het aantal voltijdstudenten is met bijna 5% gestegen tussen 2003 en 2005. Verder is er een zeer sterke
stijging geweest in het aantal EU-studenten (30%) als gevolg van de toetreding van de nieuwe
lidstaten. Het aantal deeltijdstudenten is met 5,3% gestegen in dezelfde periode. Ook merken we op
11

Zie hoofdstuk 1.
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dat het aantal hoger onderwijsstudenten in de FE colleges na aanvankelijke dalingen in 2004 en 2005
weer toeneemt.

4.5 Bekostiging
Voor het onderwijs dat de Further Education colleges verzorgen en dat niet onder het postsecundair
onderwijs valt, vragen de Further Education colleges een collegegeld en bijdragen van werkgevers.
Studenten tussen 16 en 19 jaar betalen echter geen collegegeld. De FE colleges worden op grond van
een formule bekostigd. De formule is voornamelijk input-georienteerd en neemt het aantal studenten
en de kosten van de opleiding in aanmerking. Er is en speciale weging voor specifieke groepen of
regio’s en een opslag voor prestaties van studenten. FE colleges worden door de Learning and Skills
Council bekostigd. In het collegejaar 2004/05 waren er 5 miljoen FE studenten. 80% daarvan
studeerde in deeltijd. Het gaat hier echter om post-compulsory education – niet om post-secundair
onderwijs. Postsecundair onderwijs op ISCED niveau 4 is geen prominent onderdeel van het Britse
onderwijssysteem. Alleen de zogenaamde access courses worden gerekend tot het post-secundaire
(niet-hoger) onderwijs. Deze access courses duren één jaar full-time (of twee jaar in deeltijd) en
worden veelal door de FE colleges aangeboden aan studenten van 19 jaar en ouder. De doelgroepen
van de access courses zijn van oudsher etnische minderheden, maar tegenwoordig zijn ze meer breed
qua recrutering.
Zowel universiteiten als FE colleges worden door een funding council bekostigd. Dit vindt plaats via
een input-bekostiging: De instellingsbijdrage neemt het aantal studenten, het type studenten, de
opleidingen die ze volgen en de nagestreefde graad in aanmerking. Aantallen studenten worden in fte
gemeten. Een deeltijdstudent telt mee in verhouding tot het aantal vakken dat hij/zij volgt. Studenten
die bedrijfsstages doen van een jaar tellen mee voor een halve fte. Omdat een instelling extra kosten
maakt voor deeltijdstudenten en studenten in Foundation degrees, is er een opslag van 10% op het fte
volume van deze studenten. Voor de foundation degree studenten dient de instelling immers een
partnerschap met een werkgever aan te gaan. Voor deeltijdstudenten moeten extra administratiekosten
worden gemaakt. Ook voor specifieke cursussen en locaties is er een opslag.
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5 Zweden

5.1 Postsecundair onderwijssysteem
Zweden is ruim tien keer zo groot als Nederland, terwijl er ongeveer negen miljoen mensen wonen.
Postsecundair onderwijs wordt gegeven op universiteiten en universitaire colleges. De eerste bieden
naast undergraduate onderwijs ook postgraduate onderwijs en zijn actief in onderzoek. Het tweede
type instellingen is meer op undergraduate onderwijs gericht.
In het jaar 1977 werd het Zweedse system van postsecundair onderwijs getransformeerd van een binair
system naar een unitair systeem dat zowel academische en beroepsgerichte, als lange en korte
opleidingen omvat. Naast het tertiair onderwijs (ISCED 5 en 6) worden een aantal beroepsopleidingen
gegeven die afhankelijk van de duur als ISCED 4C dan wel als ISCED 5B worden geclassificeerd. Het
systeem is aanzienlijk gegroeid in de afgelopen decennia en nieuwe instellingen werden opgericht
door heel Zweden.
In het jaar 2006 waren er ongeveer 60 instellingen voor hoger onderwijs, die door de centrale overheid
worden bestuurd, dan wel onder privaat bestuur vallen. Het publieke deel van het systeem bestaat uit
12 universiteiten, plus het Karolinska Instituut en het Royal Institute of Technology, 7 kunstacademies
(colleges of art) en 15 University Colleges, inclusief de Stockholm Institute of Education en de
Stockholm University College of Physical Education and Sports. In totaal zijn er 36 publieke
instellingen, waarvan er 21 zowel undergraduate als postgraduate graden mogen verschaffen en de
overige 11 (voornamelijk colleges) alleen undergraduate graden. De Chalmers University of
Technology, de Stockholm School of Economics en de University College of Jönköping worden door
private stichtingen bestuurd. Deze private instellingen verzorgen undergraduate en postgraduate
onderwijs en ontvangen rijksbekostiging. Er zijn daarnaast nog een tiental kleine, vaak
gespecialiseerde beroepsgerichte private instellingen (bijvoorbeeld lerarenopleidingen, theologische,
agrarische en kunstopleidingen) die het recht bezitten om undergraduate diploma’s te verschaffen en
ook publieke bekostiging ontvangen. Tenslotte zijn er een aantal private instituten op het gebied van
psychotherapie die volledig privaat zijn.
De afgelopen twintig jaar zijn er veel hervormingen doorgevoerd in het Zweedse onderwijs. Het
gecentraliseerde systeem uit de jaren zestig is vervangen door een gedecentraliseerd en resultaatgericht
systeem. De instellingen hebben daardoor grote vrijheid in het inrichten van hun
onderwijsprogramma’s. De National Agency for Higher Education (Högskoleverket) is onder meer
verantwoordelijk voor de evaluatie van en het toezicht op het tertiair onderwijs.

5.2 Programma’s en graden
De undergraduate programma’s kunnen grofweg worden onderverdeeld in algemene programma’s en
beroepsgerichte programma’s. De cursussen kunnen los van elkaar worden gevolgd door studenten of
als onderdeel van een opleiding die tot een graad leidt.
Sinds juli 2007 is Zweden overgegaan op het Bologna systeem en kennen de 3 cycli in het hoger
onderwijs een ECTS credit systeem. Het academisch jaar (40 weken) is veelal in twee semesters
opgedeeld. Voltijdse studie gedurende één semester leverde voorheen 20 credits op, maar sinds de
Bologna invoering is dat 30 ECTS credits.
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De eerste twee van de drie cycli in het hoger onderwijs omvatten algemene opleidingen en
beroepsgerichte (inclusief kunst-) opleidingen. De programma’s in de eerste cyclus leiden op tot de
volgende diploma’s en graden:
 Diploma (högskoleexamen): dit wordt door de instelling toegekend na het behalen van 80
(oude) credits, 120 ECTS (twee jaar voltijd studie);
 Bachelor's degree (kandidatexamen): toegekend na het behalen van tenminste 120 credits/180
ECTS (drie jaar).
 Artistic degree (konstnärliga examina), verleend door de kunstacademies na een twee- tot
driejarige opleiding (120-180 ECTS)
 Professional degree (yrkesexamina), na een twee- tot driejarige opleiding van 120-180 ECTS
De tweede cyclus beslaat 60 tot 120 ECTS. Om toegelaten te worden tot deze cyclus dient men
onderwijs op het eerste cyclusniveau (tenminste 180 ECTS) afgerond te hebben. De volgende graden
kunnen worden behaald:
 Master’s degree (magisterexamen) (1 jaar, 60 ECTS)
 een nieuwe Master's degree (masterexamen) (2 jaar, 120 ECTS)
 Artistic degree (konstnärliga examina) (1-2 jaar, 60-120 ECTS)
 Professional degree (yrkesexamina) (1-5,5 jaar, 60-330 ECTS)
De Master wordt door alle universiteiten en de meeste university colleges verleend. De nieuwe
Master's degree is het equivalent van twee jaar voltijds onderwijs en is sterk verbonden met het derde
cyclus onderwijs.
De derde cyclus (120-240 ECTS) is die van het postgraduate onderwijs en leidt tot de volgende twee
graden:
 Licentiate degree (2 jaar; 120 ECTS)
 Doctoraat, of PhD (4 jaar; 240 ECTS)
Het doctoraat omvat een cursusdeel en het schrijven van een openbaar te verdedigen proefschrift.
Figuur 5.1 toont het aantal studenten in de general programmes (diploma’s, bachelors, masters) en de
professional opleidingen. Sinds de hervorming in het Zweedse hoger onderwijs in 1993 is het aantal
studenten met bijna 50% gestegen. Het aantal undergraduate studenten in 2005 bedraagt 331.000,
waarvan de meeste in de universitaire sector.
Figuur 5.1: Inschrijvingen (in fte) in undergraduate opleidingen, 1995-2005
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In 2005 zijn er ongeveer 18.600 postgraduate studenten die een onderzoeksopleiding volgen. In 10 jaar
tijd nam het aantal behaalde PhD’s met 80% toe (figuur 5.2) en het aantal licentiaten met 50%. Deze
groei is in 2005 tot een halt gekomen.
Figuur 5.2: Aantal postgraduate graden, 1994-2005

5.3 Toelating en regulering van opleidingscapaciteit
De overheid bepaalt hoeveel inschrijvingen per opleiding zijn toegestaan. De overheid legt de
instellingen doelen op voor het aantal afgestudeerden in een aantal categorieën van disciplines voor
een periode van vier jaar.
Basisvoorwaarde voor toegang tot hoger onderwijs is het bezit van een diploma van het voortgezet
onderwijs en een zekere beheersing van de Zweedse en Engelse taal. Daarnaast kan een kandidaat
meedingen naar een plaats als hij of zij ouder is dan 25 jaar en vier jaar werkervaring heeft.
Instellingen kunnen ook elders verworven competenties laten meewegen bij de beslissing of iemand
die niet aan de basisvoorwaarden voldoet mee mag dingen. Omdat instellingen zelf kunnen bepalen
wie ze toelaten zijn er geen vaste procedures bij het selecteren van studenten. Instellingen gebruiken
daarbij onder andere eindexamenresultaten, interviews, schriftelijke toetsen en de score op een
standaard test. Deze laatste, de Högskoleprov, wordt door vrijwel alle instellingen gebruikt. Voor die
programma’s waarvoor de vraag het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt is het gebruik zelfs
nationaal geregeld. Voor algemene programma’s melden studenten zich aan bij de instelling zelf.
Daarnaast is er een zestigtal beroepsgerichte programma’s waarvoor een nationale inschrijving
plaatsvindt.
In 2005 daalde het aantal studenten met 2,4%. De oorzaak ligt in de publiek beschikbaar gestelde
middelen die zijn afgenomen. Aangezien deze middelen zijn gekoppeld aan het aantal beschikbare
studieplaatsen is ook het aantal studenten afgenomen. Dit betekent dat de doelstelling van de Zweedse
overheid dat 50% van een jaarcohort voor het bereiken van het 25e jaar moet zijn begonnen aan hoger
onderwijs iets verder buiten beeld is gekomen. Momenteel ligt het percentage op 45%; dat is een
daling ten opzichte van de 48% die bereikt werd in 2002. Wil de overheid de 50% doelstelling halen
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dan zal het systeem fors moeten worden uitgebreid. Als de helft van het extra aantal 20 jarigen zou
moeten instromen zal het systeem in ieder geval met zo’n 15.000 plaatsen voor eerstejaars moeten
groeien en – gelet op de studieduur – als geheel met 60.000 plekken. Hier komt dan nog bij de groei
die nodig wordt geacht in verband met het stimuleren van levenslang leren.
Figuur 5.3:

Aantal 20-jarigen, 1990-2015 (links)
Aantal nieuwe inschrijvingen, 1991-2004 (rechts)

bron: Högskoleverket (2006)
Het aantal eerstejaars in het hoger onderwijs in het academisch jaar 2004/05 bedroeg 81.800. Dit is
een daling met 2% vergeleken met het voorgaande jaar en daarmee is voor het eerst sinds 1997 het
aantal studenten gedaald. Onder het aantal eerstejaars zit overigens een relatief groot aantal exchange
studenten uit het buitenland (20% van de nieuwe aanmeldingen; zie bovenstaande figuur) die voor een
of twee semesters komen studeren en daarna het systeem weer verlaten. Er is nog wel sprake van een
groei in de leeftijdscohorten die normaalgesproken in het hoger onderwijs instromen (zie
bovenstaande figuur). Het aantal 20-jarigen zal nog toenemen tot het jaar 2010. Toch is het aantal
kandidaten dat zich aanmeldt voor een opleiding in het hoger onderwijs in 2006 afgenomen met zo’n
8%.
Desalniettemin ligt het aantal nieuwe aanmeldingen (applicants in onderstaande figuur) nog steeds
hoger dan het aantal dat een plaats krijgt toegewezen. Gemiddeld zijn er 1,8 aanmeldingen voor een
plek.
Figuur 5.4: Aanmeldingen en inschrijvingen, 1994-2005 (bron: HSV, 2006)
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De toegang tot het Zweedse hoger onderwijs is vrij selectief: van de 117.100 personen die zich in 2005
voor het eerst voor een hoger onderwijsprogramma of cursus aanmeldden zijn er 56.800 toegelaten
(49%). De ontwikkeling van deze indicator van onvervulde vraag wordt getoond in bovenstaande
figuur.
De grootste discrepantie tussen vraag en aanbod zit in de opleidingen in de gezondheidszorg. In de
natuur en techniek zijn relatief de meeste plekken beschikbaar. Zie de onderstaande tabel voor het
beeld per groep van opleidingen. De selectiviteit verschilt sterk tussen de opleidingen, maar ook tussen
de instellingen.
Van de eerstejaars is 57% vrouw. Dit percentage is redelijk stabiel gebleven in de afgelopen tien jaar.
Vrouwen zijn het sterkst vertegenwoordigd in alle leeftijdsgroepen die aanwezig zijn in het hoger
onderwijs, maar het vooral in de leeftijd 30 jaar en ouder. Minder dan de helft van de nieuwe
studenten is 21 jaar of jonger; een derde is 26 of ouder. Er is met andere woorden een grote variatie in
de leeftijd waarop men in Zweden aan hoger onderwijs begint.
Tabel 5.1: Aanmeldingen en inschrijvingen per groep van opleidingen, 2005 (bron: HSV, 2006)

Het onderscheid tussen voltijd en deeltijd student wordt niet gemaakt. De nationale statistieken geven
alleen aantallen personen weer en in sommige specifieke statistieken fte’s. Voor de OESO wordt wel
een inschatting gegeven van het aantal deeltijdstudenten (alle studenten die minder dan 60 ECTS halen
zijn aangemerkt als deeltijdstudenten). Volgens deze OESO statistieken zijn van de bijna 400.000
ingeschreven studenten er bijna 50% als deeltijdstudenten aan te merken omdat ze minder dan 50%
van de voltijdse studielast halen. Deze schatting komt overeen met enquêtes die erop wijzen dat de
helft van de studenten in deeltijd werkt. Een groot deel daarvan maakt gebruik van de
avondprogramma’s van de onderwijsinstellingen.
Vergroting van de deelname (Den öppna högskolan) staat sinds 2002 hoog op de agenda (de 50%
doelstelling) in Zweden. Er zijn programma’s geïntroduceerd om de toegang tot het hoger onderwijs
gemakkelijker te maken, vooral ook voor diegenen uit de minder goed vertegenwoordigde groepen in
de samenleving (o.a. etnische minderheden). Zo bestaan er programma’s voor kandidaten die niet in
het bezit zijn van de juiste ingangskwalificaties voor het hoger onderwijs. Deze programma’s blijken
echter vrij marginaal, met maar enkele honderden deelnemers. Ook bestaan er Foundation year
programmes en foundation semesters, soms als onderdeel van een volwaardig degree programma.
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5.4 Bekostiging, studiefinanciering
Het hoger onderwijs is gratis aan de publiek bekostigde onderwijsinstellingen in Zweden. De niet
publiek bekostigde instellingen heffen wel een collegegeld. Studenten betalen geen collegegeld en
ontvangen een studiebeurs van de overheid. Daarnaast kan een student nog een lening afsluiten bij de
overheid.
Instellingen worden bekostigd op grond van het aantal studenten en het aantal behaalde studiepunten
(in een verhouding 2 : 3). Er zijn echter plannen om de bekostiging grondig te herzien en een Funding
Council als intermediair orgaan tussen ministerie en instellingen in te voeren. De bekostiging zou
meer tot differentiatie en profilering van de instellingen moeten leiden. De op output gerichte
bekostiging (o.g.v. studiepunten) zou worden vervangen door een reeks van opslagen bovenop een
basisbekostiging. De opslagen nemen onder andere in aanmerking hoe intensief het onderwijs is en of
de studenten het programma in de afgesproken tijd met succes kunnen afronden. Dit staat bekend als
Resurser för kvalitet (Bekostiging op grond van kwaliteit).

5.5 Advanced Vocational Education
Kvalificerad yrkesutbildning (Advanced Vocational Education - AVE) is een relatief nieuwe vorm van
postsecundair beroepsgericht onderwijs en bedoeld om op flexibele wijze aan de behoeften van de
arbeidsmarkt tegemoet te komen. Er ligt een grote nadruk op leren op de werkplek. AVE biedt de
mogelijkheid om in deeltijd of op afstand onderwijs te volgen. Werkgevers nemen actief deel in het
opzetten en uitvoeren van de training. Het initiatief tot het opzetten van een programma ligt bij een
werkgever of het vertegenwoordigend orgaan van een bedrijfstak. Deze partij doet een aanvraag bij het
Zweedse agentschap voor AVE (Agency for AVE). Een programma kan worden opgestart in
samenwerking met een onderwijsaanbieder (universiteit, college, voortgezet secundair onderwijs) en
de lokale overheid. Een derde deel van het programma vindt plaats op de werkplek. De werkgever
betaalt ook de kosten van dit onderdeel. Het overige deel wordt door de overheid bekostigd op basis
van de aantallen deelnemende studenten. Er bestaan (i.t.t. het hoger onderwijs) geen quota opgelegd
door de overheid.
Voorwaarde om een nieuw AVE programma te starten is dat is aangetoond dat er een daadwerkelijke
behoefte op de arbeidsmarkt bestaat en dat werkgevers actief deelnemen aan de opleiding. Het
agentschap beoordeelt op basis van cijfers en contacten met werkgevers of dit inderdaad het geval is.
Programma’s kunnen niet alleen snel worden opgezet, maar ook snel weer verdwijnen, afhankelijk van
de economische ontwikkeling. Er vindt dan ook regelmatig een monitoring van de behoefte van
werkgevers en deelnemers plaats.
AVE staat open voor studenten vanuit het hoger voortgezet onderwijs (in bezit van een diploma dat
recht geeft op toegang tot hoger onderwijs) en diegenen die reeds werkzaam zijn op de arbeidsmarkt
en hun vaardigheden willen vergroten. Een intakegesprek of het bezit van voldoende werkervaring kan
ook recht geven op deelname. In 2004 waren er zo’n 20.800 studenten in AVE programma’s. In 1997
waren dit nog 4300. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan AVE is 28 jaar en de indruk bestaat
dat studenten vaak afkomstig zijn uit milieus zonder voorgeschiedenis in hoger onderwijs. 70% van
degenen die uit het AVE uitstromen heeft een baan en 5% studeert verder aan een hoger
onderwijsinstelling (HSV, 2005). Studenten betalen geen collegegeld. Ze kunnen aanspraak maken op
studiefinanciering (beurs en lening) ter dekking van de kosten van levensonderhoud mits ze tenminste
voor 50% studeren.
We merken op dat het een bewuste keus van de overheid is geweest om geen nieuw type
onderwijsinstelling in het leven te roepen. De AVE opleidingen vinden plaats binnen
samenwerkingsverbanden waarin bestaande onderwijsaanbieders (ook private) participeren.
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6 Vlaanderen

6.1 Inleiding
Na de constitutionele hervorming eind jaren 80 is België een federale staat met een Vlaamse, Franse
en een Duitstalige gemeenschap. Het onderwijs in België is sindsdien gecommunautariseerd. Elke
gemeenschap is autonoom op het gebied van (onder andere) onderwijs en cultuur. De federale
overheid heeft alleen nog bevoegdheid op drie domeinen: het begin en eind van het leerplichtig
onderwijs, de minimale condities gesteld aan onderwijskwalificaties en de pensioenen van voormalig
onderwijspersoneel. Voor het onderwijs in België betekende dit het begin van een nieuw tijdperk nieuwe wetgeving werd ontwikkeld. Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen). Naast deze
onderwijsniveaus is er nog het levenslang leren, dat zich hoofdzakelijk tot volwassenen richt.
In Vlaanderen, waartoe we ons in dit hoofdstuk beperken, is het wetgevende orgaan het Vlaams
parlement. Het Vlaams parlement oefent haar wetgevende macht uit door middel van decreten, die
dezelfde rechtskracht hebben als de wetten van het nationale parlement. Deze decreten zijn van
toepassing in het Nederlandse taalgebied en ten aanzien van de instellingen in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, die zich uitsluitend richten tot de Vlaamse gemeenschap. Het decreet van 1991
over het universitair onderwijs betekende dat een aanzienlijke mate van autonomie aan de Vlaamse
universiteiten werd gegund.
Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap betekende ook
voor deze instellingen een fundamentele verandering van de relatie met de overheid. De vroegere
centralistische detailregulering maakte plaats voor een kaderregelgeving die een evenwichtige
combinatie beoogt van ruime autonomie en verantwoordelijkheid voor de hogescholen. De
hogescholen ontvangen een lump sum voor de bekostiging van hun personeelsbeleid en materiële
zaken (de ‘algemene werking’).
Bij de vorming van de Vlaamse Regering in 2004 werden voor het eerst de bevoegdheden voor
onderwijs en werk samengebracht. Hiermee werd een meer geïntegreerde beleidsvisie op onderwijs,
beroepsopleiding en ondernemersvorming beoogd. Dat beleid is gericht op:
 Het stimuleren van levenslang en levensbreed leren.
 Het versterken van de aansluiting tussen enerzijds onderwijs, opleiding en vorming en
anderzijds de arbeidsmarkt.
Dit laatste punt omvat aangelegenheden zoals de afstemming tussen de veranderende vraag naar
competenties in de beroepswereld en het onderwijs-, vormings- en opleidingsaanbod, de
mogelijkheden tot werkervaring, de valorisatie van competenties, de waardering van het
beroepsgericht leren, en de onderlinge afstemming van het onderwijs-, vormings- en opleidingsaanbod
met het oog op een grotere efficiëntie en effectiviteit en een adequatere mobiliteit op de arbeidsmarkt.
Wat betreft het eerste punt is de huidige minister van onderwijs, mede gelet op de sterke vergrijzing en
relatief hoge werkloosheid onder ouderen, voornemens zich meer in te zetten voor levenslang leren.
Kortere leerwegen worden gestimuleerd, vergelijkbaar met de Higher National Certificates en de
Higher National Degrees in het Verenigd Koninkrijk. Deze kortere routes zijn eveneens bedoeld om
de deelname te verhogen aan beroepsopleidingen voor terreinen waar de arbeidsmarkt behoefte aan
heeft. Ook studenten uit etnische minderheden zouden meer behoefte hebben aan een meer divers
post-secundair onderwijs.
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Voor de federalisering van het onderwijs werd zowel het overleg op alle onderwijsniveaus als het
overleg met de socio-economische wereld georganiseerd in een aantal Hoge Raden. Al deze raden zijn
door het Decreet van 31 juli 1990 samengebracht in de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). De VLOR
heeft binnen de Vlaamse overheid het statuut van een strategische adviesraad. Vertegenwoordigers uit
het hele onderwijslandschap overleggen in de VLOR over het onderwijsbeleid. Op basis daarvan geeft
de VLOR adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaamse Parlement.
In 1976 is de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) opgericht als een autonoom publiek orgaan met
een eigen institutioneel statuut. De raad bestaat uit leden die de Vlaamse universiteiten
vertegenwoordigen. Het verdedigt de belangen van de universiteiten en geeft advies aan de Vlaamse
regering met betrekking tot aangelegenheden die de universiteiten aangaan. Sedert enkele jaren
functioneert er een gelijkaardig orgaan voor de hogescholen na de fusieoperatie van 1995, te weten de
Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Figuur 6.1: Scholingsgraad van de Vlaamse bevolking (25-34 jaar) in %
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Bron: http://aps.vlaanderen.be/
De vrouwelijke studenten zijn in de meerderheid. Zij vertegenwoordigen 55,50% van het totaal aantal
studenten, de mannen 44,50%.

6.2 Hoger onderwijs
In principe wordt iedereen met een middelbare school diploma toegelaten tot het hoger onderwijs. Dit
secundair onderwijs is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Een leerling behaalt het diploma
secundair onderwijs na het succesvol beëindigen van zes jaar ASO, TSO of KSO of zeven jaar BSO.
Het algemeen secundair onderwijs (ASO) legt de nadruk op een ruime algemene vorming die vooral
een stevige basis biedt voor het volgen van hoger onderwijs. In het technisch secundair onderwijs
(TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de
jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook
praktijklessen. Het kunstsecundair onderwijs (KSO) koppelt een algemene, ruime vorming aan een
actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het
hoger onderwijs. Het beroepssecundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm
waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Met een diploma
secundair onderwijs, in om het even welke school, onderwijsvorm of studierichting behaald, heeft de
jongere onbeperkt toegang tot het hoger onderwijs.
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Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent een universitaire en een niet-universitaire (hogescholen)
sector. Momenteel telt Vlaanderen zeven universiteiten en 22 hogescholen. Het decreet van 13 juli
1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap betekende een omwenteling voor de
sector van de hogescholen, ook wel ‘hoger onderwijs buiten de universiteit’ genoemd. De 164
bestaande autonome instellingen fuseerden op 1 september 1995 tot 29 hogescholen. De missie van de
hogescholen werd verruimd opdat de hogescholen flexibel en adequaat kunnen beantwoorden aan de
behoeften en uitdagingen van de maatschappij. Daarna kwam een tweede fusiebeweging op gang en
bedroeg het aantal hogescholen op 1 oktober 2003 nog 22.
Tot de invoering van de Bolognastructuur in Vlaanderen werden er zowel aan de hogescholen als de
universiteiten één en twee cyclische programma’s aangeboden. Bologna stelde in Vlaanderen
bijkomende problemen door de specifieke organisatie van het hoger onderwijs. In Vlaanderen waren
er driejarige professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen die omgevormd werden tot
professioneel gerichte bachelors. Verder waren er academische opleidingen aan de universiteiten, maar
ook opleidingen van academisch niveau (de twee cycli-opleidingen) aan de hogescholen. Beide laatste
soorten van opleidingen hadden een vergelijkbare nominale studieduur van minstens vier jaar,
gebruikten vergelijkbare diplomabenamingen en hun afgestudeerden kwamen dikwijls in vergelijkbare
functies op de arbeidsmarkt terecht. Omdat binnen de nieuwe Europese kaders een onderscheid tussen
‘academische opleidingen’ en ‘opleidingen van academisch niveau’ niet meer gehanteerd kon worden,
werd in het structuurdecreet van 4 april 2003 daarom besloten dat de bestaande opleidingen moesten
worden omgevormd. Het drieledige hoger onderwijssysteem werd omgevormd tot een tweeledig
stelsel, naar oriëntatie (professioneel gerichte opleidingen en academische gerichte opleidingen) van
de opleidingen en naar cycli (bachelor en master). De tweecycli-opleidingen van de hogescholen (met
een studieduur van 4 of 5 jaar) werden academische bachelors en masters en dienden dezelfde
accreditering te ondergaan als de bachelors en masters van de universiteiten. Deze opleidingen werden
‘geacademiseerd’, hetgeen inhield dat de staf uit de opleidingen meer in onderzoeksactiviteiten moest
zijn betrokken en dat het curriculum ook extra vaardigheden bij studenten zou moeten ontwikkelen.
Om een te grote versnippering van de onderzoeksmiddelen te voorkomen en om de hogescholen in het
academiseringsproces te ondersteunen werd in het structuurdecreet voorzien dat de hogescholen die
academische graden willen uitreiken in een associatie dienen te stappen met een Vlaamse universiteit.
Dit heeft geleid tot vijf clusters van hogescholen en universiteiten; vijf associaties met telkens een
universiteit als kern van de associatie.
Met de invoering van het onderscheid bachelor - master en het onderscheid professioneel –
academisch zijn er in principe vier kwadranten waarvan er drie zijn ingevuld:
professionele bacheloropleidingen
academische bacheloropleidingen
academische masteropleidingen
(geen professionele masteropleidingen).
Het Vlaamse hoger onderwijs omvat ook opleidingen die afgesloten kunnen worden met een
postgraduaat-getuigschrift en na- en bijscholingen in het kader van de permanente vorming (zie
hierna). Daarnaast wordt in het hoger onderwijs ook de graad van doctor verleend.
Bachelorsopleidingen zijn in Vlaanderen ofwel professioneel gericht ofwel academisch gericht.
Professioneel gerichte bachelorsopleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en
hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van
competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Zo bieden
ze een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Deze opleidingen alsook de bachelors-nabachelorsopleidingen worden enkel binnen de hogescholen ingericht.
Academisch onderwijs betekent dat de opleidingen gericht zijn op de algemene vorming en op de
verwerving van academische of artistieke kennis en competenties eigen aan het functioneren in een
domein van de wetenschappen of van de kunsten. Academisch gerichte opleidingen zijn uitdrukkelijk
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op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Voor academisch gerichte bachelorsopleidingen vormt het
doorstromen naar een mastersopleiding de hoofddoelstelling. De mastersopleidingen hebben tot doel
de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het
wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de
wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Afgestudeerde masters zijn toegerust voor de autonome
beoefening van de wetenschappen of de kunsten of kunnen hun wetenschappelijke of artistieke kennis
aanwenden in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Mastersopleidingen
zijn altijd academisch gericht, maar kunnen daarenboven ook een professionele gerichtheid hebben.
Academisch gerichte bachelorsopleidingen, mastersopleidingen en masters-na-masters opleidingen
worden zowel door de hogescholen als door de universiteiten georganiseerd. Bachelorsopleidingen
sluiten aan bij het secundair onderwijs of volgen op een andere bachelorsopleiding (bachelors-nabachelors). Mastersopleidingen sluiten aan bij een (academische) bachelorsopleiding of volgen op een
andere mastersopleiding (masters-na-masters). Mastersopleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor
professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma.
Bachelorsopleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten. Bachelors-nabachelorsopleidingen hebben een omvang van minstens 60 studiepunten. Mastersopleidingen hebben
een studieomvang van minstens 60 studiepunten.
De grote uitdaging in 2003 was de omvorming van de hogeschoolopleidingen van twee cycli – die van
academisch niveau zijn – tot geaccrediteerde academische opleidingen. In die zin is deze omvorming
het sluitstuk van vroegere hervormingen: van niet-universitair hoger onderwijs naar
hogeschoolopleidingen van het lange type en later naar hogeschoolopleidingen van twee cycli van
academisch niveau.
Hogescholen kunnen academische opleidingen alleen aanbieden in het kader van een associatie. De
associaties hebben onder meer als taak de onderzoeksgebondenheid van de academisch gerichte
bacheloropleidingen en van de masteropleidingen aangeboden door de hogescholen te realiseren in het
raam van een meerjarenplan voor onderzoek. Hiermee wordt een versnippering van de middelen voor
onderzoek vermeden. De onderzoekscapaciteit nodig om de academische opleidingen aan de
hogescholen te stoelen op wetenschappelijk onderzoek kan geheel of gedeeltelijk aanwezig zijn aan de
universiteit van de associatie. Naar de aard van de opleidingen is er een binair onderwijsaanbod van
opleidingen en programma’s. Institutioneel is het onderwijsaanbod niet binair gestructureerd.
Universiteiten hebben een zelfstandige bevoegdheid betreffende het academisch onderwijs;
hogescholen kunnen dit enkel in de context van een associatie. De overheid ondersteunt de
hogescholen bij het proces van academisering met extra financiële middelen.

6.3 Bekostiging
Het zijn de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap die het onderwijs bekostigen. Het
volwassenenonderwijs (OSP) kent alleen een bekostiging van de personeelsleden. De centra
ontvangen geen werkingsbudgetten. Ze ontvangen wel voor de cursisten vrijgesteld van
inschrijvingsgeld een minimale compensatie van de overheid voor het gederfde inschrijvingsgeld.
De hervormingen in het hoger onderwijs als gevolg van de invoering van het Bachelor-Master systeem
maakten een nieuw financieringssysteem noodzakelijk. Het nieuwe financieringsmodel diende de
participatie en uitstroom te bevorderen, de rendementen van studietrajecten te verhogen en meer
gelijke deelnamekansen te bevorderen. Een andere aanleiding voor een nieuw financieringsmodel was
dat de implicaties van het Flexibiliseringdecreet voor de financiering moesten worden geregeld. Dit
flexibiliseringsdecreet, in werking getreden in 2005, schept de voorwaarden om het hoger onderwijs
veel flexibeler te organiseren. Meer daarover hieronder.
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Studiepunten zijn daarom gekozen als de belangrijkste eenheid van financiering in het nieuwe
bekostigingsmodel. De structuur van het nieuwe bekostigingmodel is als volgt:
 Vaste voet (‘sokkel’ genaamd) voor onderwijs (universiteiten en hogescholen) en
onderzoek (universiteiten): 5% van de bekostiging
 Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten: 5% van de totale bekostiging
 Onderwijsgerelateerd variabel gedeelte
 Onderzoeksgerelateerd variabel gedeelte
Het variabele onderwijsgerelateerde bestaat uit drie deelbudgetten:
 een budget voor de academische opleidingen aan de universiteiten;
 een budget voor de academisch gerichte opleidingen aan de hogescholen;
 een budget voor de professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen, uitgezonderd
de studiegebieden van het hoger kunstonderwijs.
De nieuwe bekostigingsmethodiek is gestart op 1 januari 2008 en gaat gepaard met een extra
investering in het hoger onderwijs van aanvankelijk 45 miljoen Euro, oplopend tot 119 miljoen.
Aanvankelijk was door de minister voorgesteld om het variabel onderwijsdeel volledig op
outputgegevens te financieren. Bedoeling was de instellingen aan te moedigen om werk te maken van
een betere (her)oriëntering en begeleiding van studenten - vooral voor studenten uit specifieke
doelgroepen en opleidingen. Na hevige discussies en op grond van empirische analyses over de impact
van achtergrondvariabelen bij de slaagkansen van studenten is echter besloten om ook de start van een
student in zijn studieloopbaan in de bekostiging te laten meewegen. De outputfinanciering werd door
de instellingen en experts ervaren als een te uniforme aanpak van de problematiek van succes en
gelijke deelnamekansen. Elke instelling wil eigen accenten leggen in deze doelstellingen, aansluitend
bij het eigen profiel van de instelling. Via een aanmoedigingsfonds gaat de minister deze
doelstellingen nu stimuleren (via bilaterale afspraken met individuele instellingen; en met matching
funds).
Wat de inschrijvingsbekostiging van de universiteit of hogeschool betreft worden studenten alleen
meegeteld voor bekostiging als ze in het betreffende academische jaar met de instelling een
diplomacontract of een creditcontract hebben afgesloten en zijn ingeschreven voor:
 Een of meer bachelor- of masteropleidingen, opgenomen in het Hoger Onderwijsregister;
 Een of meer opleidingsonderdelen die behoren tot een of meer bachelor- of masteropleidingen
 Een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma voorafgaand aan een initiële
masteropleiding.
De tabel hieronder laat cijfers voor het aantal inschrijvingen per soort contract zien.
Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die
zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding.
Een creditcontract is een contract, aangegaan door een instellingsbestuur met de student die
zich inschrijft met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer
opleidingsonderdelen.
Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst
in te schrijven voor een mastersopleiding op grond van een in het professioneel hoger
onderwijs uitgereikt bachelordiploma.
Concreet betekent de regeling omtrent de inschrijvingsbekostiging dat het aantal opgenomen ECTS
studiepunten (studiepunten waarvoor een student in een diplomacontract inschrijft) wordt gefinancierd
tot een student in één en dezelfde opleiding 60 studiepunten heeft verworven. Dit laat toe de student te
financieren tot wanneer hij in een opleiding voldoende succes heeft verworven om ervan uit te gaan
dat hij deze opleiding met succes zal voltooien. Vanaf het 61e studiepunt wordt de instelling
gefinancierd op basis van verworven studiepunten (outputfinanciering). De inschrijvingsbekostiging is
alleen aan de orde bij bacheloropleidingen.
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Creditcontracten worden enkel gefinancierd op basis van outputgegevens (verworven studiepunten).
Elk uitgereikt diploma genereert een extra aantal studiepunten. Er is namelijk een diplomabonus van
30 studiepunten. De diplomabonus geldt voor elk uitgereikt diploma van een professionele bachelor en
voor elk uitgereikt diploma van master (initiële masteropleidingen). Academische bachelors worden
niet meegeteld. De diplomabonus wordt alleen toegekend als de student tenminste de helft van de
studiepunten van de betreffende opleiding aan de uitreikende instelling heeft verworven. Hiermee
wordt vermeden dat een diplomabonus wordt gegeven als de student maar kort aan de uitreikende
instelling was ingeschreven. Hiermee wordt ook een stapeling van verwante opleidingen vermeden. Te
soepele toekenning van een diplomabonus zou ook het concept van schakelprogramma’s tussen een
professionele bacheloropleiding en een masteropleiding kunnen uithollen.
Alle studenten krijgen bij aanvang een leerkrediet van 140 studiepunten. Opgenomen studiepunten
worden van het leerkrediet afgetrokken. Verworven studiepunten worden opgeteld bij het leerkrediet.
De eerste 60 verworven studiepunten tellen dubbel. Studenten zonder leerkrediet zijn niet
financierbaar.
Een aantal studenten in het hoger onderwijs heeft extra c.q. specifieke leer- en studiebehoeften. Om
aan deze behoeften te voldoen moeten de instellingen extra begeleiding inzetten. Het gaat hier vooral
om studenten met een laag cultureel kapitaal. Om instellingen te stimuleren maatregelen te nemen om
deze studenten voldoende vertrouwd te maken met het hoger onderwijs worden de studiepunten van
beursstudenten en van studenten met een functiebeperking met een factor 1,5 vermenigvuldigd. Aldus
worden extra kosten als gevolg van per instelling verschillende studentenkenmerken gecompenseerd.
Studenten met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap zijn derhalve gekozen als benadering van de
meer kwetsbare studenten. Via dit mechanisme, waardoor een aanzienlijk deel van de middelen over
de instellingen wordt herverdeeld, wordt ook gecompenseerd voor de derving van inschrijfgelden
(‘studiegelden’) die instellingen met verhoudingsgewijs veel beursstudenten ondervinden. Het
studiegeld varieert naargelang het soort contract dat men afsluit (diploma-, credit- en
examencontract 12 ), het aantal studiepunten waarvoor men inschrijft en of men al dan niet een
beursstudent is.
In het kader van de bevordering van gelijke kansen is er ook voor gekozen om de participatie van
zogenaamde ‘werkstudenten’ te stimuleren, namelijk deeltijds studerenden voor wie specifieke
begeleidingsprogramma’s worden opgezet. Op voorwaarde dat er een sluitende definitie van deze
doelgroep kan worden gemaakt, zal ook aan de werkstudenten een weging van 1.5 worden toegekend.

6.4 Het flexibiliseringsdecreet
Het flexibiliseringsdecreet gaat onder andere over een meer open toegang tot het hoger onderwijs, in
meer dan één betekenis: enerzijds voor diegenen die niet de traditionele vooropleidingen gevolgd
hebben en in theorie niet de goede ingangskwalificaties kunnen overleggen, anderzijds ook voor
mensen die moeilijk of niet tijdens de traditionele openingsuren van de hogeschool of de universiteit
kunnen studeren. Het gaat ook over het doorbreken van de klassieke en rigide organisatie van het
hoger onderwijs in studiejaarsystemen, waarbij de student vroeger hooguit kon kiezen tussen voltijds
en deeltijds studeren, te beginnen in september/oktober en liefst eindigend in juni. Het decreet gaat
ook over studieprogramma’s die de student waar nodig op maat kan laten maken, en desgewenst ook
in een aangepast studietraject kan doorlopen. Het decreet regelt de omgang met EVC’s (eerder
verworven competentie) en EVK’s (eerder verworven kwalificatie), dus het in kaart brengen en in
12

Een examencontract is een contract, aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich onder de
door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden inschrijft voor het afleggen van examens met het oog op het
behalen van (a) een graad of een diploma van een opleiding, of (b) een creditbewijs voor één of meer
opleidingsonderdelen.
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aanmerking nemen van ervaringen en vaardigheden die mensen zich eerder eigen hebben gemaakt,
van scholing en opleidingen die ze elders hebben genoten. Deze EVC’s en EVK’s kunnen aanleiding
zijn om een student vrijstellingen van studieonderdelen te verlenen en verkorte studietrajecten te laten
doorlopen, bij voorbeeld aan gediplomeerden uit het volwassenenonderwijs.
Met de flexibilisering wenst de Vlaamse overheid in te spelen op de grotere verscheidenheid van
‘types’ studenten die zich aandienen, maar ook op de nog altijd vrij grote groep mensen die om sociale
redenen op hun 18e niet in het hoger onderwijs instromen. Bijvoorbeeld volwassenen die een diploma
of bepaalde competenties willen behalen in combinatie met hun baan. Sommigen van deze vinden
vaak wel de weg naar het volwassenenonderwijs, maar de drempel van de hogeschool of de
universiteit blijft vaak te hoog. Ook gaat het om studenten die eerder in het hoger onderwijs zijn
afgehaakt om wat voor reden dan ook. Een meer flexibel hoger onderwijs moet hen toelaten om later
de opleiding te vervolgen zonder opnieuw van nul te moeten beginnen.
Aldus wordt de mogelijkheid vergroot voor bepaalde studenten om zonder diploma van het secundair
onderwijs in te stromen in het hoger onderwijs. Volwassenen kunnen op deze manier terugkeren naar
het hoger onderwijs. Dit wordt van groot belang geacht gelet op de sterke ontgroening die in
Vlaanderen aan de orde is. Terwijl er in 2000 nog 1,363 miljoen jongeren van 0-19 jaar waren, loopt
dit aantal terug tot 1,299 miljoen in 2010 en 1,238 miljoen in 2020. Dat betekent een daling ten
opzichte van de totale Vlaamse bevolking van 13,3% naar 11,5%. Tegelijkertijd is de participatie in
het hoger onderwijs in Vlaanderen al vrij hoog, zodat daar geen groei te verwachten valt. Integendeel,
het toenemende aantal jongeren van allochtone herkomst zal de nodige inspanning vereisen om de
deelneming aan het hoger onderwijs op het huidige niveau te houden.
In een onderzoek uitgevoerd door VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk
Arbeidsmarktrapportering, zie http://www2.vlaanderen.be/werk/vionkort.htm) werd het aanbod van de
basisopleidingen in het hoger onderwijs gescreend op basis van de aantrekkelijkheid voor
volwassenen. Er werd ook een inventarisatie gemaakt van het profiel van de herintreders. Uit het
onderzoek bleek dat in het academiejaar 2005-2006 in de Vlaamse universiteiten en hogescholen 49
opleidingen werden aangeboden die zo waren georganiseerd dat ze de combinatie van gezin en/of
werk met hogere studies vergemakkelijken. Bijvoorbeeld: de lessen werden ’s avonds georganiseerd.
In totaal waren bijna 5200 studenten ingeschreven in deze opleidingen. Binnen de hogescholen was dit
aanbod geconcentreerd in de studiegebieden ‘onderwijs’, ‘sociaal-agogisch werk’ en
‘gezondheidszorg’. Binnen de universitaire opleidingen vallen bijna alle initiatieven onder de
geesteswetenschappen. Dit aanbod heeft grotendeels te maken met de sterke vraag naar geschoolde
werknemers binnen de betreffende beroepssectoren. Vooral aanbod in de technische richtingen
ontbreekt echter in het plaatje. Dit in tegenstelling tot de VS, het VK en Zweden, waar het aanbod
(vooral het deeltijdaanbod) in de sectoren natuur en techniek juist zeer ruim is.
Wat betreft het beeld van de herintreders merken we op dat het aandeel herintreders in de totale
studentenpopulatie de laatste jaren is toegenomen van 5% in 1999-2000 naar 7% in 2003-2004. Voor
39% van de studenten betekent de deelname aan hoger onderwijs een tweede kans om alsnog een
diploma te behalen. Opvallend is de oververtegenwoordiging van mensen met een niet-Belgische
nationaliteit (wel meestal personen met EU-nationaliteit).

6.5 Andere vormen van postsecundair onderwijs: het Hoger Beroepsonderwijs
Tussen het secundair en het hoger onderwijs situeren zich momenteel een aantal opleidingen die de
Vlaamse regering voornemens is – vanuit het objectief van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt –
duidelijker te positioneren. Met de nota “Treden naar Succes, werk en leren. Het hoger
beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs” (oktober 2007) heeft de Vlaamse onderwijsminister zijn
visie op de materie gegeven.
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De volgende opleidingen kunnen als postsecundair onderwijs (ISCED 4) betiteld worden:
 gewoon secundair onderwijs: derde leerjaar van de derde graad en vierde graad
beroepssecundair onderwijs (BSO) (incl. modulair onderwijs - niveau vierde graad)
 de Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School
 buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvorm 4 (derde leerjaar derde graad)
 secundair onderwijs voor sociale promotie (OSP): aanvullende leergangen
 ondernemersopleiding (beroepskennis) (Syntra)
Boodschap van de discussienota is dat jongeren die na het secundair onderwijs willen verder studeren,
maar het hoger onderwijs te hoog gegrepen vinden, in de toekomst naar een volwaardig “hoger
beroepsonderwijs” kunnen. In het voorstel worden opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale
promotie (HOSP), het zevende jaar beroepssecundair onderwijs (TSO) en de vierde graad
beroepssecundair onderwijs omgevormd naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). Zo krijgen deze
opleidingen een duidelijkere plaats en kan de diplomering adequater gebeuren. De modernisering en
kwaliteitsverbetering van de opleidingen moeten jongeren meer kansen bieden om succesvol verder
studeren.
Momenteel is het gevoelen dat de opleidingen die zich tussen het secundair en hoger onderwijs
bevinden een onduidelijke plaats in het onderwijslandschap hebben. Toch zijn dit opleidingen die zeer
belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt. Het HBO wil de competenties van de studenten nog beter
ontwikkelen en zo de arbeidskansen verhogen. Daarom zullen toekomstige HBO opleidingen in nauwe
samenwerking met de beroepswereld ontwikkeld worden. Op die manier worden garanties ingebouwd
dat het HBO leidt tot beroepsgerichte kwalificaties. Daarnaast zal het HBO ook kansen bieden aan
mensen die het secundair onderwijs zonder diploma hebben verlaten om dat diploma toch nog te
behalen.
Het HBO wil ook een opstap zijn naar een professionele bachelor. De talenten van sommige jongeren
gaan nu verloren vanwege een misgelopen schoolloopbaan in het secundair onderwijs of door een
verkeerde studiekeuze. Een tussenniveau, zoals het HBO, kan hen helpen om toch de onderwijsladder
verder op te klimmen. Zo worden perspectieven geboden aan studenten die een opleiding hoger
onderwijs willen volgen, maar zich nog niet meteen klaar voelen om een bacheloropleiding te
beginnen. Een diploma of certificaat HBO zal steeds toegang verlenen tot het hoger onderwijs. Voor
sommige jongeren is de sprong naar het hoger onderwijs momenteel te groot: 34 % van de jongeren
uit het technische secundair onderwijs (TSO) en 68,5% van de jongeren uit BSO die naar de
hogeschool of de universiteit gaan, haken af in het eerste jaar, t.o.v. 9% van de jongeren uit de
traditionele ‘toegangsroute’, het algemeen secundair onderwijs (ASO).

6.6 Volwassenenonderwijs
Behalve het postsecundaire onderwijs (zie hierboven) staat ook het volwassenenonderwijs aan de
vooravond van een hervorming. Het volwassenenonderwijs wordt verzorgd door ruim 100 Centra voor
Volwassenenonderwijs. Een deel van deze centra verzorgt naast secundair onderwijs ook hoger
beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er Centra voor Basiseducatie die ook volwassenenonderwijs
aanbieden.
Er bestond al jaren een onduidelijke situatie wat betreft het vroegere hoger onderwijs voor sociale
promotie (HOSP).
Een decreet volwassenenonderwijs is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 juni 2007. Het
decreet voorziet in een hervorming van het volwassenenonderwijs op 4 vlakken:
 structuur: een doelmatig aanbod door netoverschrijdende regionale samenwerking in 13
consortia.
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financiering: een helder en billijk systeem met extra middelen voor meer kwaliteit, mede
gefinancierd door een verhoging van de inschrijvingsgelden.
aanbod: onderwijs op maat van de cursist door soepele formules voor instap, overstap en
combinatie met werken of gezin.
hoger beroepsonderwijs: de hervorming voorziet ook de invoering van een hoger
beroepsonderwijs in het volwassenenonderwijs. De opleidingen van het hoger
beroepsonderwijs leiden tot een diploma van gegradueerde.
kwaliteitszorg en informatie: instellingen moeten investeren in een volwaardig
kwaliteitsbeleid en moeten de cursisten heel goed informeren en begeleiden.
ondersteuning: om het volwassenenonderwijs te versterken en te professionaliseren worden de
pedagogische begeleidingsdiensten versterkt met 722.000 euro en wordt voor de basiseducatie
en andere centra voor volwassenenonderwijs voorzien in de oprichting van een
ondersteuningscentrum. Deze ondersteuningsdiensten zullen samen ook aan kennis- en
expertiseontwikkeling doen i.v.m. volwassenenonderwijs, laaggeletterdheid, e-learning, enz.

Voor de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) start de hervorming op 1 september 2007. Het
budget voor volwassenenonderwijs zoals in de begroting voorzien zal de volgende jaren stijgen van
291 miljoen euro in 2007 naar 308 miljoen euro in 2009. Door de verhoging van de
inschrijvingsgelden stijgen de werkingsmiddelen van de centra voor volwassenenonderwijs nog eens
met 14 miljoen euro.

6.7 Het opleidingenaanbod
We bekijken de problematiek van de vraag naar en het aanbod van opleidingen hier vanuit de
aanbodzijde: Is er voldoende belangstelling voor de bestaande opleidingen?
Een speciale commissie van deskundigen onder leiding van Luc Soete (Universiteit Maastricht) heeft
zich op verzoek van onderwijsminister Frank Vandenbroucke gebogen over de organisatie van het
Vlaamse onderwijslandschap en het aanbod van opleidingen. Het rapport, met als titel ‘Optimalisatie
en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en –aanbod’ 13 , bevat kwalitatieve en kwantitatieve
normen om de spreiding van opleidingen te beoordelen. Dit normatieve kader kan gehanteerd worden
om de spreiding van opleidingen in Vlaanderen te beoordelen en om, waar nodig, tot rationalisatie
over te gaan. In eerste instantie wordt voorgesteld normen in te voeren voor de minimale aantallen
studenten in de opleidingen. De gevolgen die dit normenkader voor de professionele
bacheloropleidingen zou hebben, worden in het rapport concreet geanalyseerd. Over de academische
bachelors heeft de commissie de discussie gestart, maar nog niet afgerond. Voor de
masteropleidingen, waar de uitdaging inzake rationalisatie misschien nog belangrijker is, moeten er
nog criteria worden bepaald. Als eerste stap van rationalisatie vraagt de commissie een moratorium op
nieuwe opleidingen in te stellen tot 2011. De minister is het in grote lijnen eens met het rapport en
heeft de commissie inmiddels een vervolgopdracht gegeven om een aantal vragen en thema’s verder
uit te werken, zoals de beoordeling van kwalitatieve criteria en de afwijkingen op de
rationalisatienormen.
Voor de academische opleidingen wordt aanbevolen het aantal opleidingen in Vlaanderen, zowel aan
universiteiten als aan hogescholen, per opleiding of groep van specialisaties/ afstudeerrichtingen zo
beperkt mogelijk te houden. Daarbij is een verschil gemaakt in aantal en spreiding van opleidingen
tussen het bachelor- en het masterniveau. Het uitgangspunt is dat elke academische bacheloropleiding,
ook een brede bacheloropleiding, moet steunen op onderzoek. Tegelijk is het noodzakelijk dat de
academische bacheloropleiding verantwoord is ten aanzien van het mastervervolgtraject. De
Commissie beveelt verder aan dat uitgesproken gespecialiseerde masteropleidingen in de regel slechts
op enkele plaatsen in de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden. Voor professionele
13

Zie: http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/files/0212-rapport-Soete.pdf
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bacheloropleidingen is een hoger aantal aanbieders, gespreid over de Vlaamse Gemeenschap, wel
aanvaardbaar.
De vorming van de associaties tussen hogescholen en universiteiten heeft een belangrijke impuls
gegeven aan de optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.
Echter, met het oog op de creatie van focus en massa en de verbetering van de kwaliteit van onderzoek
en onderwijs is voorzien dat het nodig kan zijn om ook andere samenwerkingsverbanden – bij
voorbeeld met Nederland of een ander land buiten Vlaanderen – te zoeken. Rationalisatie kan ook
betekenen dat opleidingen worden afgebouwd. Het nieuwe financieringsmodel (zie hierboven) bevat
daarvoor maatregelen die de effecten van zulke ingrepen voor instellingen kunnen dempen. De meest
vergaande vorm van optimalisatie en rationalisatie gebeurt op het niveau van instellingen door fusie.
De Commissie Soete beveelt aan dat bestaande bacheloropleidingen een minimale bezetting van
tussen de 80 en 115 studenten (drie studiejaren tezamen) nodig hebben om goed te kunnen draaien.
Opleidingen die de norm niet halen moeten de desbetreffende opleiding niet langer aanbieden of
moeten een rationalisatieplan opgesteld hebben. Er bestaat de mogelijkheid dat een uitzondering wordt
gemaakt voor een specifieke opleiding die niet aan de normen voldoet. Met name in een vergrijzende
samenleving is het risico dat arbeidsmarkttekorten zich voordoen in bepaalde beroepsgebieden vrij
groot. Opleidingen die zich op dergelijke gebieden richten zouden dan in stand moeten worden
gehouden. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB – vergelijkbaar
met het Nederlandse CWI) houdt een lijst bij van knelpuntenberoepen op zijn website
(http://vdab.be/opleidingen/knelpuntberoepen.shtml). De lijst geeft een overzicht van de beroepen
waarvoor zich in Vlaanderen vanuit arbeidsmarktperspectief knelpunten voordoen.
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7 Duitsland
7.1 Inleiding
Duitsland (82 miljoen inwoners) is een federale staat waarin de zestien deelstaten in hoge mate
verantwoordelijk zijn voor het onderwijsbeleid. Wel is het zo dat de kaders van bijvoorbeeld het hoger
onderwijsbeleid op nationaal niveau zijn aangegeven in het zogenaamde Hochschulrahmengesetz. Het
Duitse onderwijssysteem heeft, mede hierdoor, een nogal ingewikkelde structuur met uiteenlopende
schooltypes. De deelstaatministers van onderwijs stemmen hun onderwijsbeleid wel enigszins af in de
Kultusministerkonferenz (KMK). Daarnaast overleggen de deelstaten met de federale overheid in de
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GMK, vroeger: Bund-Länder Kommission geheten). Het
onderwijs is in Duitsland een belangrijk thema in het publieke debat geworden; vooral door de
achterblijvende prestaties van Duitse leerlingen vergeleken met omliggende landen (PISA-resultaten)
en uit zorg over de ontwikkeling van de Duitse economie en demografie.
Na de leerplichtige leeftijd – veelal op hun 16e – staan jongeren voor de keus welke vervolgopleiding
te volgen. De meerderheid (zo’n tweederde: ongeveer 580.000) kiest het leerlingwezen – de Duale
Ausbildung – waarin onderwijs en training zowel op de werkplek (3-4 dagen per week) als op de
onderwijsinstelling (Berufsschule) plaatsvinden (de overige dagen). Dit duale systeem leidt op voor
ongeveer 340 beroepen. Het leerlingwezen duurt veelal zo’n 3 jaar.
Leerlingen kunnen op hun 16e ook voor een vervolgopleiding in het voorbereidend onderwijs kiezen
en daarna (meestal na 3 jaar) een diploma (Abitur) behalen dat toegang geeft tot het hoger onderwijs:
de universiteit of de Fachhochschule. Tenslotte bestaat voor 16 jarigen de mogelijkheid om een
combinatie van algemeen en beroepsonderwijs te kiezen op een voltijdse beroepsopleiding. Dergelijke
cursussen duren 1 tot 3 jaar.
De onderstaande tabel geeft aan wat tot het postsecundair (inclusief hoger) onderwijs kan worden
gerekend:
Tabel 7.1: Postsecundair onderwijs in Duitsland
onderwijstype
Berufsschule
Berufsschule
Fachoberschule
Berufsoberschule
Berufsfachschule
Abendgymnasium
Fachakademie (Bayern)
Schulen des Gesundheidswesen
Fachschule
Fachschule
Berufsakademie
Verwaltungsfachhochschule
Fachhochschule
Universität (incl. Kunsthochschulen)
Promotionsstudium
Bron: OECD

ISCED
niveau
4B
4A
4A
4A
4A
4A
5B
5B
5B
5B
5B
5B
5A
5A
6

duur
2-3
3
1
2
3
3
2
2-3
2
3-4
3
3
4
5
4

Beroeps (B) /
Algemeen (A)
B
B
A
A
B
A
A-B
A-B
B
B
A-B
A-B
A-B
A
A

Aantal leerlingen
179.000
192.000
20.000
11.000
12.000
30.000
7.000
108.000
99.000
48.000
28.000
33.000
450.000
1.380.000
?

Er zijn ruim 1600 Berufsschulen en zo’n 2500 Berufsfachschulen. Van de overige vakopleidingen op
ISCED niveau 4 zijn er aanzienlijk minder (ruim 800 Fachoberschulen). In totaal hebben de
Berufsschulen 1,7 miljoen studenten, waarvan het merendeel studeert op een niveau lager dan ISCED
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4. Berufsakademien bieden een mengeling van theoretische en praktische opleidingen van meestal 3
jaar voor houders van de Hochschulreife. De Berufsakademien worden alleen in Baden- Württemberg,
Berlin, Niedersachsen en Sachsen tot het hoger onderwijs gerekend.
Een vernieuwde wetgeving voor de beroepsopleidingen (Berufsbildungsgesetz) trad op 1 April 2005 in
werking. Deze regelt de onderwijsinspanningen van de betrokken partijen (o.a. lesuren), de
examinering en de kwaliteitszorg. Aan het eind van de duale opleiding leggen de duale studenten een
Abschluss- of Gesellenprüfung af, waarin vastgesteld wordt of zij de kwalificaties hebben verworven
die bij het betreffende beroep horen. Het zwaartepunt bij de herziening van we wetgeving op het
gebied van de beroepsopleidingen lag in het stimuleren van de meer brede vaardigheden (generic
skills).
Het deel van de vakopleidingen in het duale systeem dat buiten de onderwijsinstelling plaatsvindt
wordt overwegend door de bedrijven bekostigd (de uitgaven in 2004 bedroegen zo’n 14,7 miljard
Euro). Het overige deel van de beroepsopleidingen wordt door de deelstaten gefinancierd (in 2004: 7,1
miljard Euro). Overigens is het publieke aandeel in de kosten in de afgelopen decennia gestegen.
Bedrijven betalen de duale studenten een vergoeding die oploopt met het aantal opleidingsjaren.
Gemiddeld bedraagt deze ongeveer een derde van het aanvangssalaris van een volledig opgeleide
beroepskracht.
Het duale systeem wordt wereldwijd vaak als een best practice gezien. Het systeem wordt niet zoals in
zoveel andere landen voor jongeren gezien als een tweede of derderangs keus na andere
opleidingsalternatieven. Het is lang succesvol geweest in het doen vervagen van de (veelal
kunstmatige) grens tussen werk en opleiding. Toch ondervindt het sinds enige jaren grote problemen.
Mede vanwege veranderingen in de economische structuur en gebrekkige matching tussen kandidaten
en opleidingsplekken zijn er minder bedrijven die opleidingsplaatsen aan scholieren beschikbaar
stellen. Er is sinds het jaar 2002 een tekort aan Ausbildungsplätze bij de bedrijven. Er werden
weliswaar ruim 590.000 plaatsen aangeboden in 2006, maar de onvervulde vraag bedraagt bijna
50.000. Hoewel het aantal plaatsen in 2007 sterk is gestegen, is ook het aantal aanvragen van
kandidaten sterk gestegen. Ook demografische ontwikkelingen spelen hier een rol. De sociale partners
hebben recent het Ausbildungspakt dienaangaande tot 2010 verlengd en afgesproken extra
inspanningen te doen. Het Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), dat ressorteert onder het (bonds-)
ministerie van Onderwijs en het belangrijkste overleg- en onderzoeksinstituut is waar het gaat om de
opleidingen die in samenwerking met het bedrijfsleven worden georganiseerd, doet veel onderzoek
naar de ontwikkelingen in de beroepsopleidingen.

7.2 Hoger onderwijs
In 2007 waren er 383 instellingen voor hoger onderwijs in Duitsland: 176 hogescholen
(Fachhochschulen), 103 universiteiten, 6 Pädagogische Hochschulen, 15 Theologische Hochschulen
en 53 kunstacademies en conservatoria (Kunsthochschulen en Musikhochschulen). Het hoger
onderwijs is derhalve opgezet als binair systeem, hoewel in sommige staten Berufsakademien bestaan
die als de academische variant van het leerlingwezen kunnen worden beschouwd.
Om toegelaten te worden tot een universiteit moet de student de allgemeine Hochschulreife of de
fachgebundene Hochschulreife (geldend voor een specifieke beroepsopleiding) hebben gehaald. Beide
kwalificaties maken het voor een kandidaat ook mogelijk om aan een Fachhochschule te gaan
studeren. Een kandidaat bezit eveneens Fachhochschulreife wanneer de Berufsfachschule of de
Fachoberschule met succes is doorlopen.
Universiteiten worden gekenmerkt door hun brede spectrum van richtingen van onderwijs en
onderzoek en door hun promotie- en Habilitationsrecht (dat wil zeggen erkenning van de universitaire
hoogleraar als wetenschappelijk onderzoeker). Sedert 1960 is het aantal universiteiten sterk gegroeid,
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vooral als gevolg van het verlenen van de universitaire status aan reeds bestaande technische,
theologische en pedagogische hogescholen. Deze nieuwe Hochschulen hebben niet het brede spectrum
aan studiemogelijkheden dat kenmerkend is voor de ‘oude’ universiteiten, al zijn er geleidelijk nieuwe,
meestal verwante richtingen en specialisaties aan het onderwijsaanbod toegevoegd.
Fachhochschulen, die sinds 1971 bestaan en sindsdien sterk in aantal zijn gegroeid, vormen het
institutionele type dat het meest overeenkomt met het Nederlandse HBO. In tegenstelling tot het HBO
bieden Fachhochschulen echter geen breed scala van studiemogelijkheden en is een substantieel deel
van het opleidingenaanbod gespecialiseerd in één hoofdgebied. Aangezien de Fachhochschulen zijn
voortgekomen uit de Ingenieursschulen en höheren Fachschulen zijn de technische en de economische
studierichtingen dominant. De opleidingen voor maatschappelijk werk zijn later als Fachhochschulen
ingericht. Onder de Fachhochschulen worden voorts de 30 Verwaltungsfachhochschulen gerekend:
opleidingsinstituten voor de publieke bestuurssector. Een verschil met de Fachhochschulen is dat
alleen mensen zich kunnen inschrijven die reeds in overheidsdienst zijn.
Naast de universiteiten en Fachhochschulen die door de staat worden gefinancierd zijn er een aantal
private instellingen (ongeveer 70). Het gaat hierbij om kleine, gespecialiseerde instellingen die in
totaal zo’n 20.000 studenten hebben. Deze private instellingen ontvangen geen publieke bekostiging
en moeten worden onderscheiden van de overige private instellingen (ongeveer 62 in aantal –
begrepen in het hierboven genoemde getal van 383 instellingen) die door de staat zijn erkend
(‘aangewezen’) en uit dien hoofde aanspraak kunnen maken op subsidies.
In 2005/06 telden de Duitse hogeronderwijsinstellingen 1,98 miljoen studenten, waarvan 70% aan
universiteiten en de rest aan de Fachhochschulen (FHS). Ongeveer 390.000 jonge mensen ontvingen
in dat jaar een diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Daarvan gaat zo’n 70% ook
daadwerkelijk studeren aan een hoger onderwijsinstelling. Mannen zijn (in tegenstelling tot veel
andere OECD landen) bij de nieuwe inschrijvingen in de meerderheid. De participatiegraad (ligt in
Duitsland lager dan in veel andere OECD landen (gemiddeld 54%); rond de 40% van de
referentiegroep neemt deel aan hoger onderwijs (zie het eerste hoofdstuk van dit rapport).

Figuur 7.1: Aanbod en vraag naar hoog opgeleiden (mln. uur)

: aanbod
: vraag

: verschil

Bron: Bartelheimer (2007), Berufsbildung im Umbruch des deutschen Produktions-und Sozialmodells. Paper
BIBB-Fachkongress, 12-14 September 2007
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Gelet op de veranderingen in de economische structuur (met een grotere nadruk op de
dienstverlenende sector) en de aankomende vergrijzing (veel mensen zullen in de periode 2020-2030
met pensioen gaan) zal de behoefte aan hoger opgeleiden in de nabije toekomst zeer hoog zijn. Het
verschil tussen vraag en aanbod is uit onderstaande grafiek op te maken. Vanaf het eind van het
huidige decennium moet rekening worden gehouden met een tekort aan hoger opgeleiden. Omdat
tekorten aan hoger opgeleiden een bedreiging vormen voor de Duitse concurrentiepositie wordt van
veel kanten gepleit voor hervormingen en extra investeringen in het (hoger) onderwijs, onder andere
door de Wissenschaftsrat 14 (WR, 2006). Juist nu het aantal jongeren dat de leeftijd van 18 jaar bereikt
sterk aan het toenemen is lijkt echter de capaciteit van het hoger onderwijssysteem tekort te schieten.
Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe studenten bij als de huidige trends zich voortzetten.

7.3 Andere hervormingen
In het Hochschulpakt 2020 hebben de Federale overheid en deelstaten (in juni 2007) afspraken
gemaakt over de groei van het Duitse hoger onderwijs en de ombouw in verband met de invoering van
Bachelor en Master programma’s. Zo zou de groei van de aantallen kandidaten voor een plek aan een
hoger onderwijsinstelling geaccommodeerd moeten worden door de instellingen tot 2010 in totaal
91.370 extra eerstejaars op te laten nemen ten opzichte van het aantal in 2005. Dit Hochschulpakt stelt
de instellingen een bedrag van 1,13 miljard Euro in het vooruitzicht, op te brengen door federale
overheid en deelstaat tezamen in een verhouding 50:50. De daadwerkelijke bijdrage van de deelstaten
zal echter sterk afhankelijk zijn van de budgettaire positie per deelstaat.
Om meer studenten in het systeem toe te kunnen laten pleit de Wissenschaftsrat (WR) voor een meer
gedifferentieerd systeem van universiteiten. Universiteiten moeten zich profileren en zich op hun
sterke kanten concentreren (onderwijs, onderzoek, kennistransfer, levenslang leren). 15 Hiervoor is
noodzakelijk dat universiteiten en hogescholen ook de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken (meer
autonomie).
Universiteiten zouden meer praktijkgeoriënteerde programma’s aan moeten bieden. Volgens de WR is
de meerderheid van de studenten geïnteresseerd in een beroepsopleiding voor de niet-academische
arbeidsmarkt. Een citaat uit een Wissenschaftsrat studie is illustratief:
Um dieses Ziel zu erreichen, muss es den Universitäten bei der Konzeption ihrer Studiengänge
künftig stärker darum gehen, den Arbeitsmarktbezug des Studiums zu stärken,
beschäftigungsbefähigende Kompetenzen zu vermitteln und ihr Studienangebot dem
entsprechend von den angestrebten Lernergebnissen her zu gestalten. Im Zuge dessen müssen
die Universitäten adäquate, nach Studiengängen und -ebenen differenzierte Wege der
Verbindung von Forschung, Lehre und Praxis finden. (WR, 2006, p. 9-10)
Universiteiten doen steeds meer aan het toelaten van kandidaten die vanwege hun vooropleiding in
eerste instantie alleen voor een opleiding aan een Fachhochschule in aanmerking zouden komen. In de
deelstaat Hessen is dit reeds het geval en kunnen studenten met een Fachhochschulberechtigung
instromen in een universitaire bachelor. Met een Meisterprüfung kunnen studenten een aansluitende
hogere beroepsopleiding aan universiteiten en Fachhochschulen beginnen. Ook kandidaten met vier
jaar relevante werkervaring kunnen instromen. Ook andere deelstaten kennen systemen (bijvoorbeeld
een proefperiode; een speciale toelatingstoets; een assessment interview) om eerder verworven
kwalificaties en competenties te laten meetellen bij de toelating. 16
14

De Wissenschaftsrat (WR) is een belangrijk orgaan dat de regering adviseert over het hogeronderwijs- en
wetenschapsbeleid.
15
Zie: Wissenschaftsrat (2006), Empfehlungen zur künftigen Rolle der Universitäten im Wissenschaftssystem.
Berlijn, 27 Januari 2006.
16
Zie: http://www.kmk.org/hschule/Synopse2006.pdf
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Eerder is door de Wissenschaftsrat overigens reeds gepleit voor het uitbouwen van het systeem van
Fachhochschulen (WR, 2006). Dit om meer studenten te interesseren voor hoger onderwijs – vooral
diegenen die nu na het secundair onderwijs uitstromen – en als middel om de hoge uitval aan
universiteiten te lijf te gaan. Veel kandidaten worden nog afgeschrikt door de hoge uitval bij
universiteiten (26%) en Fachhochschulen. Dit laatste duidt er volgens de Wissenschaftsrat op dat er
nog veel te winnen is met een meer gestructureerde en gemodulariseerde opzet van het curriculum.
Ook verbeteringen in de examenopzet zijn noodzakelijk. Veel wordt verwacht van de invoering van de
bachelor-master structuur, die ook tot een verkorting van de in Duitsland relatief lange studieduur zou
moeten leiden.
Andere maatregelen die worden voorgesteld om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten
zijn: hogere onderwijsinspanningen door het zittende personeel, uitbreiding van het personeelsbestand,
een herinrichting van het curriculum en aanvullende capaciteit creëren. Ook een deregulering in de
functieomschrijvingen van professoren wordt voorgesteld (flexibilisering wat betreft de onderwijstaak:
de Lehrverpflichtung). Dit alles dient bij te dragen aan een verhoging van de efficiëntie en kwaliteit
van de opleiding zodat dreigende tekorten in de opleidingscapaciteit te lijf worden gegaan.
Fachhochschulen bieden net als universiteiten masters aan, onderscheiden naar meer
onderzoeksgerichte en praktijkgeoriënteerde varianten. Ook postinitiële opleidingen behoren tot hun
aanbod. Deze postgraduale Studiengänge bouwen ofwel voort op een bachelor en leiden tot
aanvullende competenties en specialisatie, ofwel kunnen parallel aan andere opleidingen worden
gevolgd. In tegenstelling tot cursussen op het gebied van levenslang leren gaat het hier om formele
postgraduate cursussen die veelal direct na een initiële opleiding worden gevolgd en leiden tot een
erkende graad.
Meer recent zijn Fachhochschulen begonnen om duale programma’s aan te bieden die vergelijkbaar
zijn met die van de Berufsakademien.Vooral op het gebied van techniek en bedrijfskunde worden
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cursussen aangeboden die een meer academische training combineren met on-the-job training of een
baan. Deze cursussen heten Studiengänge im Praxisverbund of kooperative Studiengänge. De
studenten krijgen een opleidings- of arbeidscontract.
We dienen hierbij op te merken dat in Duitsland op niveau ISCED 5A formeel geen
deeltijdprogramma’s bestaan. Alle studenten schrijven zich in als voltijdstudent. Gezien de lange
studieduur in Duitsland en gelet op tijdsbestedingsonderzoeken onder studenten die aangeven dat veel
studenten betaalde arbeid verrichten lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een groot deel van de
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studenten in feite in deeltijd studeert. Duitsland heeft volgens de OESO schattingen ongeveer 130.000
studenten die in deeltijd een post-secundaire opleiding volgen. Dit zou op 5,7% van de studenten
neerkomen. Volgens een studie van de HIS (Hochschul Informations System; zie: www.his.de ) volgt
in Duitsland zo’n 5% van de studenten naast hun werk een hogere (vervolg-) opleiding. In een land als
Zweden is dat percentage 36%. Op niveau ISCED 5B zijn er wel deeltijdopleidingen (in de
Fachschulen en Berufsakademien). Hier zijn ruim 16% van de studenten als deeltijdstudent
ingeschreven. Overigens wenden veel werkenden en werkzoekenden met een vraag naar bijscholing
zich vaker tot een niet-hoger onderwijsinstelling of een particuliere onderwijsaanbieder dan tot een
universiteit of Fachhochschule.
Wat het postgraduate onderwijs betreft bestaan er twee typen: Allereerst de Zusatz-, Ergänzungs- en
Aufbaustudien). Talrijke instellingen (Hochschulen en Fachhochschulen) bieden dergelijke, meestal
post-academische, 1- tot 2-jarige programma's aan die niet tot de promotie voeren. Dit type is sterk
gegroeid in de afgelopen jaren in de context van de kennissamenleving. Zo is het Aktionsprogramm
“Lebensbegleitendes Lernen für alle” door het Bundesministerium für Bildung und Forschung in
2001 afgekondigd. Dit is echter vooral een heterogeen geheel van allerlei stimuleringsprogramma’s en
initiatieven. De deelstaten zelf dienen een en ander zelf ter hand te nemen. Tussen de deelstaten zijn er
dan ook de nodige verschillen. Niettemin bestaan er wat de hogeronderwijsinstellingen betreft
ongeveer 317 Weiterbildungszentren. Bijna elke instelling heeft een dergelijk instituut 17 dat vaak
losstaat van de instelling en soms als stichting is opgezet.
De tweede vorm van postgraduate onderwijs is het doctoraatsprogramma. Hervormingen in de PhD
programma’s zijn uitgebreid bediscussieerd. Maatregelen als het opzetten van Graduiertenkolleges
(eind jaren 80) zijn genomen om rendement en kwaliteit van de PhD te verhogen.

7.4 Tot slot
De hervormingsnoodzaak wordt derhalve alom erkend en is reeds enkele jaren geleden in gang gezet
door onder meer herzieningen van het Hochschulrahmengesetz (HRG; stammend uit 1976) in 1998 en
2002. De constitutionele hervorming in Duitsland (de Föderalismusreform) van 2006 betekende een
vergaande (en op termijn wellicht volledige) afschaffing van de HRG. De deelstaten worden nog meer
dan al het geval was verantwoordelijk voor hun onderwijsbeleid. Slechts op het gebied van de
toelating tot het hoger onderwijs en de diplomering zijn er nog bevoegdheden voor de federale
overheid. Dit betekent een nieuwe impuls op weg naar meer autonome Hochschulen.
Zo is door de Föderalismusreform sinds 1 januari 2007 de handelingsvrijheid voor de hoger
onderwijsinstellingen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) aanzienlijk toegenomen. Op die
datum is in die deelstaat het Hochschulfreiheitsgesetz in werking getreden (Ministerium für Innovation
Wissenschaft Forschung und Technologie in NRW, 2006). Hogeronderwijs-instellingen moeten nu
hun financieel management en hun personeelsbeleid zelf ter hand nemen en kunnen meer als
‘ondernemer’ optreden.
Begin jaren negentig zijn er al experimenten met afspraken (contractmanagement) tussen overheid en
instellingen geweest om de grote mate van detailsturing door de centrale overheid terug te dringen.
Het streven was (en is) om niet meer zoveel via inputs maar veel meer via outputs te sturen. De Zielund Leistungsvereinbarungen (ZLVs) die als (zacht) sturingsinstrument eind jaren 90 werden
ingevoerd in heel Duitsland moeten gezien worden als een van stappen in de hervorming van de relatie
tussen overheid (deelstaatsministerie) en instellingen. De ZLVs zijn overeenkomsten tussen de voor
hoger onderwijs verantwoordelijke minister (bijvoorbeeld de minister van innovatie in een deelstaat
als NRW) en de afzonderlijke publieke instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten en
Fachhochschulen).
17

Zie: www.hochschulkompass.de
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Eind jaren negentig zijn de eerste ZLVs getekend. Inmiddels zijn de meeste deelstaten aan de derde
ronde toe. De ZLVs hebben voor alle instellingen een gelijk format. Ze bevatten twee typen
doelstellingen (Ziele) voor een zekere periode (bijvoorbeeld 2007-2010). De eerste verzameling
doelen omvat onderwijs (capaciteit per discipline en de opzet van een afgestudeerden monitor);
onderzoek (de keuze uit een aantal door de overheid geselecteerde clusters), kennistransfer en gender
mainstreaming. De tweede verzameling doelen omvat facultatieve afspraken over de opleiding van
nieuwe wetenschappers, internationalisering, en de overgang tussen voortgezet onderwijs en hoger
onderwijs. Het is in de ZLVs dat het beleid rondom afstemming van vraag en aanbod van hoger
onderwijs aan de orde komt. Zo worden in het kader van het Hochschulpakt 2020 per instelling
concrete targets in de ZLVs opgenomen ten aanzien van toe te laten eerstejaars per studiegebied. Over
de effectiviteit van de Zielvereinbahrungen is echter niet iedereen even optimistisch (Kaiser, 2008),
omdat de overheid niet altijd concrete, precieze doelstellingen formuleert.
Met de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht in januari 2005 dat het in de HRG opgenomen
verbod op collegegeldheffing niet houdbaar is het voor de Duitse deelstaten mogelijk geworden om
van de studenten een bijdrage in de opleidingskosten te vragen. Van de mogelijkheid om een
collegegeld te heffen maken inmiddels zeven deelstaten gebruik vanaf het collegejaar 2006/07. Het
gaat om bijdragen in de orde van grootte van 500 Euro per semester. In NRW bepalen de instellingen
zelf of en hoeveel collegegeld ze vragen. Andere vormen van collegegeld, zoals bedragen te betalen
door langstuderenden, bestaan in de meeste deelstaten. Via de studiefinanciering (een combinatie van
beurs en lening voor studenten die niet financieel door hun ouders kunnen ondersteund) en
kinderbijslag (voor studenten tot 27 jaar) ontvangen studenten een bijdrage in de kosten van
levensonderhoud en de opleidingskosten.
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8 Nederland
8.1 Inleiding
Het wettelijke raamwerk voor het postsecundair onderwijs in Nederland wordt gevormd door de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW). De WEB betreft het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de
volwasseneneducatie. De WHW geeft de kaders voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het
wetenschappelijk onderwijs (wo).
Middelbaar beroepsonderwijs
Het mbo is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen.
Het mbo richt zich primair op jongeren vanaf 16 jaar en kent opleidingen op vier kwalificatieniveaus:
niveau 1: de assistentopleiding
niveau 2: de basisberoepsopleiding
niveau 3: de vakopleiding
niveau 4: de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding
Alle opleidingen in het mbo kunnen gevolgd worden via de beroepsopleidende leerweg, die voor
twintig tot zestig procent, of de beroepsbegeleidende leerweg, die voor meer dan zestig procent uit
beroepspraktijkvorming bestaat. De mbo-4-specialistenopleiding wordt door de OECD als ISCED
niveau 4C ingeschaald en kan daarmee als postsecundair onderwijs worden beschouwd. 18 De overige
mbo opleidingen liggen op lagere ISCED niveaus. De middenkaderopleiding en de
specialistenopleiding leiden op tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede
inzetbaarheid dan wel specialisatie. Dit niveau vereist naast beroepsvaardigheden ook
beroepsonafhankelijke vaardigheden.
Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn opleidingen in de
volwasseneneducatie en het beroepsonderwijs in een samenhangend wettelijk kader geregeld.
Overkoepelend orgaan voor beroeps- en volwasseneneducatie is de Bve Raad. Een van de uitkomsten
van de WEB (ingevoerd in 1996) was het opzetten van een stelsel van ruim 40 Regionale
Opleidingencentra (ROC’s) waarin al het middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs
werd verzameld. Daarnaast zijn er dertien vakinstellingen die zich, anders dan roc’s, op één
beroepenveld richten, elf agrarische opleidingencentra (AOC’s), die zich richten op opleidingen op het
gebied van voeding, natuur en milieu, en vijf overige instellingen. Tot die tijd waren er in Nederland
twee vormen van secundair beroepsonderwijs: het leerlingwezen en het beroepsonderwijs. Het
leerlingwezen bood vakopleidingen in een groot aantal bedrijfstakken en was een combinatie van leren
op school en in de praktijk. Het beroepsonderwijs stamt uit de jaren vijftig, bijvoorbeeld de
Middelbare Technische School (MTS). Later kwamen er ook andere richtingen bij, zoals economie
(MEAO), agrarisch (MAO) en dienstverlening en gezondheidszorg (MDGO).
Het mbo bezit tevens een doorstroomfunctie. Leerlingen moeten zonder belemmeringen kunnen
doorstromen van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. Betere doorstroom betekent dat meer
leerlingen sneller en op een goed niveau beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. In de WEB staan
landelijke kwalificatiestructuren voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs centraal. Alle
kwalificaties vormen gezamenlijk de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs (ksb). In 2000 werd een
bekostigingsmodel ingevoerd waarbij de bekostiging gedeeltelijk plaats vindt op basis van het aantal
deelnemers per opleiding (gedifferentieerd naar leerweg) en gedeeltelijk op basis van het aantal
gediplomeerden aan de instellingen. Sinds de invoering van de WEB zijn de gemeenten
18

Ook de modules van de Open Universiteit die ter voorbereiding kunnen dienen op een hbo- of wo-opleiding
zouden we mee moeten nemen omdat ze onder ISCED 4A vallen. Het gaat hier echter niet om grote aantallen.
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verantwoordelijk voor de planning en bekostiging van de volwasseneneducatie. De gemeenten kopen
volwassenenonderwijs in bij de roc’s. Omdat dit volwassenenonderwijs (vavo) op de lagere ISCED
niveaus is gesitueerd besteden we er verder geen aandacht aan in dit hoofdstuk.
Leerlingen die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn betalen cursusgeld. Voor jongere leerlingen is het
mbo gratis. Voor studenten van 18 jaar en ouder in een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het
mbo bedraagt het lesgeld in 2006/2007 € 963. Voor de deeltijdse vak-, middenkader- en
specialistenopleiding is het € 485,60.

8.2 Hoger onderwijs
Het hoger onderwijs (ISCED 5 en ISCED 6) wordt door universiteiten en hogescholen verzorgd.
Hogescholen verzorgen de theoretische en praktische voorbereiding die nodig is om beroepen uit te
oefenen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of nuttig kan zijn. Karakteristiek voor het
wetenschappelijk onderwijs is de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het
onderwijs is gericht op academische vorming, op de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de
beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis.
Tabel 8.1: Studenten: inschrijvingen per programma

Bachelor HBO
Doctorandus Universiteit
Doctor Universiteit (PG)
master HBO (PG)
beroepsdiploma HBO (PG)
Bachelor Universiteit
master Universiteit (PG)
beroepsdiploma Universiteit
(PG)
associate degree HBO

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

271905

315300

312791

315493

328019

338443

347854

356298

177620

166990

173090

130948

98954

72635

51271

31290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4027

3885

4189

4844

5122

0

0

0

6118

6825

7434

7994

8079

0

0

0

43068

79783

108992

125503

133952

0

0

0

4217

8884

15977

26170

40356

0

0

0

0

650

828

779

682

0

0

0

0

0

0

0

238

Vanaf 1993 valt zowel het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs onder de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daarnaast geldt de Wet op de
studiefinanciering 2000 (WSF 2000). De WHW zou vervangen worden door de nieuwe Wet op het
hoger onderwijs en onderzoek (WHOO), maar dit plan is voorlopig van de baan. In het regeerakkoord
van 2007 staat dat er na overleg met het onderwijsveld op korte termijn één nieuw geïntegreerd
wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek komt. De eerste
voorstellen daarvoor zijn begin 2008 bekend geworden: gemiddeld 80% van de bekostiging vindt
plaats naar rato van het aantal ingeschreven studenten (binnen de nominale cursusduur) en uitgereikte
diploma’s (Ba, Ma), en 20% bestaat uit per instelling verschillende onderwijsopslagen (die aan
afgesproken prestaties zijn gekoppeld).
In 1999 ondertekenden de Europese ministers van onderwijs de Bolognaverklaring. In Nederland heeft
na de inwerkingtreding van de BaMA wet in juni 2002 de overgang naar de twee-cyclische BaMa
structuur in hoog tempo plaatsgevonden en is het hoger onderwijssysteem gebaseerd op twee cycli,
undergraduate (bachelor) en graduate (master).
Het hoger onderwijs kent drie typen onderwijsinstellingen:
 Bekostigde instellingen krijgen hun geld van het ministerie van Onderwijs of van Landbouw
en vragen aan studenten een door de overheid vastgesteld bedrag aan collegegeld. Dit zijn
ruim vijftig hogescholen, dertien universiteiten en de Open Universiteit.
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Aangewezen instellingen zijn instellingen die op grond van de WHW zijn erkend
(‘aangewezen’). Deze instellingen vallen wel onder de WHW, maar het Ministerie van OCW
bekostigt hen niet. Deze instellingen bepalen zelf hoeveel collegegeld ze vragen en wie ze
toelaten. Wel moeten toegelaten studenten een havo-, mbo- of een vwo-diploma hebben. Deze
studenten kunnen studiefinanciering krijgen. Aangewezen instellingen verlenen wettelijk
erkende bachelor- en/of mastergraden. Er zijn ook enkele instellingen (vooral het
levensbeschouwelijk hoger onderwijs) die aangewezen en bekostigd zijn. Veel bepalingen in
de WHW zijn voor de aangewezen opleidingen niet van toepassing.
Particuliere instellingen vallen niet onder de WHW. Dit zijn bijvoorbeeld buitenlandse
universiteiten of business schools die buiten de regelgeving van de Nederlandse overheid
vallen.

hogescholen
Hogescholen zijn gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij kunnen onderzoek
verrichten voor zover dit verband houdt met het onderwijs aan de instelling (toegepast onderzoek).
Hogescholen verzorgen bacheloropleidingen, masteropleidingen en ze dragen kennis over ten behoeve
van de maatschappij. Niet alleen door schaalvergroting (fusies), maar ook doordat het aantal hbostudenten voortdurend toeneemt worden gemiddeld genomen de instellingen steeds groter. Er zijn 42
door de overheid bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er nog 60
aangewezen hbo instellingen. Er komen zowel voltijdse als deeltijdse als duale opleidingen in het hbo
voor.
Het hbo kent naast het initieel onderwijsaanbod ook enkele voortgezette opleidingen, die voor een
groot deel omgezet zijn in masteropleidingen, bijvoorbeeld de voortgezette kunstopleidingen, de
voortgezette opleidingen bouwkunst, de voortgezette lerarenopleidingen speciaal onderwijs, en de
voortgezette lerarenopleidingen eerstegraads algemene vakken. Voor het volgen van een voortgezette
opleiding moet de student al een opleiding in het hoger onderwijs hebben voltooid.
Veel studenten kiezen pas voor een hbo-masteropleiding na een paar jaar werkervaring. De overheid
bekostigt alleen in uitzonderlijke gevallen deze hbo-masters (op de gebieden gezondheidszorg,
onderwijs en kunst). Instellingen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld. Het collegegeld varieert
van ongeveer 5.000 tot 15.000 euro. Studenten aan deze opleidingen hebben eventueel wel recht op
overgebleven studiefinanciering na het afronden van hun bacheloropleiding. Er zijn 130
geacrediteerde hbo-masteropleidingen (2007).
universiteiten
Het wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven aan 14 universiteiten, inclusief de Open Universiteit.
Naast deze 14 universiteiten zijn er zogenaamde aangewezen instellingen, waaronder 6
wetenschappelijke theologische opleidingen, de Universiteit voor Humanistiek en de Nyenrode
Business Universiteit. Er zijn voltijd, deeltijd en duale opleidingen, die studie combineren met werken.
Universiteiten bieden driejarige bachelor programma’s aan en één- of tweejarige masterprogramma’s.
Bezit van een universitair bachelor-diploma geeft in principe toegang tot een (verwante)
masteropleiding. Wo-masteropleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd en duren een of twee jaar.
Voor de wo-master student geldt dat deze recht heeft op een jaar studiefinanciering tenzij de minister
heeft bepaald dat er recht is op twee jaar. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde technische opleidingen,
bèta-opleidingen en educatieve masteropleidingen, waar de master twee jaar duurt. De verwachting is
dat dit in de toekomst ook geldt voor onderzoeksmasters en opleidingen waarvan duidelijk is
aangetoond dat een eenjarige opleidingsduur onvoldoende is.
Binnen wo-masters zijn verschillende accenten mogelijk, bijvoorbeeld:
 voorbereiding op het bedrijfsleven of andere maatschappelijke functies (maatschappelijke
variant);
 voorbereiding op het beroep van leraar (educatieve variant);
 voorbereiding op een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld een promotie
(onderzoeksvariant).
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8.3 Toelating; duale leerwegen, EVC’s
toelating
Het Nederlandse hoger onderwijs kent een open toegang tot het hoger onderwijs. Voor hogescholen en
universiteiten geldt een systeem van centrale aanmelding en voor bepaalde opleidingen, waarvoor een
numerus fixus is vastgesteld, vindt er selectie plaats. Geldt er geen numerus fixus, dan is men geheel
vrij zich in te schrijven voor de opleiding en instelling van eigen keuze. Voor de programma’s met een
fixus mogen de instellingen voor een deel van de plaatsen zelf bepalen welke kandidaten ze selecteren.
Voor toelating tot een bachelor opleiding aan het hbo (duur bedraagt vier jaar) geldt als
vooropleidingseis het bezit van:
 een diploma havo;
 een diploma mbo middenkaderopleiding of een diploma mbo specialistenopleiding;
 een diploma vwo.
Een van de bovenstaande diploma’s geeft de student in principe toelatingsrecht. Naast
vooropleidingseisen kunnen door de instelling nog aanvullende eisen worden gesteld, die noodzakelijk
zijn voor het volgen van de opleiding of het uit te oefenen beroep.
In principe geeft het vwo diploma toegang tot de universiteit. Of directe toegang mogelijk is hangt af
van het gekozen profiel in het vwo. HBO-studenten die een vierjarig bachelor diploma hebben behaald
kunnen ook toegang krijgen tot een universitair master programma, maar aan die toegang kunnen
aanvullende eisen worden gesteld en worden kandidaten veelal verplicht (op eigen kosten) een
schakelklas te volgen. HBO-studenten met een propedeuse kunnen ook toegang krijgen tot een
universitaire studie.
Voor de studiejaren 2005-2006 en 2006-2007 geldt een experimenteerwet die selectie aan de poort,
collegegelddifferentiatie en flexibele toelating van studenten toestaat. Het gaat bij flexibele toelating
om studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. Wel moeten deze studenten
kennis en ervaring van vergelijkbaar niveau hebben opgedaan. De commissie ‘Ruim baan voor talent’
monitort dergelijke initiatieven. De commissie heeft in december 2007 haar eindrapport uitgebracht.

Tabel 8.2: Ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs naar geslacht en opleidingsvorm

Bron: CBS: Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2008.
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Duale leerwegen
Het wo en het hbo kunnen een duale variant aanbieden voor opleidingen die als voltijdstudie worden
aangeboden. Een duale opleiding combineert leren en betaald werken met het doel de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en studenten beter voor te bereiden op de
beroepspraktijk. Men kan duale leertrajecten beschouwen als een aanscherping van de bestaande
praktijk van stages binnen voltijdse opleidingen. Duale opleidingen leggen een zwaarder beroep op
zowel de onderwijsinstelling als op de werkgever bij het begeleiden van studenten. Via een
onderwijsarbeidscontract tussen de student, de onderwijsinstelling en werkgever wordt een deel van de
opleiding omgezet in een leer-werktraject. Student en werkgever vullen in samenwerking met de
opleiding het curriculum van de student in.
Tabel 8.3: Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs naar geslacht en opleidingsvorm

Bron: CBS: Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2008.

Van de ruim 366.000 studenten in het hbo (zie tabel 8.2) studeren er in 2006/07 80% in voltijd, 17% in
deeltijd en 3% in een duale variant. In het wo (208.000 studenten; zie tabel 8.3) zijn de percentages
94% (voltijd), 6% (deeltijd) en 0,01% (duaal). In het wetenschappelijk onderwijs studeren veel minder
studenten in deeltijd dan in het hbo. Duale studenten zijn er nauwelijks in het wetenschappelijk
onderwijs. In het studiejaar 1999 volgde een kleine zestig studenten een academisch duaal traject. Het
CBS telde er in 2004 200. In het wo wordt de opleiding eerstegraads docent aan de universitaire
lerarenopleiding (ulo) aangeboden als duaal traject. Verwacht wordt dat duale opleidingen in het
wetenschappelijk onderwijs vooral in de masterfase voor studenten een alternatief zullen zijn. Of dit
gerealiseerd wordt lijkt zeer de vraag. Voltijd- en deeltijdonderwijs verschillen in formele zin alleen
op het punt van het collegegeld en het recht op studiefinanciering. De hoogte van het collegegeld voor
deeltijdopleidingen wordt door de onderwijsinstelling bepaald en is lager dan bij voltijdopleidingen.
Voor studiefinanciering komen deeltijdstudenten niet in aanmerking. Dit in tegenstelling tot andere
onderwijssystemen die in dit rapport zijn besproken (VK, Zweden, VS).
Duale opleidingen waren er medio jaren negentig nog nauwelijks. 19 Het aantal hbo studenten aan die
opleidingen is sindsdien dan ook spectaculair toegenomen, van 1.500 tot 12.000. Aanvankelijk werden
duale opleidingen vooral door mkb-Nederland, de landelijke organisatie voor werkgevers in het
midden- en kleinbedrijf, gepropageerd. Eind jaren negentig toonden ook grote bedrijven uit de
financiële sector belangstelling voor duaal hoger beroepsonderwijs; een ontwikkeling die mede werd
ingegeven door de sterke toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures in die periode. Sinds
1997 kunnen werkgevers in technisch-commerciële sectoren, als zij een duale student in dienst nemen,
gebruikmaken van een fiscale faciliteit. Vanaf 1998 geldt de fiscale faciliteit ook voor
gezondheidszorginstellingen. Bij de meeste duale opleidingen kiezen studenten pas na het eerste jaar
19

Alinea gebaseerd op Bronneman-Helmers (2006), Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en
hoger onderwijs. Rijswijk: SCP.
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voor een duale opleidingsvariant. Het merendeel van de aangeboden duale opleidingen is technisch of
economisch van aard. Duale opleidingen bieden de mogelijkheid een ander type studenten aan te
spreken: bijvoorbeeld jongeren die al een mbo-opleiding achter de rug hebben en niet nog eens vier
jaar naar school willen. De studiefinancieringsregeling vormde destijds een knelpunt, maar deze is
inmiddels aangepast.
Duale hbo-studenten zijn meestal niet veel ouder dan de voltijdstudenten. Deeltijd hbo-studenten zijn
wél een stuk ouder dan voltijdstudenten: slechts 3% is jonger dan 23 jaar, 29% is tussen de 23 en 30
jaar oud, en het merendeel (68%) is ouder dan 30 jaar. Van de deeltijdstudenten keerde maar liefst
85% terug in het onderwijs na één of meer jaren te hebben gewerkt of wat anders te hebben gedaan. In
het deeltijd hbo-onderwijs vormen de studenten die een lerarenopleiding volgen de grootste groep. Het
omvangrijke lerarentekort dat zich rond 2000 manifesteerde, droeg aan die groeiende belangstelling
bij. In dat jaar trad ook de Interimwet zij-instroom primair en voortgezet onderwijs in werking,
waarmee het mogelijk werd om leraar te worden zonder de reguliere lerarenopleiding te hebben
gevolgd.
Wat betreft de duale wo studenten geldt dat er van meet af aan nogal wat bezwaren tegen duaal leren
werden ingebracht. Werkgevers en werknemers toonden zich in SER-verband niet erg gecharmeerd
van de gedachte. De SER waarschuwde voor ‘uitholling van de universitaire opleidingen’ en stelde dat
duale studenten geen reguliere werknemers mochten verdringen. In Nederland kan de duale leerroute
pas na het eerste jaar van de academische studie (de propedeuse) beginnen. Sinds de invoering van de
bachelormasterstructuur in 2002 lijkt het erop dat veel opleidingen een duale variant pas aanbieden in
de masterfase van de opleiding.
Erkennen Verworven Competenties
Het erkennen van verworven competenties (EVC’s) staat steeds meer in de belangstelling. Het begrip
EVC is in de jaren negentig in Nederland geïntroduceerd als een manier om kennis en ervaring
(competenties) in beeld te brengen, ongeacht of deze via een scholingstraject, werk- of levenservaring
werden verworven. EVC beoogt deze competenties te certificeren en te erkennen om daarmee
bijvoorbeeld de studieduur van een (vervolg-)opleiding te verkorten. Een kwaliteitsconvenant EVC
werd in november 2006 ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met
de werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijskoepels en het CWI. Bedoeling is dat het
verzilveren van levens- en werkervarig in een erkend diploma eenvoudiger wordt. Dat kan met een
opleiding die rekening houdt met Erkenning van Verworven Competenties. In het convenant staan
afspraken waardoor EVC onafhankelijk is geworden van een onderwijsinstelling en meer maatwerk
mogelijk is. Een diploma dat via EVC is behaald heeft overal in Nederland evenveel waarde. Het
Kenniscentrum EVC verzamelt data over EVC (http://www.kenniscentrumevc.nl/ ). Dit kenniscentrum
verzamelt informatie over EVC procedures en – instrumenten en verspreidt deze.
EVC’s zijn in Nederland nog niet altijd even goed uitgewerkt in de praktijk. Hogescholen zien EVC
vooral als instroominstrument en gaan er op verschillende wijzen mee om.

8.4 Associate degree programma’s; postdoctorale beroepsopleidingen
‘Korte’ opleidingen komen in het Nederlands hoger onderwijs weinig voor. In het hbo verkeerden
deze tot voor kort in een afbouwfase. Recent is echter een nieuwe impuls aan korte opleidingen
gegeven. Omdat er op de arbeidsmarkt behoefte is aan werknemers met een opleidingsachtergrond
tussen mbo-4- en hbo-bachelorniveau is er in het studiejaar 2006-2007 begonnen met pilots voor
Associate degree (Ad) programma's. Een tweede ronde pilots is in het studiejaar 2007-2008 gestart. De
minister heeft 57 pilots goedgekeurd. De programma’s zijn vooral bedoeld voor mbo’ers die door
willen studeren en mensen die werken en weer een studie op willen pakken. Deze programma’s:
 maken deel uit van hbo-bacheloropleidingen;
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bestaan uit 120 ECTS studiepunten;
leiden op tot een eigenstandige arbeidsmarktkwalificatie in de vorm van een wettelijke graad,
de Associate degree (Ad), die is opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat in 2006 bij de Tweede Kamer is
ingediend;
 maken het mogelijk dat na het behalen van een Ad men meteen of later bij de hogeschool
zonder studievertraging zijn hbo-bachelor kan afmaken door de overige 120 ECTS te behalen.
Studenten, die een Ad-programma volgen, hebben recht op studiefinanciering als ze voldoen aan de
standaard studiefinancieringseisen.
Doel van de 2-jarige Ad opleidingen is vooral de werkenden en afgestudeerde mbo’ers te bereiken die
het minder aantrekkelijk vinden om nog een lange opleiding in het hoger onderwijs te volgen. Dit zou
volgens het Ministerie van OCW in de toekomst een positief effect kunnen hebben op het
opleidingsniveau van de bevolking in Nederland.
De associate degree programma’s in het hbo bevinden zich op het niveau ISCED 5B (korte
praktijkgeoriënteerde hogere opleidingen). Er nemen in 2005 zo’n 240 studenten deel aan Ad
programma’s.
Postdoctorale beroepsopleidingen
Zowel in het hbo als in het wo worden postdoctorale beroepsopleidingen aangeboden. Bij de
postdoctorale beroepsopleidingen is geen sprake van een in de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) geregeld examen. Deze opleidingen worden niet door de
overheid betaald en studiefinanciering is niet mogelijk. Wel heeft de overheid in het verleden
startsubsidies gegeven. In principe worden de kosten gedragen door de studenten of hun werkgevers.
De postdoctorale opleidingen in het wo zijn in een tweetal typen onder te verdelen: Allereerst zijn er
postdoctorale opleidingen tot wetenschappelijk onderzoeker die volgen op opleidingen die in de eerste
plaats gericht zijn op een wetenschappelijke functie. Zo worden de meeste bètaopleidingen vaak
gevolgd door een postdoctorale aio (assistent-in-opleiding) opleiding tot wetenschappelijk
onderzoeker. Ten tweede worden opleidingen die overwegend gericht zijn op een specifieke
beroepensector, zoals medicijnen of rechten, in veel gevallen door een postdoctorale opleiding
gevolgd. Daarnaast zijn er diverse postdoctorale opleidingen die zich richten op beroepen in de private
sector, bijvoorbeeld opleidingen tot advocaat, accountant of notaris. Laatstgenoemde opleidingen
vinden tijdens het werk plaats, worden door de werkgever bekostigd en meestal door
beroepsverenigingen georganiseerd. Uit de wo Monitor 2003 blijkt dat ongeveer 30% van alle
afgestudeerde academici (zowel voltijd als deeltijd) na afloop van hun opleiding aan een
(postdoctorale) vervolgopleiding deelneemt (De Jong en Verbeek 2005).

Open bestel
Een nieuwe ontwikkeling is dat er mogelijkheden komen voor niet-bekostigde instellingen om op
tijdelijke basis opleidingen te gaan verzorgen met overheidssubsidie. Met ingang van het studiejaar
2007-2008 en het studiejaar 2008-2009 wordt op beperkte schaal geëxperimenteerd met een open
bestel.
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9 Reflectie
We zullen in dit laatste hoofdstuk trachten enkele grote lijnen te trekken door de voorgaande
hoofdstukken. Allereerst door een dwarsdoorsnede van het cijfermateriaal voor Nederland en de zes
referentielanden te maken (paragraaf 9.1), en ten tweede (paragraaf 9.2) door op de kenmerken van de
systemen te reflecteren om te zien waar systeemverschillen en –overeenkomsten zijn te ontdekken die
te maken hebben met de vraag hoe in de diverse onderwijssystemen met de matching van vraag en
aanbod wordt omgegaan.

9.1 Participatie; opleidingsniveau en deelname naar geslacht
Aan de hand van cijfermateriaal van internationale organisaties (EU, OECD, Unesco) is hieronder een
overzicht gepresenteerd van de ontwikkelingen in de deelname aan PS onderwijs via de bruto
participatiegraad (het aantal studenten gerelateerd aan de relevante bevolkingsgroep) en het
opleidingsniveau van de volwassen bevolking (het aandeel van de 25- tot 34 jarigen met een tertiair
diploma).
Figuur 9.1: Bruto participatiegraad (% bevolking) in tertiair onderwijs (ISCED 5 en 6)
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Bron: UNESCO Institute for Statistics en CHEPS Monitor
Noot: De bruto participatiegraad (gross enrollment ratio) is gedefinieerd als: the number of pupils enrolled in
tertiary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of the five-year age group
following on from the secondary school leaving age.

De VS en Zweden zijn koplopers wat betreft deelname aan hoger onderwijs. De Community
Colleges (VS) en de flexibele unitaire structuur van het onderwijssysteem (Zweden) liggen
hieraan ten grondslag. Duitsland loopt sterk achter bij de rest van de landen. Hier lijkt de federale
structuur en de rigide wetgeving, die lang de nodige hervormingen in de weg hebben gestaan,
vooral debet aan. Nederland is een middenmoter, en lijkt, net als het VK, naar de koplopers toe te
groeien, mede door de introductie van kortere programma’s (foundation/associate degrees) en het
doorzetten van flexibele toelating. Vlaanderen heeft recent een groot aantal hervormingen

67

doorgevoerd die eveneens tot doel hebben de schotten tussen de beroepsopleidingen en de
academische opleidingen weg te nemen.

Figuur 9.2: Aandeel (in %) van bevolking tussen 25 en 34 jaar met tertiaire opleiding, 1991-2005
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Bron: OESO, Education at a Glance, diverse jaargangen

Afgezien van de VS en Duitsland zijn vrouwen in de meerderheid in de postsecundaire
onderwijssystemen. Dit heeft deels te maken met het bestaan van opleidingsvormen die onderwijs
in deeltijd mogelijk maken (Zweden, Japan, VK), maar heeft waarschijnlijk ook met andere,
culturele factoren te maken. Zoals altijd is hier aan de orde wat de OECD voor een individueel
land meetelt onder tertiair onderwijs (Japan, VS).
Figuur 9.3: Aandeel (in %) van bevolking tussen 25 en 34 jaar met tertiaire opleiding, naar geslacht
(situatie: 2005)
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Het Nederlandse budget voor tertiair onderwijs is ‘gemiddeld’ en vergeleken met Japan, het VK en de
VS zijn de private bijdragen nog niet extreem hoog (figuur 9.4).
Figuur 9.4: Uitgaven voor hoger onderwijs: totaal (% GDP) en aandeel (in %) van bijdragen van
private partijen, jaar 2000

Bron: Gebaseerd op OECD (2003), Tabel B 2.1b (Tertiary education total) en Tabel B 3.2 (Tertiary Education;
relative proportion of private sources)
Noot: Bijdragen van studenten gecorrigeerd voor collegegeld betaald door overheid.

9.2 Systeemkenmerken
Overeenkomsten en verschillen tussen de landen wat betreft het in gang gezette beleid rondom de
match van vraag en aanbod van postsecundair onderwijs zijn:
 initiatieven die landen in gang hebben gezet wat betreft kortere opleidingen,
 toegang tot postsecundair onderwijs (o.a. via EVC’s, instroommogelijkheden),
 combinaties van werken en leren (deeltijd, duaal),
 afgrenzing van het initiële en postinitiële postsecundair onderwijs,
 stimulering van levenslang leren en kortere beroepsgerichte opleidingen
Dit kan zowel binnen binaire systemen als unitaire systemen het geval zijn. Vaak is de aanleiding een
gepercipieerd tekort aan adequaat opgeleide arbeidskrachten in de beroepsbevolking of het
ondervertegenwoordigd zijn van bepaalde maatschappelijke groepen in het (postsecundair) onderwijs.
Ook wordt geanticipeerd op demografische verschuivingen, met name de vergrijzing van de
bevolking.
Hervormingen in de kwalificatiestructuur is het eerste thema dat in alle hier besproken
onderwijssystemen aan de orde is. De bevordering van flexibiliteit in het post secundaire
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onderwijssysteem staat daarbij voorop. In Vlaanderen (via examen- en creditcontracten), de VS (via de
Community Colleges), het VK (via de Foundation Degrees en het ruime aanbod van
deeltijdonderwijs), Japan (de Specialised Training Colleges) wordt flexibiliteit geboden aan studenten
om gemakkelijk in te stromen en daarna door te stromen naar een hoger opleidingsniveau.
Dit is een eerste manier om de het aanbod van het postsecundair onderwijs beter op de behoeften van
de consumenten, zowel studenten als werkgevers, aan te laten sluiten en een verdere uitbreiding van
het systeem te vergemakkelijken.
Instroom en doorstroom, en daarmee een match tussen vraag en aanbod, kan op verschillende
manieren worden gestimuleerd:
 via de structuur van het aanbod, waarbij studenten zo weinig mogelijk worden gehinderd door
eisen van tijd, plaats en voorgeschreven opleidingsvolume (Vlaamse flexibiliseringsdecreet);
 via de breedte van het aanbod – ook in de deeltijdopleidingen (VS, VK, Zweden);
 door de vormgeving van de publieke bekostiging van instellingen: opslagen voor specifieke
groepen van studenten (Vlaanderen, VK) en hanteren van studiepunten als
bekostigingsgrondslag (Vlaanderen)
 door de mogelijkheid om korte programma’s (met een erkende graad afgesloten) te volgen
(VS, Zweden, VK)
 door studenten via de erkenning van eerder verworven competenties en kwalificaties
vrijstellingen en maatwerk te bieden (Japan, Zweden, Nederland, mondjesmaat in Duitsland);
 door opleidingsaanbieders en bedrijven samen te laten werken (Foundation degrees in het VK,
AVE in Zweden) en door opleidingsaanbieders min of meer te dwingen in de richting van
samenwerking (de associaties in Vlaanderen, de transfer van Community College studenten in
de VS);
 door de mogelijkheid de opleiding in deeltijd – eventueel naast werk of gezin – of in overleg
met de werkgever (duale programma’s) te volgen – dit is vooral voor oudere (mature)
studenten aantrekkelijk (VK, Zweden, VS);
 door het bieden van beurzen en studiefinanciering – ook aan studenten die niet de voltijdse
programma’s volgen (Zweden, VK, Zweden);
 door private aanbieders (zoals in Japan en de VS) de ruimte te bieden in te spelen op
behoeften die niet door het publieke systeem worden gedekt.
De discussie over differentiatie en flexibiliteit is sterk verbonden met aspecten van autonomie:
Kunnen instellingen zelf hun opleidingenaanbod vaststellen, hun toelatingsbeleid vormgeven en een
eigen personeelsbeleid voeren? Uiteraard is ook de autonomie op het gebied van de
instellingsfinanciën van belang: Kunnen instellingen door meer studenten aan te trekken ook meer
middelen binnenhalen uit publieke en private bron? In Japan en Duitsland zijn er nog steeds
aanzienlijke institutionele belemmeringen aan de orde. In Zweden, de VS en het VK en ook in
Nederland is dit veel minder het geval en zijn in het recente verleden ingrijpende hervormingen
doorgevoerd die tot meer marktwerking (keuzevrijheid voor studenten; concurrentie; autonomie voor
onderwijsaanbieders) in het systeem hebben geleid. Vlaanderen en Nederland kennen een open
toegang voor studenten – dit geldt ook voor grote delen van het Amerikaanse systeem. Het VK biedt
de mogelijkheid aan de onderwijsinstellingen om zelf de collegegelden vast te stellen en beurzen te
laten verstrekken aan studenten. De VS laat meer aan de instellingen zelf over hoe ze met toelating en
studiefinanciering omgaan.
Meer differentiatie – variëteit of diversiteit – in programma’s en aanbieders kan worden gezien als het
centrale thema bij de matching van vraag en aanbod. Het gaat dan niet in eerste instantie om de
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, maar veeleer om de doelstelling van participatie: alle
talenten dienen tot ontwikkeling te kunnen komen, ook van diegenen die niet tot de traditionele groep
van deelnemers aan het postsecundair onderwijs behoren (sociaal-economisch zwakkeren, ouderen,
werkenden, etnische minderheden). Ook de vraag wat studenten leren speelt mee in
aansluitingskwesties. Daarbij is in een aantal landen gewezen op kwalificaties (competenties) die op
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de arbeidsmarkt in toenemende mate van belang worden geacht, zoals flexibiliteit, het vermogen in
teamverband te werken, de vaardigheid om problemen te herkennen en op te lossen, en sociale en
communicatieve vaardigheden. Al deze matchingskwesties vragen intensieve contacten tussen
onderwijsinstellingen en andere stakeholders bij het opzetten van nieuwe en aangepaste opleidingen en
het inrichten van het curriculum.
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