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Management samenvatting 
De auditcommissie heeft met veel waardering kennis genomen van de enthousiaste inzet 
waarmee de universiteiten activiteiten en initiatieven ontplooien om de WO-Sprint 
doelstellingen te realiseren. De auditcommissie heeft de stellige indruk dat de universitei
ten goed doordrongen zijn van de urgentie van de problematiek rond bètatechniek. Dit 
auditrapport heeft daarom een positieve grondtoon. 

Met nadruk brengt de auditcommissie de volgende punten naar voren. 

Aanpak van het tekort aan bètadocenten 

1	 Op de arbeidsmarkt doet zich een serieus tekort aan bètadocenten voor. De 
auditcommissie vindt dit tekort zorgwekkend. Gezien de toenemende ernst van dit 
probleem bepleit de auditcommissie om op verschillende fronten voortvarend naar 
oplossingen te zoeken. De commissie ziet als oplossingsrichtingen hiervoor: 

- Bevordering van academische 1e graadslerarenopleiding (vooral bij de TU’s). 
- Doorstroom van 2e graadsdocenten naar de opleiding van 1e graadsdocenten, via 

schakelprogramma’s.  
- (Academische) bachelors met een pedagogische / didactische minor moeten in 

aanmerking komen voor verlening van een 2e graadsbevoegdheid.  
- Aanvullend hierop: koppeling van natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens de 

masterfase aan het leraarschap (drempelverlaging).  
- Actieve werving van zij-instromers.  
- Omscholing van biologiedocenten naar andere bètavakken met een docententekort, 

in het bijzonder scheikunde, dan wel biologiestudenten de gelegenheid geven om 
een scheikundebevoegdheid te halen.  

- Actieve werving en bijscholing van hbo’ers voor wie de stap naar het bètadocent
schap haalbaar is. 

- Bijscholing van zittende 2e graadsdocenten door universiteiten.  
- Bèta1op1-studentmentoren benaderen als potentieel geïnteresseerden in het 

leraarschap en de kans bieden op ontplooiing als vo-docent. 

2	 De auditcommissie geeft het ministerie van OCW nadrukkelijk in overweging om het 
beleid op het vlak van het tekort aan bètadocenten te intensiveren. Daarbij denkt de 
commissie in het bijzonder aan hervatting van de kwijtscheldingsregeling van de 
studieschuld van iedereen die kiest voor een loopbaan als docent in het onderwijs. 

Versterking van de doorstroom van studenten bètatechniek 

3	 Het doorstroomrendement is in de ogen van de auditcommissie problematisch 
laag en een verbeterpunt met hoge prioriteit. Veel bètatechnische opleidingen 
worstelen met de vraag hoe ze effectief verbetering kunnen brengen in hun door
stroomrendement. 

4	 Aangrijpingspunt ter verbetering van het doorstroomrendement is een cultuuromslag 
onder studenten én ook docenten waar ‘niet snel studeren’ nu vaak gewoon wordt 
gevonden. In de ogen van de commissie is voor het doorbreken van zo’n cultuur 
wellicht een doorstroom bevorderend onderwijsparadigma nodig met als ken
merken: 
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- Een studiecultuur waarin de student als junior medewerker in teamverband werkt 
aan inspirerende, authentieke opdrachten, die ‘van buiten’ komen en waarvan de 
resultaten ook weer ‘buiten de universiteit’ worden benut.  

- Werken in een omgeving waarin het werk van studenten relevant, betekenisvol is 
(en niet alleen een cijfer oplevert), waarin feedback wordt gegeven op het gelever
de werk, een en ander binnen een afgebakend tijdskader. 

- Omslag naar talentontwikkeling: in plaats van het traditionele wegwerken van 
deficiënties, motiveren en herkansen komt uitvoering van inspirerende, reële, veel
eisende opdrachten, die goed aansluiten op interesses van studenten.  

- Zichtbaar maken van goed presteren en excellentie, bijv. in honours programma’s 
of excellente tracés; gericht stimuleren van studenten die meer willen en kunnen. 

5 In het licht van het streven naar een robuuste aanpak van de doorstroomproblema
tiek adviseert de auditcommissie het Platform om te onderzoeken:  

- welke instrumenten gericht op bevordering van doorstroom feitelijk worden 
ingezet, 

- wat de relatieve effectiviteit van deze instrumenten is, en  
- welke doorstroomvriendelijke onderwijsscenario’s op basis van good practices 

kunnen worden ontworpen en in een beperkte setting beproefd. 
De commissie acht het tijdig nemen van maatregelen ter verbetering van het door
stroomrendement van groot belang en bepleit daarom bij het Platform Bèta Techniek 
om hierin nadrukkelijk de regie voeren. 

Versterking van diversiteit 

6 Het is de auditcommissie opgevallen dat diversiteit van de toekomstige studentenpo
pulatie op de meeste universiteiten geen majeur (beleids)thema is.  

- De door- en uitstroom van allochtone studenten is een aandachtspunt voor  
universiteiten met relatief veel van deze studenten (WUR, grensuniversiteiten).  

- Sommige universiteiten voeren wel specifiek wervingsbeleid voor buitenlandse 
studenten. 

- In volumetermen zijn meisjesstudenten voor veel universiteiten de meest 
relevante doelgroep voor diversiteitbeleid. Vooral Bèta1op1 wordt gezien als een 
effectieve regeling om meisjes op het vo de ogen te openen voor de keuze van een 
natuurprofiel c.q. de mogelijkheden van een bètatechnisch studievervolg.  

7	 De auditcommissie meent dat er een substantieel onbenut potentieel voor 
instroomgroei bestaat bij vrouwelijke, allochtone en buitenlandse studenten. De 
commissie bepleit daarom bij de universiteiten betere onderlinge afstemming op dit 
punt, meer van elkaar te leren en gerichte maatregelen te ontwikkelen om dit ver
borgen talent effectiever te ‘oogsten’. 

Naast bovengenoemde aandachtspunten heeft de auditcommissie het volgende 
geconcludeerd c.q. aanbevolen. 

INSTROOM 

8	 De instroom van studenten bètatechniek in het wo is in de periode 2000–2006 met 
26,9% toegenomen tot ruim 11.000 studenten. Een substantieel deel van deze 
instroomgroei vloeit voort uit het groeiende aantal buitenlandse en vrouwelijke 
studenten die voor een bètastudie kiezen. Ondanks de positieve instroomontwikkeling 
neemt het marktaandeel van bètatechniek in het wetenschappelijk onderwijs als 
geheel in deze periode licht af. 
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9	 Alle universiteiten ontplooien een breed scala aan activiteiten ter bevordering van de 
instroom van studenten bètatechniek, veelal via een regionaal netwerk met vo
scholen en hogescholen. Deze activiteiten voorzien in een grote behoefte die veelal de 
beschikbare capaciteit overstijgt, zeker waar het gaat om het koesteren van bètata
lent. Sommige initiatieven zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd en verdienen 
verdere afstemming (bijv. Bèta1op1). Onvoldoende duidelijk is hoe effectief en 
efficiënt de ontplooide initiatieven zijn en welke initiatieven nà WO-Sprint voor 
continuering in aanmerking komen.  

10	 Gezien de positieve ervaringen tot dusver bepleit de auditcommissie een systemati
sche analyse van Bèta1op1 gericht op meer duidelijkheid over welke 
inzetmogelijkheden van studentmentoren in het vo effectief zijn.  

11	 Gezien het tijdelijke karakter van WO-Sprint pleit de auditcommissie voor tijdige 
bezinning op duurzame verankering van instroominitiatieven in het instellingsbeleid. 

12	 Afgaande op het grote aantal studenten dat in het eerste jaar of na een jaar 
overstapt, blijken relatief veel studenten in eerste instantie “fout” te kiezen, namelijk 
voor een studie die onvoldoende aansluit op hun interesse en/of competenties. De 
begeleiding in het keuzeproces van studenten verdient daarom onverminderde 
aandacht. 

13	 De profielkeuze in de 3e klas van het vwo is voor de potentiële instroom van studenten 
bètatechniek in het wo van groot belang. De auditcommissie pleit ervoor om na te 
gaan wat voor activiteiten op grond van welke overwegingen worden ontplooid op het 
gebied van promotie van bètatechniek op de basisschool, de onder- en bovenbouw 
van het vo, en na te gaan waar in deze keten winst in efficiëntie mogelijk 
is. Kernvraag is hoe vo-leerlingen goed kunnen worden toegerust voor hun profiel- en 
studiekeuze. 

14	 Lang niet alle leerlingen met een natuurprofiel kiezen voor een bètastudie. Onduidelijk 
is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en over welke opties de sleutelactoren 
in dit proces (vo-scholen, universiteiten, PBT) beschikken om vo-leerlingen goed toe 
te rusten voor hun studiekeuze. De auditcommissie bepleit (vervolg)onderzoek naar 
de beïnvloedingsopties op het profielkeuzegedrag. 

DOORSTROOM 

15	 Wo-instellingen en studenten zien de bachelorstudie veelal (nog) niet als een 
wetenschappelijke basisopleiding, waarna een expliciete keuze voor een vervolgtraject 
kan worden gemaakt. Hierin lijkt een aarzelende verandering in denken op gang te 
komen. De commissie raadt de universiteiten aan de bachelorstudie nadrukkelijker 
dan nu het geval is te positioneren als een op zichzelf staande basisopleiding. 

16	 De auditcommissie deelt de voorkeur van verschillende universiteiten voor hantering 
van de harde knip. Gezien de huidige praktische bezwaren tegen een zeer strikte 
hantering van de harde knip bij de overgang van bachelor- naar masterfase bepleit de 
auditcommissie beperkte overlap tussen bachelor- en masterfase, bijv. door de duur 
van deze overlap alsook het betreffende aantal studiepunten te beperken. 
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17	 Over het algemeen is het rendement van masteropleidingen hoog, volgens de 
universiteiten ten gevolge van selectie (gemotiveerde studenten).  

18	 Bètamasteropleidingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op studenten met 
een vooropleiding aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast richten universiteiten 
zich ook steeds meer op de werving van hbo-studenten door hen aansluittrajecten en 
schakelprogramma’s aan te bieden. Het aandeel van hbo-studenten is gemiddeld 
ongeveer een kwart. 

UITSTROOM 

19	 De gediplomeerde uitstroom is in de periode 2000-06 toegenomen met 29,4%. 
Daarmee is de Lissabondoelstelling feitelijk gehaald. Echter, de bètatechnisch gedi
plomeerde uitstroom licht verliest sterk marktaandeel in de totale uitstroom. 

CONTINUÏTEIT IN VERNIEUWING 

20	 Gezien cruciale rol die vo- en ho-docenten bètatechniek spelen in de vakvernieuwing 
en professionalisering van het bètatechnisch voortgezet onderwijs, en de verwach
ting dat met de invoering van de nieuwe bètavakken in het voortgezet onderwijs nog 
jaren gemoeid zijn, is voortgezette, substantiële ondersteuning van dit vernieuwings
proces van overheidswege een harde succesvoorwaarde. Essentieel is ook dat 
bètafaculteiten genoeg ruimte krijgen voor inbreng van hun expertise en faciliteiten in 
dit vernieuwingsproces. De auditcommissie bepleit voortgezette ondersteuning (van 
overheidswege) van deze bijdrage, nà WO-Sprint, bijv. via regionale steunpunten. 

21	 Gezien de beperkte looptijd van de programma’s van het Platform en de dragende rol 
van deze programma’s in de bètavakvernieuwing dringt de auditcommissie er bij het 
Platform op aan om tijdig condities te (doen) creëren voor voldoende continuïteit in 
het bètavernieuwingsproces zelf en in de indaling ervan in het voortgezet 
onderwijs. 

22	 De auditcommissie is er voorstander van dat universiteiten jaarlijks expliciet 
verantwoording afleggen van hun (bèta)onderwijsprestaties. 
Op instellingsniveau ontbreekt veelal het aan een consistente dataset voor een 
betrouwbare monitoring van doorstroom, studietempo en –rendement van studenten 
bètatechniek. De auditcommissie vindt gebrekkige monitoring van essentiële presta
tie-indicatoren (van de in-, door- en uitstroom van studenten bètatechniek) 
onacceptabel en dringt aan op ontwikkeling van eenduidige, breed geaccepteerde 
indicatoren voor kwantitatieve monitoring. De auditcommissie beveelt aan om daarbij 
buitenlandse good practices als referentiepunt (benchmark) te hanteren. 

DUURZAME INBEDDING 

23	 Blijvend effect van het WO-Sprint programma vereist duurzame inbedding van 
initiatieven, activiteiten en projecten in het instellingsbeleid en adequate verbinding 
met de vernieuwingstrategie van de universiteiten. In algemene zin heeft de audit
commissie nog geen goed zicht gekregen op de mate waarin deze duurzame 
verankering plaats vindt. 

24	 De auditcommissie ziet als aangrijpingspunten voor duurzame verankering van 
WO-Sprint:  
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- Succesvol gebleken innovatiepraktijken.

- Bevordering van een lerende vernieuwingscultuur. 

- Continuïteit in bètavakvernieuwing.

- De vernieuwingsstrategie van de universiteiten zelf.  

- Vanuit regioperspectief kunnen universiteiten het WO-Sprint effect in netwerken


met vo-scholen bestendigen. Regionale steunpunten zijn hiervoor een nuttige kata
lysator. 

De commissie bepleit bij het Platform om vast te houden aan de huidige nadruk op 
verduurzaming. 

SAMENHANG EN SYNERGIE 

25	 De auditcommissie wijst het Platform op het belang van voldoende samenhang en 
afstemming tussen de programma’s van het Platform, om zo synergiemogelijkheden 
beter te benutten. Naarmate deze raakvlakken steviger zijn, neemt de kans op 
duurzame verankering ook toe. De auditcommissie heeft de stellige indruk dat er 
aanzienlijke ruimte is voor verbeterde afstemming tussen het bètatechnisch hbo en 
wo. 
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Figurenoverzicht 

Figuur 1. De ontwikkeling van het totale aantal instromende studenten bètatechniek aan 
Nederlandse universiteiten, in cluster 1 en 2, ten opzichte van de totale instroom, 
2000-2006 (zie ook Bijlage 6:........................................................................... 32 

Figuur 2. De ontwikkeling van het aantal instromende studenten in cluster 1 opleidingen 
aan Nederlandse universiteiten, naar geslacht, 2000-2006 (zie ook Bijlage 6:  Tabel 1). 
.................................................................................................................... 33 

Figuur 3. De ontwikkeling van het aantal instromende studenten aan cluster 2 opleidingen 
aan Nederlandse universiteiten, naar geslacht, 2000-2006 (zie ook Bijlage 6: Tabel 1). 
.................................................................................................................... 34 

Figuur 4. De ontwikkeling van het rendement van alle wo-opleidingen, en van wo-
opleidingen in de sectoren Natuur en Techniek, 1995-2000, in % (zie Bijlage 6, Tabel 
13). .............................................................................................................. 42 
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1 Inleiding en achtergrond  

Voor u ligt het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint. In dit rapport doet de 
commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint 
programma van het Platform Bèta Techniek.  

Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de “Lissabon doelstellin
gen”.1 Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun streven vastgelegd om de 
Europese economie in de periode tot 2010 te transformeren tot de meest innoverende en 
concurrerende economie ter wereld. Als uitwerking van deze doelstellingen is afgesproken 
om meer te investeren in R&D, en te werken aan een toename van 15% in het aantal 
afgestudeerden – in het bijzonder in de exacte en technische vakken – aan instellingen 
voor hoger onderwijs in EU-lidstaten. In Nederland is deze doelstelling voor het 
wetenschappelijk onderwijs vertaald in 15% meer afgestudeerde bètatechnici in 2010. 

Het WO-Sprint programma wil deze 15% doelstelling realiseren in de “harde” universitaire 
bètatechnische opleidingen én de zogeheten snijvlakopleidingen.2 Vanuit dit programma 
wordt in drie jaar tijd (tot en met 2008) € 20 miljoen aan stimuleringsmiddelen verdeeld 
over de Nederlandse universiteiten met een faculteit bèta-, aard- of levenswetenschappen, 
en over de drie technische universiteiten. Het programma wordt geëvalueerd middels een 
jaarlijkse monitor en audit. Bureau Regioplan voert de monitor uit. Een onafhankelijke 
auditcommissie voert de audit uit. Deze commissie bestaat uit: 

- Prof. dr. Tjeerd Plomp (voorzitter, emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de 
Universiteit Twente); 

- Dr. N. Ginjaar-Maas (voormalig staatssecretaris van Onderwijs); 
- Ad de Jager (voormalig Inspecteur Generaal van het Onderwijs, voormalig Eerste 

Kamerlid); 
- Prof. dr. Albert Pilot (hoogleraar scheikundedidactiek en curriculum, aan de 

Universiteit Utrecht); 
- Prof. dr. Werner van der Weg (emeritus hoogleraar natuurkunde, aan de Universi

teit Utrecht), en 
- Prof. dr. Taede Sminia (oud-rector magnificus van de Vrije Universiteit). 

Als secretaris van de auditcommissie treedt drs. Ankie Korsten van het Platform Bèta 
Techniek op. OPM.: RKb als toegevoegd lid en penvoerder van het auditrapport. 

Dit auditrapport is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 wordt kort de gevolgde 
werkwijze geschetst en de wijze waarop de verslaglegging van de audits is georganiseerd. 
Hoofdstuk 3 gaat in op het gehanteerde waarderingskader (in bijlage 2 zijn de auditcriteria 
uitgewerkt) en reflecteert op de beleidsdoelen. Hoofdstuk 4 presenteert de conclusies en 
aanbevelingen van de auditcommissie. Een meer gedetailleerde uitwerking van de 
bevindingen van de commissie staat in het Achtergronddocument (Deel 2). 

1 “Increasing graduates in mathematics, science and technology by 15% by 2010, while improving 
gender balance”. 

2 Zie tekstkader in 4.1 en rapport commissie Sminia (2006). 
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2 Werkwijze en verslaglegging 

De Auditcommissie WO-Sprint heeft in de periode van 28 augustus tot 29 oktober 2007 de 
13 universiteiten die participeren in WO-Sprint bezocht. Elke universiteit is bezocht door 
een delegatie van drie of vier commissieleden, onder wie steeds de voorzitter. 

Input voor de auditbezoeken was de beschikbare monitorinformatie, zowel uit de interne 
monitor van de universiteiten zelf als uit de externe monitor (door bureau Regioplan). De 
bezoeken zijn steeds zo ingericht dat de auditcommissie met een breed scala van 
betrokkenen van gedachten kon wisselen, uiteenlopend van vo-leerlingen en studenten, 
bètamentoren tot docenten, opleidingsdirecteuren en een vertegenwoordiger van het 
college van bestuur. Steeds fungeerde de universitaire projectleider van WO-Sprint als 
primair aanspreekpunt. Ter afsluiting van het auditbezoek heeft de voorzitter van de 
auditcommissie steeds bij wijze van terugkoppeling een eerste samenvattende impressie 
gegeven aan vertegenwoordigers van de universiteit. 

Van elk bezoek is een auditverslag gemaakt dat aan de universiteit is voorgelegd ter 
becommentariëring, aanvulling en goedkeuring. In dit verslag heeft de auditcommissie 
haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen neergelegd, mede op basis van de 
gehanteerde auditcriteria (zie 3). Elk verslag blijft vertrouwelijk en fungeert als spiegel en 
reflectiemiddel ter bepaling van de voortgang van de WO-Sprint inspanningen, en de mate 
waarin de programmadoelstellingen worden gerealiseerd. 

De voorzitter van de auditcommissie heeft de algemene bevindingen van de tweede 
auditronde gepresenteerd tijdens de Sprintconferentie op 15 november 2007. Naar 
aanleiding van deze presentatie is bij die gelegenheid een eerste discussie gevoerd met 
vertegenwoordigers van de universiteiten.  

Op basis van elk auditverslag brengt de commissie een instellingsspecifiek advies uit aan 
het Platform. Dit advies vormt de grondslag voor een voortgangsoverleg tussen Platform 
en elk van de deelnemende universiteiten.  

Onderhavig rapport vat de voornaamste bevindingen van de auditcommissie samen en 
heeft als zodanig een algemene – niet op afzonderlijke universiteiten gerichte – focus. Uit 
deze bevindingen vloeien algemene aanbevelingen voort die primair betrekking hebben op 
de verdere ontwikkeling van het WO-Sprint programma als geheel. 
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3 Waarderingskader, reflectie op 
doelstellingen 

3.1 Waarderingskader en -criteria 

De auditcommissie heeft in haar werk vastgehouden aan de realisatie van de 15% 
groeiambitie ten opzichte van 2000. Dit blijft een belangrijke leidraad bij de waardering 
van WO-Sprint initiatieven. In het auditrapport 2006 heeft de auditcommissie aangegeven 
om met deze leidraad genuanceerd en gedifferentieerd om te willen gaan. Naar aanleiding 
van de audit 2006 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) in haar overleg met de 
universiteiten vooral de discussie gezocht over de vraag hoe de in- en uitstroomverhoging 
duurzaam kan worden verankerd in het instellingsbeleid. Op verzoek van het PBT heeft de 
auditcommissie deze vraag naar “verduurzaming” in de auditgesprekken steeds aan de 
orde gesteld. Een eventuele tweede tranche Sprint (2009-2010) zal sterk vanuit het 
oogpunt van deze verduurzaming worden ingezet.  

De auditcommissie hanteert drie typen waarderingscriteria: inhoudelijke criteria, 
thematische aandachtspunten, en procesmatige criteria. 

Inhoudelijke criteria. De pijlers onder WO-Sprint zijn: instroom, doorstroom en 
uitstroom. In de auditronde 2007 verschuift het accent naar de doorstroom van studenten 
bètatechniek.  

Als thematische aandachtspunten komen onder meer aan de orde de diversiteit van de 
instroom (meisjes, allochtonen, gehandicapten), buitenlandse studenten, het imagopro
bleem van de cluster 1 opleidingen, de bètadocenten, wiskunde (imago, 
niveauaansluiting), bètabeurzen, en  Sprint-UP. 

Procesmatige criteria. Aangesloten is op de procesmatige criteria die door het PBT zijn 
aangereikt: urgentiebesef, draagvlak, hantering van een succesvolle duurzame aanpak 
(verduurzaming), consistentie, en visie en leiding. 

In Bijlage 2 zijn de auditcriteria uitgewerkt. 

3.2 Reflectie op beleidsdoelen 

De Lissabondoelstelling die voor WO-Sprint richtinggevend is, luidt als volgt: 

“Increasing graduates in mathematics, science and technology by 15% by 2010, while 
improving gender balance”.  

De operationele vertaling van deze doelstelling is dat in 2010 15% meer academisch 
opgeleide bètatechnici uitstromen naar de arbeidsmarkt dan in 2000. Wil deze uitstroom
doelstelling worden gehaald, dan zal ook de instroom en het studierendement – gegeven 
het huidige niveau – flink moeten toenemen. Bij een gelijkblijvend studierendement van 
50% moet de instroom van studenten bètatechniek ten minste 30% toenemen om de 
uitstroomdoelstelling te kunnen behalen.  

Onderstaande (aan het WO-Sprint auditrapport van 2006 ontleende) figuur illustreert dat 
er in de keten tussen vwo en afronding van de masteropleiding een reeks van momenten is 

14 



waarop het beoogde eindresultaat – 15% meer uitstroom – positief of negatief kan worden 
beïnvloed. 

Bacheloropleiding 
+

2
5

%

+
2

5
%

 

Masteropleiding 

VWO Ba: + 15% 

hbo 
Internationaal Internationaal 

hbo-p 

Realisatie van deze doelstelling vergt daarom een gecoördineerde aanpak op het niveau 
van in-, door- en uitstroom. Deze aanpak kent vier aangrijpingspunten die voor de 
realisatie van de uitstroomdoelstelling relevant zijn: 

o	 De profielkeuze van vwo’ers. Naarmate meer vwo’ers kiezen voor een natuurprofiel 
groeit ook het potentieel waaruit wo-studenten bètatechniek voortkomen.  

o	 De studiekeuze van vwo’ers na het behalen van het diploma. Lang niet alle vwo’ers 
met een natuurprofiel kiezen immers voor een bètatechnisch vervolg in het wo. 

o	 Het studierendement. Zoals gesteld, bij het huidige niveau van de instroom dient de 
doelstelling substantieel hoger te liggen dan 15% groei. 

o	 De doorstroom van bachelors naar de masterfase. Een grotere doorstroom van 
bètatechnische bachelors naar de masterfase – al dan niet direct aansluitend – draagt 
verder bij realisatie van de uitstroomdoelstelling.  

De problemen met de doorstroom van studenten (vooral de hoge uitval) zijn niet uniek 
voor de sector bètatechniek, maar een kenmerk voor grote delen van het wo en hbo.3 

Door de ondertekening van het Lissabonakkoord onderschrijft de overheid de prioriteit aan 
de sector bètatechniek. Hoewel in andere opleidingen gelijksoortige (door
stroom)problemen worden gesignaleerd, impliceert dit akkoord dat vanuit de politiek 
prioriteit is gegeven aan bètatechniek. Daarmee is deze prioriteit naar het oordeel van de 
auditcommissie ook binnen de universiteiten gelegitimeerd. 

Zie bijvoorbeeld het recente advies van de Onderwijsraad om (i) een premie in te voeren ter 
terugdringing van de hoge uitval en (ii) te bevorderen dat studenten ‘dicht bij hun studie’ gaan 
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Los van deze ketenoverwegingen doen zich op de arbeidsmarkt ontwikkelingen voor die 
duiden op toenemende krapte aan academisch opgeleide bètatechnici. Waar “15% meer 
afgestudeerde bètatechnici” ten tijde van de formulering van de Lissabondoelstellingen nog 
een realistische doelstelling was, lijkt de huidige behoefte aan bètatechnici op de 
arbeidsmarkt een hogere doelstellingen te rechtvaardigen dan “15% meer uitstroom”. In 
dat licht kan de doelstelling van “15% meer uitstroom” als betrekkelijk bescheiden worden 
gekwalificeerd. 

Daarnaast doet zich nog een ander verschijnsel voor. Hoewel de instroom in de sector 
bètatechniek in de periode 2000-2006 groeit met 26,9%, blijkt uit de gegevens die de 
auditcommissie in dit rapport presenteert, dat de gemiddelde landelijke instroom voor alle 
wo-opleidingen in dezelfde periode stijgt met 27,2%. Ondanks een goede groei blijft de 
sector bètatechniek relatief zelfs enigszins achter bij het wo als geheel. Eenzelfde 
verschijnsel doet zich voor in de uitstroom, waar het aantal gediplomeerden in de 
bètatechniek in de periode 2000-2006 met 29,4% groeit, terwijl de gemiddelde uitstroom 
uit het wo in diezelfde periode met 41,8% groeit. Waar in absolute zin de Lissabon
doelstelling al in 2006 gehaald lijkt, is de auditcommissie van mening dat de wo-
instellingen, het Platform Bèta Techniek en de overheid zich moeten beraden over de 
gevolgen van deze ontwikkelingen niet alleen voor de Lissabondoelstelling, maar ook voor 
de stimulering van bètatechniek in het Nederlandse wo. 
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4 Conclusies en aanbevelingen van 
de auditcommissie 

Dit hoofdstuk presenteert de voornaamste conclusies en aanbevelingen op grond van de 
audit 2007 van het WO-Sprint Programma. In het Achtergronddocument (Deel 2 van dit 
auditrapport) staan de bevindingen van de auditcommissie meer uitgebreid en voorzien 
van toelichting. Dit hoofdstuk is voorzien van verwijzingen naar relevante passages in het 
Achtergronddocument. 

Met veel waardering heeft de auditcommissie kennis genomen van de inzet en het 
enthousiasme waarmee de universiteiten activiteiten en initiatieven ontplooien om de 
doelstellingen van het WO-Sprint programma te realiseren. De commissie is tijdens de 
tweede auditronde – waarvan dit rapport verslag doet – onder de indruk geraakt van de 
toewijding en gerichtheid waarmee de universiteiten aan de slag zijn. Weliswaar 
identificeert de commissie in dit auditrapport verbeterpunten, maar de grondtoon is 
positief. 

Achtereenvolgens komen aan de orde de inhoudelijke conclusies (over in-, door- en 
uitstroom; 4.1), de thematische conclusies over de aanpak van het tekort aan bètadocen
ten, vakvernieuwing en professionalisering, de mobiliteit van docenten (via Sprint-UP) en 
over diversiteitbeleid (4.2), en de procesmatige conclusies (4.3). De aanbevelingen aan de 
universiteiten, het Platform, OCW dan wel een combinatie van deze partijen staan in 4.4. 

4.1 Inhoudelijke conclusies 

Instroom 

De instroom van studenten bètatechniek in het wetenschappelijk onderwijs is in de periode 
2000–2006 met 26,9% toegenomen tot ruim 11.000 studenten, ruim boven de beoogde 
instroomgroei van 15%. Een substantieel deel van de instroomgroei vloeit voort uit het 
groeiende aantal buitenlandse studenten en vrouwelijke studenten die voor een bètastudie 
kiezen, de laatste categorie vooral voor de snijvlakopleidingen. In vergelijking met het 
totale aantal instromende studenten verliest “bètatechniek” licht marktaandeel (cf. 
Bijlage1: 1.1.1). 

De commissie nulmeting heeft de opleidingen bètatechniek onderscheiden in de “harde” 
universitaire bètatechnische opleidingen én de zogeheten snijvlakopleidingen, ofwel 
cluster 1 resp. cluster 2 opleidingen. Cluster 1 omvat alle opleidingen in de CROHO-
sectoren Natuur en Techniek. Cluster 2 omvat alle opleidingen buiten deze sectoren 
Natuur en Techniek die wel bestaan uit meer dan 50% bètatechnische vakken (cf. 
Commissie Sminia, 2006). 
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Alle universiteiten ontplooien een breed scala aan activiteiten waarin veelal enthousiast 
wordt gewerkt aan bevordering van de instroom van studenten bètatechniek. Meestal zijn 
deze activiteiten ingebed in een regionaal netwerk waarin universiteiten en hogescholen 
samenwerken met een ring van vo-scholen. Per universiteit verschillen de mate waarin en 
de wijze waarop aan deze initiatieven wordt deelgenomen. Van veel instroomactiviteiten is 
nog onvoldoende duidelijk wat de effectiviteit en efficiëntie is. Niettemin geven de 
gevoerde auditgesprekken (met universiteiten en vo-scholen) wel een eerste – positieve – 
indruk van de effectiviteit van de ontplooide instroomactiviteiten. 

Alle universiteiten zijn actief betrokken bij begeleiding van de profiel- en studiekeuze van 
vwo’ers. De nadruk ligt daarbij op de studiekeuze, maar profielkeuzebegeleiding van 3e 

klassers krijgt meer aandacht. De auditcommissie juicht deze groeiende aandacht voor het 
profielkeuzeproces toe. Veel vo-leerlingen moeten naar hun gevoel te vroeg een profiel 
kiezen en op grond van een gefragmenteerd, veelal partieel en vertekend beeld van de 
studie en de beroepspraktijk. Het imago van natuurwetenschappen bij vo-leerlingen is 
bovendien niet goed. 

Ter vergroting van de instroom van geslaagde vwo’ers in hogere bètatechnische 
vervolgopleidingen zet het Bèta1op1 programma studentmentoren in op vo-scholen. De 
ervaringen met Bèta1op1 tot dusver wijzen in de richting van een succesvol experiment 
dat bredere inzet en navolging verdient. Het programma kan ook fungeren als kweekvijver 
voor toekomstige bètadocenten. 

Daarnaast hebben de universiteiten een breed palet aan instroomactiviteiten ontwikkeld, 
uiteenlopend van Pre-University of Junior Colleges (voor getalenteerde en gemotiveerde 
vwo-bovenbouwleerlingen) tot mobiele practica, master classes, proefstuderen, etc. 

Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze voorzien in een grote behoefte die in veel 
gevallen de beschikbare capaciteit overstijgt, zeker waar het gaat om het koesteren van 
bètatalent.  

Sommige van het brede en gevarieerde scala aan initiatieven dat de universiteiten 
ontplooien ter bevordering van de instroom van studenten bètatechniek zijn nog 
onvoldoende uitgekristalliseerd en verdienen verdere afstemming (bijvoorbeeld Bèta1op1). 
Nog onvoldoende duidelijk is wat de effectiviteit en de efficiëntie van de ontplooide 
initiatieven is, welke initiatieven en in welke mix in de periode nà WO-Sprint voor 
continuering in aanmerking zouden moeten komen (cf. Achtergronddocument: 1.1.2). 

Doorstroom 

De doorstroom van universitaire studenten bètatechniek is – in vergelijking met de 
instroom – minder goed cijfermatig vastgelegd. De auditcommissie heeft daarom slechts 
een indicatief beeld van het niveau en de ontwikkeling van de doorstroom. 

Op basis van de beschikbare – fragmentarische – gegevens concludeert de auditcommissie 
dat het doorstroomrendement in algemene zin problematisch laag is en nadrukkelijk 
als verbeterpunt kan worden aangemerkt. Ondanks veel aandacht voor begeleiding en 
mentoraat, en beperkte herkansingsmogelijkheden worstelen veel universitaire 
bètatechnische opleidingen met de vraag hoe ze effectief verbetering kunnen brengen in 
hun doorstroomrendement (cf. Achtergronddocument: 1.2.1). 
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De auditcommissie ziet aangrijpingspunten voor rendementsverbetering in de reductie van 
de (grote) uitval van studenten in het eerste jaar via verbetering van de voorlichting, de 
intake en zonodig de allocatie of selectie.  
Dat het anders kan laten uitzonderingen zien waar een ‘strenge’, op wederzijds 
commitment gebaseerde benadering wordt gehanteerd. Deze benadering wordt 
gecombineerd met maatregelen zoals een verplichte intake, intensieve begeleiding van 
vooral 1e jaarsstudenten, een portfolioaanpak en een verplichte reflectiecomponent, 
gecombineerd met een bindend studieadvies en beperkte herkansingsmogelijkheden (al 
dan niet met een numerus fixus). Deze aanpak leidt tot een substantieel hoger 
(bachelor)rendement dan nu gemiddeld wordt gehaald. Door “de teugels aan te halen” 
weten studenten beter waar ze aan toe zijn en kiezen ze beter voorbereid (Achtergronddo
cument: 1.2.3). 

Een aangrijpingspunt om het doorstroomrendement te verbeteren is het bewerkstelligen 
van een cultuuromslag onder studenten en ook docenten waar ‘niet snel studeren’ nu 
veelal gewoon wordt gevonden. 
Naar het oordeel van de commissie is een dergelijke cultuur met bestaande middelen en 
strategieën niet goed te doorbreken. Daarvoor is wellicht een ander onderwijsparadigma 
nodig. In de ogen van de auditcommissie is kenmerkend voor een doorstroom 
bevorderend onderwijsparadigma: 

- Een studiecultuur waarin de student als junior medewerker in teamverband werkt aan 
inspirerende, authentieke opdrachten, die ‘van buiten’ komen en waarvan de resultaten 
ook weer ‘buiten de universiteit’ worden benut.  

- Werken in een omgeving waarin het werk van studenten relevant, betekenisvol is (en 
niet alleen een cijfer oplevert), waarin feedback wordt gegeven op het geleverde werk, 
een en ander binnen een afgebakend tijdskader. 

- Omslag naar talentontwikkeling: in plaats van het traditionele wegwerken van 
deficiënties, motiveren en herkansen komt uitvoering van inspirerende, reële, veelei
sende opdrachten, die goed aansluiten op interesses van studenten.  

- Zichtbaar maken van goed presteren en excellentie, bijv. in honours programma’s of 
excellente tracés; gericht stimuleren van studenten die meer willen en kunnen. 

Maatregelen die kunnen bijdragen aan een dergelijk “doorstroom bevorderend” 
studieklimaat zijn bijvoorbeeld intakeprocedures; beperkte herkansingsmogelijkheden, dan 
wel een bindend studieadvies; goed onderwijs door betrokken docenten met formele 
onderwijskwalificaties die sturen op excellentie en diversiteit; werken in kleine teams en 
communities, undergraduate research programma’s; tussentijds opdrachten inleveren; 
veel contacttijd; intensieve, proactieve begeleiding van studenten (zeker in de beginfase); 
actieve studieverenigingen; portfolioaanpak als hulpmiddel voor reflectie op de eigen 
voortgang, en continue monitoring van studievoortgang (Achtergronddocument: 1.2.4). 

De bacheloropleiding. In de focus en breedte van de bachelorstudie leggen universitei
ten verschillende accenten, resulterend in een gevarieerd bacheloraanbod. De variatie 
heeft zowel betrekking op de gekozen breedte bij aanvang van de bachelorstudie als op de 
mate waarin de bachelorstudie een brede focus behoudt dan wel tijdens de bachelorfase 
gaandeweg een meer gefocuste verdieping kiest. Om meer studenten te werven voor een 
bètastudie bieden enkele universiteiten brede bachelorstudies voor studenten zonder 
natuurprofiel. 
Zowel wo-instellingen als studenten zien de bachelorstudie veelal (nog) niet als een 
wetenschappelijke basisopleiding, waarna een expliciete keuze voor een vervolgtraject kan 
worden gemaakt. Toetreding tot de arbeidsmarkt is dan een reële optie. Hierin lijkt een 
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aarzelende verandering in denken op gang te komen, maar het beeld verschilt per 
opleiding. 

Verschillende universiteiten hebben voorkeur voor hantering van een scherpe afbakening 
tussen de bachelor- en masterfase, de zgn. ‘harde knip’. Zonder een dergelijke 
afbakening ervaren studenten weinig prikkels om echte en tijdige keuzes te maken 
betreffende het studievervolg na de bachelorfase. Het resultaat kan uitstelgedrag bij 
studenten zijn, en daarmee lagere rendementcijfers. In de praktijk lijkt een spijkerharde 
knip echter technisch lastig te effectueren (Achtergronddocument: 1.2.5).  

In 2006 volgden in totaal ruim 41.000 studenten een masteropleiding, waarvan 25,1% 
bestond uit studenten bètatechniek (sector Techniek: 14,7%; Natuur: 9,4%). Van de 
masteropleidingen verschilt het rendement per opleiding en universiteit, maar over het 
algemeen is het hoog. De hoge rendementscijfers zijn volgens de universiteiten het gevolg 
van selectie, waardoor alleen gemotiveerde studenten een bepaalde master volgen. 
Buitenlandse (beurs)studenten dragen veelal bij aan een hoog rendementcijfer van een 
opleiding, aangezien zij slechts voor een bepaalde periode een beurs krijgen. 

Bètamasteropleidingen oefenen grote aantrekkingskracht uit op studenten met een 
vooropleiding aan een buitenlandse universiteit. Dit geldt vooral voor universiteiten aan de 
oostgrens en de WUR. Daarnaast richten universiteiten zich ook steeds meer op de werving 
van hbo-studenten door hen aansluittrajecten en schakelprogramma’s aan te bieden, 
waarmee zij gemakkelijker een wo-opleiding kunnen instromen. Het aandeel van hbo-
studenten verschilt per universiteit, van 5% tot 33% van de totale masterinstroom, 
gemiddeld is dit aandeel ongeveer een kwart (Achtergronddocument: 1.2.6). 

Uitstroom 

Uiteindelijk beoogt het WO-Sprint programma een substantiële groei in de uitstroom van 
academische bètatechnici naar de arbeidsmarkt. De in- en doorstroom van studenten 
bètatechniek vormen in feite early indicators van deze gewenste uitstroom.  

De gediplomeerde uitstroom in bètatechniek is in de periode 2000-2006 toegenomen met 
29,4% tot in totaal 6.595 bètatechnische academici. Daarmee is de Lissabondoelstelling 
feitelijk gehaald. In die periode groeide de totale gediplomeerde uitstroom van academici 
sneller (+41,8%). De bètatechnisch gediplomeerde uitstroom verliest dus sterk terrein. Het 
aandeel van de snijvlakopleidingen in de gediplomeerde uitstroom neemt gestaag toe tot 
23,7% van de totale bètatechnisch uitstroom in 2005/06 (Achtergronddocument: 1.3). 

4.2 Thematische conclusies 

Aanpak van het tekort aan bètadocenten 

Op de huidige arbeidsmarkt doet zich een serieus tekort aan bètadocenten voor, vooral 1e 

graadsdocenten en in het bijzonder in de Randstad. Naar verwachting zal dit tekort in de 
nabije toekomst gevoelig toenemen. Dit tekort is zorgwekkend, voor de toekomstige 
kwaliteit van het bètaonderwijs in het vo, maar ook gelet op de enthousiasmerende en 
stimulerende rol van bètadocenten, en als afgeleide daarvan de toekomstige instroom van 
vo-leerlingen met een natuurprofiel in de universitaire bètaopleidingen. 

De auditcommissie ziet de volgende oplossingsrichtingen: 

20 



1.	 Bevordering van academische 1e graadslerarenopleiding. Waar mogelijk moeten de 
bètaopleidingen de keuze voor het docentenvak bevorderen. Vooral bij de technische 
universiteiten ziet de commissie ruimte voor meer (1e graads) docenten bètatechniek.  

2.	 Doorstroom van 2e graadsdocenten naar de opleiding van 1e graadsdocenten. Over het 
realiteitsgehalte van dit opscholingstraject wordt in universitaire kring weliswaar 
kritisch gedacht, op algemene universiteiten overigens meer dan aan de drie TU’s. 
Meer systematische inzet van schakelprogramma’s kan de deelname van 2e graders 
aan een masteropleiding tot een reële optie maken. 

3.	 De auditcommissie vindt dat (academische) bachelors met een pedagogische / 
didactische minor in aanmerking moeten komen voor het verlenen van een 2e graads
bevoegdheid en dat de universiteiten die bevoegdheid moeten kunnen geven. In het 
verlengde daarvan zouden bachelors zonder een dergelijke minor in aanmerking 
moeten komen voor een positie als leraar-in-opleiding. Na het behalen van de master
graad zouden zij een 1e graadsbevoegdheid moeten krijgen. 

4.	 Aanvullend hierop: koppeling van natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens de 
masterfase aan het leraarschap waardoor de drempel naar het docentschap effectief 
verlaagd wordt. 

5.	 Zij-instromers: werving van afgestudeerde bètatechnici die na een aantal jaren werken 
in een andere werkomgeving dan het onderwijs het bètadocentschap overwegen, met 
als bijkomend voordeel relevante praktijkervaring van buiten het onderwijs. 

6.	 Omscholing van biologiedocenten (waaraan momenteel een zeker overschot bestaat) 
naar andere bètavakken die een tekort aan docenten kennen, met name in de schei
kunde, dan wel voor biologiestudenten de gelegenheid creëren om een 
scheikundebevoegdheid te behalen.  

7.	 Actieve werving en bijscholing van hbo’ers voor wie de stap naar het bètadocentschap 
haalbaar is (denk aan afgestudeerden met een hogere technische dan wel laboratori
umopleiding). 

8.	 Bijscholing aan universiteiten van zittende 2e graadsdocenten, door een compacte 
aanvullende opleiding te bieden (eventueel met een zgn. schakelprogramma) inclusief 
cruciale onderzoekservaring in een academische omgeving (Achtergronddocument: 
2.1). 

9.	 Bèta1op1-studentmentoren benaderen als potentieel geïnteresseerden in het 
leraarschap en de kans bieden op ontplooiing als vo-docent.  

Vakvernieuwing en professionalisering 

Docenten bètatechniek spelen in het vo en ho een cruciale rol in de bètatechnische 
vernieuwing in het voortgezet onderwijs, veelal in intensieve samenwerking met 
bètatechnische faculteiten. Het vernieuwingsproces wordt in hoge mate gedragen door een 
betrekkelijk selecte groep hoog gemotiveerde en zwaar belaste bètadocenten. Mede door 
het bestaande tekort aan bètadocenten leidt de belasting van deze groep docenten tot een 
relatief groot afbreukrisico. Succesvolle bètavernieuwing hangt – naar de overtuiging van 
de auditcommissie – direct samen met voldoende tijd en energie voor professionalisering. 
Naar verwachting zullen met de invoering van de nieuwe bètavakken in het vo nog jaren 
gemoeid zijn. Wil de bètavakvernieuwing in het vo werkelijk kans van slagen maken, dan is 
voortgezette, substantiële ondersteuning van dit vernieuwingsproces van overheidswege 
een harde voorwaarde. Voor een substantiële instroom van goed opgeleide vo-leerlingen in 
het hoger bètaonderwijs is dit een direct belang. 

Essentieel is ook dat bètafaculteiten genoeg ruimte krijgen voor inbreng van hun expertise 
en faciliteiten in dit vernieuwingsproces. De auditcommissie vindt dat regionale 
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ondersteuning van bètadocenten in het bètavernieuwingsproces tot de taak van 
universiteiten en hogescholen behoort. Daarmee is ook betere beeldvorming en 
statusverhoging van het beroep van vo-docent gediend (Achtergronddocument: 2.2). 

Sprint-UP: mobiliteit van docenten 

Eind 2006 is Sprint-UP gelanceerd ter bevordering van de personele mobiliteit tussen 


exacte havo/vwo-docenten en universitaire docenten. Sprint-UP wil de tekorten van vo

docenten aanpakken. Daarnaast beoogt Sprint-UP meer ruimte voor doorstroom van lagere 

naar hogere functies binnen de deelnemende universiteiten.  

Naar de indruk van de auditcommissie is de regeling – mede door de recente invoering –


op veel universiteiten nog weinig concreet aan de orde. De eerste signalen duiden erop dat

de gestelde regels als belemmerend kunnen worden ervaren. De eerste ervaringen in de


twee pilotregio’s (Noord-Holland/Flevoland en Nijmegen) waarin Sprint-UP is gestart,

wijzen op een positieve opstelling ten opzichte van de regeling (Achtergronddocument:


2.3).


Diversiteitbeleid 

Het is de auditcommissie opgevallen dat diversiteit op de meeste universiteiten geen 
majeur (beleids)thema is. Voor zover de universiteiten expliciet aandacht besteden aan 
bepaalde groepen, gebeurt dat vooral in de context van studentenwerving, en niet primair 
in de zin van benutting van specifieke kenmerken of talenten.  
Tijdens de audit is weinig gebleken van specifieke initiatieven gericht op werving van 
allochtone studenten. Wel is de door- en uitstroom van allochtone studenten een 
aandachtspunt voor universiteiten met relatief grote aantallen van deze categorie 
studenten. Aan Amsterdamse universiteiten (met relatief veel allochtone studenten) zijn 
goede ervaringen opgedaan met allochtone studentenverenigingen. 
Sommige universiteiten voeren wel specifiek wervingsbeleid gericht op buitenlandse 
studenten. Een substantieel deel van de studenten op de WUR komt uit het buitenland 
(vooral voor de masteropleidingen). Universiteiten die relatief dicht bij Duitsland liggen 
(vooral UT, RU en UM) kennen een niet te verwaarlozen instroom studenten uit Duitsland.  
Vooral Bèta1op1 wordt gezien als een effectieve regeling om meisjesleerlingen op het vo 
de ogen te openen voor de mogelijkheden van een bètatechnisch studievervolg. 
Vrouwelijke studentmentoren fungeren vaak als rolmodel voor 3e klassers in het vwo.  
In volumetermen vormen meisjesstudenten voor veel universiteiten de meest relevante 
doelgroep voor diversiteitbeleid. Gezien de grote instroom van vrouwelijke studenten in 
de snijvlakopleidingen worden de meeste initiatieven op het gebied van “meisjesbeleid” 
gericht op de ‘harde’ bètaopleidingen. Deze opleidingen kampen – waar het de potentiële 
instroom van meisjesstudenten betreft – vooral met een imagoprobleem (Achtergronddo
cument: 2.4). 

4.3 Procesmatige conclusies 

Kwantitatieve impact van WO-Sprint 

Op instellingsniveau ontbreekt het aan een consistente dataset voor een betrouwbare 
vergelijking van het niveau en de ontwikkeling in de doorstroom, het studietempo en – 
rendement van studenten bètatechniek. Bij sommige universiteiten ontbreekt het 
eenvoudigweg aan betrouwbare informatie hierover, bij andere zijn er wel data, maar 
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verschilt de grondslag waardoor vergelijking ernstig wordt bemoeilijkt (Achtergronddocu
ment: 3.1). 

Zicht op duurzaam effect? 

Blijvend effect van het WO-Sprint programma vereist duurzame inbedding van initiatieven, 
activiteiten en projecten in het instellingsbeleid en adequate verbinding met de 
vernieuwingstrategie van de universiteiten.  

In algemene zin heeft de auditcommissie nog geen goed zicht gekregen op de mate waarin 
deze duurzame verankering plaats vindt.  

Onduidelijk is in hoeverre activiteiten en initiatieven van WO-Sprint leiden tot meetbare 
verandering in prestatie-indicatoren. Vooral het zicht op niveau en ontwikkeling in de door-
en uitstroom van studenten bètatechniek is momenteel te gefragmenteerd en onvolledig 
om daarop gericht beleid te kunnen baseren.  

De auditcommissie ziet de volgende aangrijpingspunten voor duurzame verankering van 
WO-Sprint:  

1.	 Succesvol gebleken innovatiepraktijken. De auditcommissie heeft een aantal 
veelbelovende good practices met bewezen concrete resultaten waargenomen.  

2.	 Bevordering van een lerende vernieuwingscultuur is in de ogen van de auditcom
missie van cruciaal belang voor duurzame verankering van initiatieven en maatregelen 
ter verbetering van doorstroom en rendement van bètatechniek opleidingen. Aan
dachtspunten daarvoor zijn: opschaling van positieve effecten; verbreding van het 
bewustzijn van het belang van vernieuwingen op alle organisatieniveaus; mobilisatie 
van de bereidheid om van elkaar te leren hoe een stimulerend bètatechnisch onder
wijsklimaat kan worden bevorderd; bereidheid om te leren van positieve en negatieve 
ervaringen; meer samenwerking tussen universiteiten op het gebied van regionale 
scholennetwerken. 

3.	 Continuïteit in bètavakvernieuwing. Onderwijsvernieuwing is niet een korte termijn 
aangelegenheid. Bij beëindiging van WO-Sprint is de vakvernieuwing nog niet af. 

4.	 De vernieuwingsstrategie van de universiteiten zelf is een directe determinant 
voor duurzame verankering van bètatechnische onderwijsvernieuwing. De universitei
ten moeten kiezen welke activiteiten nà WO-Sprint worden voortgezet. Deze afweging 
hangt samen met universitaire prioriteiten en toekomstambities.  

5.	 Vanuit regioperspectief kunnen de universiteiten het WO-Sprint effect bestendigen. 
Vo-scholen opereren veelal met weinig besef van hun regionale werkcontext. De 
regionale netwerken, zoals rond de RU en de Amsterdamse universiteiten (Bètapart
ners), laten zien dat samenwerking tussen vo- en ho-instellingen positief uitwerken op 
instroom, kwaliteit van de aansluiting tussen vo en ho, en bètavakvernieuwing. 
Regionale steunpunten kunnen een nuttige katalysator zijn voor bestendiging van 
regionale samenwerking tussen vo-scholen en universiteiten. 

Een regionale good practice wordt gevormd door de Its-labs in de regio Groot-
Amsterdam met een sleutelrol voor het Bètapartners netwerk. Dergelijke – semi
collectieve – laboratoriumfaciliteiten in combinatie met personele uitwisseling van vo- 
en ho-docenten kunnen blijvende samenwerking in regioverband op gang brengen.  

De auditcommissie wijst het Platform Bèta Techniek op het belang van voldoende 
samenhang en afstemming tussen de programma’s van het Platform, om zo 
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synergiemogelijkheden beter te benutten. Naarmate deze raakvlakken steviger zijn, neemt 
de kans op duurzame verankering ook toe. Door de primaire focus op de ontwikkeling 
binnen programma’s dreigt soms de programmaoverstijgende samenhang op het tweede 
plan te komen. Vooral vanuit het oogpunt van instroombevordering heeft de auditcommis
sie nadrukkelijk gekeken naar het raakvlak met het Universum programma. Naar het 
oordeel van de auditcommissie is er een goede interactie en samenwerking tussen beide 
programma’s.  

De auditcommissie heeft de stellige indruk dat er aanzienlijke ruimte is voor verbeterde 
afstemming tussen het bètatechnisch hbo en wo, bijv. over schakelprogramma’s ter 
bevordering van de mobiliteit van studenten tussen hbo- en wo-opleidingen, verbreding 
van gebruik van (bèta)faciliteiten, of doorverwijzing van studenten na het eerste jaar 
(Achtergronddocument: 3.2).  

Andere procescriteria 

De auditcommissie heeft in alle auditbezoeken ook aandacht besteed aan de criteria 
urgentiebesef, draagvlak, consistentie, visie en leiding. 

In algemene zin heeft de auditcommissie de stellige indruk dat de universiteiten goed 
doordongen zijn van de urgentie van de problematiek rond bètatechniek.  

Vooral bevordering van de instroom van studenten bètatechniek geniet prioriteit. In alle 
universiteiten opereert een projectleider dan wel Sprint coördinator, veelal onder direct 
toezicht van het CvB. Universiteitsbestuurders geven aan dat de het rendement van 
bètaopleidingen ‘hoog op de agenda staat’. Veel bestuurders zien sturing op cijfers en 
monitoring van instroom en rendement weliswaar als een belangrijk middel, maar de 
meeste universiteiten verkeren nog in het beginstadium (gegevensverzameling met het 
oog op monitoring). Een enkele universiteit doet al structureel aan echte monitoring. 

De auditcommissie stelt vast dat instellingsbelangen niet altijd parallel lopen met de – 
meer algemene – programmabelangen. Zo beogen Bèta1op1-mentoren niet primair de 
studiekeuze van vo-leerlingen voor de eigen instelling te bevorderen, maar veeleer 
ondersteuning van deze leerlingen bij hun studiekeuzeproces richting bètastudies. Door 
deze gerichtheid is continuering binnen de universiteiten van dit (succesvolle) programma 
op basis van financiering door de universiteiten niet vanzelfsprekend (Achtergronddocu
ment: 3.3). 

4.4 Aanbevelingen 

Hierna komen de aanbevelingen van de auditcommissie aan de orde, achtereenvolgens de 
algemene aanbevelingen (4.4.1), de aanbevelingen aan de universiteiten (4.4.2), aan het 
Platform Bèta Techniek (4.4.3) en aan het Ministerie van OCW (4.4.4). 

4.4.1 Algemene aanbevelingen 

De auditcommissie doet de volgende ‘algemene’ aanbevelingen, gericht aan alle betrokken 
partijen: de universiteiten, het Platform Bèta Techniek en het Ministerie van OCW. 

1.	 Het tekort aan gekwalificeerde bètadocenten in het voortgezet onderwijs is door de 
auditcommissie van het Universum programma bestempeld als een beleidsprobleem dat 
prioritaire aandacht verdient, van alle betrokken partijen. De auditcommissie van het 
WO-Sprint programma onderschrijft dit oordeel. Gezien de ernst van dit groeiende 
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probleem bepleit de auditcommissie om op verschillende fronten voortvarend naar 
oplossingen te zoeken voor het tekort aan bètadocenten. De commissie ziet als 
oplossingsrichtingen hiervoor: 

- Bevordering van academische 1e graadslerarenopleiding (vooral bij de TU’s). 
- Doorstroom van 2e graadsdocenten naar de opleiding van 1e graadsdocenten, via 

schakelprogramma’s.  
- (Academische) bachelors met een pedagogische / didactische minor moeten in 

aanmerking komen voor verlening van een 2e graadsbevoegdheid.  
- Aanvullend hierop: koppeling van natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens de 

masterfase aan het leraarschap (drempelverlaging).  
- Actieve werving van zij-instromers.  
- Omscholing van biologiedocenten naar andere bètavakken met een docententekort, in 

het bijzonder scheikunde, dan wel voor biologiestudenten de gelegenheid creëren voor 
het behalen van een scheikundebevoegdheid.  

- Actieve werving en bijscholing van hbo’ers voor wie de stap naar het bètadocentschap 
haalbaar is. 

- Bijscholing van zittende 2e graadsdocenten door universiteiten.  
- Bèta1op1-studentmentoren benaderen als potentieel geïnteresseerden in het 

leraarschap en de kans bieden op ontplooiing als vo-docent (cf. Achtergronddocument: 
2.1). 

2.	 De auditcommissie vindt dat met de oplossing van het tekort aan docenten bètatechniek 
een zo groot belang is gemoeid dat alles op alles moet worden gezet om de doorgroei 
van hbo’ers – al dan niet via schakelprogramma’s – naar een masteropleiding mogelijk 
te maken. De auditcommissie doet de dringende suggestie aan alle betrokken partijen om 
na te gaan welke mogelijkheden er zijn om een dergelijke doorgroeioptie te realiseren. 
Daarbij lijkt samenwerking en afstemming tussen hbo- en wo-instellingen een voor de 
hand liggend aangrijpingspunt (cf. Achtergronddocument: 2.1). 

3.	 In het licht van het streven naar een robuuste aanpak van de doorstroomproblematiek 
geeft de auditcommissie alle betrokken partijen in overweging om te (doen) onderzoeken: 

- welke instrumenten gericht op bevordering van doorstroom feitelijk worden ingezet, 
- wat de relatieve effectiviteit van deze instrumenten is, en 
- welke doorstroomvriendelijke onderwijsscenario’s op basis van good practices 

kunnen worden ontworpen en in een beperkte setting beproefd (cf. Achtergronddocu
ment: 1.2.4). 

Dit type onderzoek zou onder regie van het Platform Bèta Techniek moeten plaatsvinden 
(zie ook aanbeveling 3 in 4.4.2). 

4.4.2 Aanbevelingen aan de universiteiten 

1.	 Wat betreft de instroom van studenten bètatechniek in de bachelorfase doet de 
auditcommissie de volgende aanbevelingen:  

a.	 De instroomontwikkeling van studenten bètatechniek geeft nog geen aanleiding tot 
grote tevredenheid – bètatechniek verliest immers in het wo nog terrein. De commissie 
bepleit daarom voortgezette aandacht voor instroombevorderend beleid bij de 
universiteiten (cf. Achtergronddocument: 3.1).  

b. Naar de indruk van de auditcommissie zijn veel instroominitiatieven relatief effectief ter 
stimulering van vakinhoudelijke vernieuwing en het koesteren van bètatalent. De 
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commissie bepleit daarom continuering van deze activiteiten, ook na WO-Sprint. Gezien 
het tijdelijke karakter van WO-Sprint pleit de auditcommissie voor tijdige bezinning 
op duurzame verankering van deze initiatieven in het instellingsbeleid (cf. Bijlage. 
1.1.2). 

c.	 Afgaande op het grote aantal studenten dat in het eerste jaar of na een jaar overstapt, 
maken relatief veel studenten in eerste instantie een “foute” keuze, namelijk voor een 
studie die onvoldoende aansluit op hun interesse en/of competenties. De begeleiding 
in het keuzeproces van studenten verdient daarom onverminderde aandacht 
(cf. Achtergronddocument: 1.2.4). 

2.	 De auditcommissie meent dat er een substantieel onbenut potentieel voor instroomgroei 
bestaat bij vrouwelijke, allochtone en buitenlandse studenten (de laatsten vooral in de 
masterfase) en bepleit daarom bij de universiteiten gerichte maatregelen te ontwikke
len om dit verborgen talent effectiever te ‘oogsten’. Aangrijpingspunten voor 
verbetering op dit punt zijn maatvoorlichting, ook naar ouders, overbrugging van 
taalbarrières en cultuurverschillen, inzet van rolmodellen, en benutting van doelgroepgere
lateerde studentenverenigingen (cf. Achtergronddocument: 2.4). 

3.	 In de ogen van de auditcommissie verdienen good practices ter bevordering van het 
doorstroomrendement navolging door andere onderwijsinstellingen. Aansluitend op 
aanbeveling 3 in 4.4.1, vindt de auditcommissie dat door middel van onderzoek kenmerken 
van zulke aanpakken dienen te worden vastgesteld – dit door na te gaan hoe bestaande 
goede praktijken functioneren en vervolgens door via het ontwikkelen en beproeven van 
een aantal scenario’s in een variatie aan contexten kenmerken voor doorstroombevorde
rend onderwijs te bepalen (cf. Achtergronddocument: 1.2.3). 

4.	 Ten aanzien van de positionering van de bacheloropleiding doet de auditcommissie de 
volgende aanbevelingen: 

a.	 De auditcommissie vindt dat studenten eerder en beter moeten worden voorbereid op 
de keuze na afronding van de bachelorfase, en bepleit daarom dat de universiteiten de 
bacheloropleiding sterker dan nu positioneren als afgeronde wetenschappelijke 
basisopleiding waarop niet noodzakelijk en meteen een masteropleiding volgt. 

b. Wat betreft de positionering van de bacheloropleiding als afgeronde wetenschappelijke 
basisopleiding, kunnen nuttige lessen worden getrokken uit het buitenland door daar 
good practices te verzamelen, bijv. in de VS, Canada, Australië, Engeland; cf. 
Achtergronddocument: 1.2.5). 

c.	 De auditcommissie deelt de voorkeur voor een harde knip. Gezien de huidige praktische 
bezwaren tegen een zeer strikte hantering van de harde knip bepleit de auditcommissie 
een beperkte overlap tussen bachelor- en masterfase, bijvoorbeeld door de duur 
van deze overlap alsook het betreffende aantal studiepunten te beperken (cf. Achter
gronddocument: 1.2.5). 

5.	 De auditcommissie is er voorstander van dat universiteiten jaarlijks expliciet 
verantwoording afleggen van hun (bèta)onderwijsprestaties. Daarbij moet 
onderscheid worden gemaakt tussen instroom, uitval, studietempo en –rendement. Deze 
kengetallen dienen per opleiding beschikbaar te zijn, en conform een consistent stramien 
dat vergelijking tussen universiteiten mogelijk maakt (Cf. Achtergronddocument: 3.1). 

6.	 De auditcommissie acht versterking van de samenhang tussen de veelheid aan 
projecten en programma’s dringend gewenst, niet alleen binnen, maar ook tussen de 
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universiteiten. De kwaliteit en duurzaamheid van ontplooide activiteiten is gebaat bij meer 
nadrukkelijke koppeling tussen deze activiteiten (cf. Achtergronddocument: 3.3). 

4.4.3 Aanbevelingen aan het Platform 

1.	 Op het gebied van de monitoring van in- en vooral doorstroom van studenten 
bètatechniek doet de auditcommissie de volgende aanbevelingen: 

a.	 De auditcommissie vindt gebrekkige monitoring van essentiële prestatie-indicatoren 
in het bijzonder betreffende de doorstroom van studenten bètatechniek – onaccepta
bel en dringt met nadruk aan op ontwikkeling van eenduidige, breed 
geaccepteerde indicatoren voor de kwantitatieve monitoring van WO-Sprint (cf. 
Achtergronddocument: 3.1). 

b. De auditcommissie beveelt aan om de ontwikkeling van doorstroom bevorderende 
good practices aan de universiteiten onderzoeksmatig aan te pakken en vervolgens 
goed te monitoren en waar mogelijk initiatieven te ontplooien ter bevordering van de 
diffusie van deze good practices (Achtergronddocument: 3.1). 

c.	 De auditcommissie beveelt aan om bij de monitoring van de feitelijke in- en doorstroom 
van het wetenschappelijk bètatechnisch onderwijs in Nederland nadrukkelijk good 
practices in het buitenland als referentiepunt (benchmark) te hanteren (cf. 
Achtergronddocument: 3.1). 

d. De auditcommissie dringt er bij het Platform op aan om de ervaringen en dilemma’s bij 
de ontwikkeling en toepassing van Sprint-UP goed te monitoren. De regeling biedt 
volgens de auditcommissie goede mogelijkheden voor versterkte regionale samenwer
king tussen scholen, docenten en faculteiten. Daarbij verdient het de voorkeur om in te 
zetten op constructies die voor betrokken partijen wederzijds voordelig zijn. De 
auditcommissie ziet daarvoor niet alleen kansen op het gebied van vakvernieuwing en 
professionalisering, maar ook voor de verbetering van de aansluiting tussen vo en ho 
(studiebegeleiding), de reductie van de 1e jaarsuitval en de vergroting van het bache
lorrendement (Achtergronddocument: 2.3). 

2.	 Op het gebied van de instroom van studenten bètatechniek doet de auditcommissie de 
volgende aanbevelingen: 

a.	 De profielkeuze is voor de potentiële instroom van studenten bètatechniek in het hoger 
onderwijs van groot belang. De auditcommissie pleit ervoor om na te gaan wat voor 
activiteiten op grond van welke overwegingen worden ontplooid op het gebied van 
promotie van bètatechniek op de basisschool, de onder- en bovenbouw van het vo, en 
na te gaan waar in deze keten winst in efficiëntie mogelijk is. Kernvraag is hoe vo
leerlingen goed kunnen worden toegerust voor hun profiel- en studiekeuze (cf. 
Achtergronddocument: 1.1.2). 

b. Lang niet alle leerlingen met een natuurprofiel kiezen voor een bètastudie. Onduidelijk 
is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en over welke opties de sleutelactoren in 
dit proces (vo-scholen, universiteiten, PBT) beschikken om vo-leerlingen goed toe te 
rusten voor hun studiekeuze. De auditcommissie bepleit middels (vervolg)onderzoek 
meer greep te krijgen op de beïnvloeding van het keuzegedrag van vo
leerlingen (cf. Achtergronddocument: 1.1.2). 

c.	 Gezien de positieve ervaringen tot dusver bepleit de auditcommissie een systemati
sche analyse van Bèta1op1 gericht op meer duidelijkheid over welke 
inzetmogelijkheden van studentmentoren in het vo effectief zijn. Kernvraag is of de 
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effectiviteit van Bèta1op1 gediend is bij een louter landelijke invulling dan wel een 
combinatie van lokale (op de instelling gerichte) en landelijke invulling (cf. Achter
gronddocument: 1.1.2). 

d. Gezien de veelheid en gevarieerdheid van instroom- en aansluitingsprojecten van de 
universiteiten acht de auditcommissie het zinvol om vo-leerlingen die zich voorberei
den op een studiekeuze in het (bètatechnisch) hoger onderwijs, een compact 
overzicht aan te reiken van alle initiatieven ter ondersteuning van hun keuze
proces (cf. Achtergronddocument: 1.1.2). 

3.	 Gezien de beperkte looptijd van de programma’s van het Platform Bèta Techniek – in het 
bijzonder WO-Sprint en Universum – en de dragende rol van deze programma’s in de 
bètavakvernieuwing dringt de auditcommissie er bij het Platform Bèta Techniek op aan om 
tijdig condities te (doen) creëren voor voldoende continuïteit in het bètavernieu
wingsproces zelf en in de indaling ervan in het vo (cf. Achtergronddocument: 2.2). 

4.	 In het licht van het streven naar een robuuste aanpak van de doorstroomproblematiek 
geeft de auditcommissie alle betrokken partijen in overweging om te (doen) onderzoeken: 

- welke instrumenten gericht op bevordering van doorstroom feitelijk worden ingezet, 
- wat de relatieve effectiviteit van deze instrumenten is, en 
- welke doorstroomvriendelijke onderwijsscenario’s op basis van good practices 

kunnen worden ontworpen en in een beperkte setting beproefd (cf. Achtergronddocu
ment: 1.2.4). 

Dit type onderzoek zou onder regie van het Platform Bèta Techniek moeten plaatsvinden 
(zie ook aanbeveling 3 in 4.4.2). 

5.	 De auditcommissie suggereert het Platform Bèta Techniek om de ontwikkeling van Its 
Academy en Labs nauwlettend te volgen en na te gaan in hoeverre aan deze potentiële 
good practice navolging kan worden gegeven in andere regio’s (cf. Achtergronddocument: 
3.2). 

6.	 De auditcommissie bepleit grotere aandacht voor het raakvlak tussen bètatechnisch hbo en 
wo. Het Platform Bèta Techniek wordt gesuggereerd om na te gaan welke wegen er zijn 
om meer intensieve en gerichte samenwerking tussen bètatechnisch hbo en wo te 
bewerkstelligen in het kader van het streven de Lissabondoelstelling te realiseren. 
Aandachtspunten daarbij zijn de doorstroming tussen hbo en wo, en een meer effectieve 
aanpak van het tekort aan bètadocenten (cf. Achtergronddocument: 3.3). 

4.4.4 Aanbevelingen aan het ministerie van OCW 

1.	 De auditcommissie beveelt aan om met het oog op een goede vergelijking van 
rendement- en doorstroomcijfers, longitudinaal en tussen ho-instellingen, een robuuste 
standaard te (laten) ontwikkelen op basis van eenduidige definities (cf. Achtergronddo
cument: 1.2.3). 

2.	 In het verlengde hiervan bepleit de auditcommissie de hantering van een universeel 
studentvolgsysteem waarmee per student dan wel categorie studenten zichtbaar kan 
worden gemaakt wat het rendement is na 4, 5, of 6 jaar na toelating. Een dergelijk 
systeem biedt een gedifferentieerd inzicht in het percentage echte uitvallers (cf. 
Achtergronddocument: 1.2.3). 

3.	 Beleidsmatig kan ingezet worden op effectieve maatregelen ter stimulering van een keuze 
voor het vak van docent bètatechniek. De auditcommissie geeft het ministerie van OCW 
nadrukkelijk in overweging om het beleid op dit vlak te intensiveren. Daarbij denkt de 
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commissie In het bijzonder aan hervatting van de kwijtscheldingsregeling van de 
studieschuld van een ieder die kiest voor een loopbaan als docent in het onderwijs (cf. 
Achtergronddocument: 2.1). 

4.	 Gezien het cruciale belang van de inhoudelijke bijdrage van universiteiten aan 
vakvernieuwing in het vo bepleit de auditcommissie voortgezette ondersteuning (van 
overheidswege) van deze bijdrage, nà WO-Sprint, bijv. via regionale steunpunten (cf. 
Achtergronddocument: 3.2). 

5.	 In de ogen van de auditcommissie kunnen regionale steunpunten ook als virtuele 
toegang fungeren tot een website met contexten voor de nieuwe bètavakken. Aangezien 
samenwerking uiteindelijk steeds mensenwerk is doet de auditcommissie de suggestie om 
regionale steunpunten ook de functie van “ontmoetingscafé” te geven (Achtergronddo
cument: 3.2). 
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Achtergronddocument: bevindingen van 
de auditcommissie 

Hieronder komen de bevindingen van de commissie aan de orde. Daarbij komen 
achtereenvolgens aan de orde: 

- inhoudelijke bevindingen, over de instroom (1.1), doorstroom (1.2) en uitstroom 
van wo-studenten bètatechniek (1.3); 

- thematische bevindingen, over het tekort aan bètadocenten (2.1), vakvernieuwing 
en professionalisering (2.2), mobiliteit van bètadocenten via Sprint-UP (2.3), en 
diversiteitbeleid (2.4), en 

- procesmatige bevindingen, met bijzondere aandacht voor de kwantitatieve impact 
van WO-Sprint (3.1) en het zicht op een duurzaam effect van WO-Sprint (3.2).  

1. Inhoudelijke bevindingen 

1.1. Instroom 

1.1.1. Ontwikkeling van de instroom 

De instroom van studenten bètatechniek in het wetenschappelijk onderwijs is in de periode 
2000–2006 met 26,9% toegenomen tot ruim 11.000 studenten. Dit is ruim boven de 
aanvankelijk beoogde instroomgroei van 15%. Een substantieel deel van de instroomgroei 
is herleidbaar op de groeiende toeloop van vrouwelijke studenten, vooral op de 
snijvlakopleidingen, en buitenlandse studenten (Figuur 1). Ten opzichte van het totale 
aantal instromende studenten verliest “bètatechniek” licht marktaandeel (-0,3%). Het 
marktaandeel van de snijvlakopleidingen groeit met 3,4%, terwijl het aandeel van de 
‘harde’ bètaopleidingen met 3,4% afneemt.4 

Ruim 78% van alle instromers kiest in 2006 voor een “harde” (cluster 1) bètatechnische 
opleiding. Van de 8.649 instromende studenten in cluster 1 opleidingen is ruim een kwart 
vrouw (haar aandeel groeit langzaam). De instroom in de snijvlakopleidingen groeit in de 
periode 2000-2006 ruim twee keer zo snel als die in de cluster 1 opleidingen (+50,0% vs. 
+21,7%). In 2006 is meer dan de helft van alle instromers in snijvlakopleidingen vrouw 
(Figuur 2 en Figuur 3).  

4 Zie tekstkader in 4.1 (Bron: rapport Commissie Sminia, 2006).  
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Figuur 1. De ontwikkeling van het totale aantal instromende studenten bètatechniek aan Nederlandse 
universiteiten, in cluster 1 en 2, ten opzichte van de totale instroom, 2000-2006 (zie ook Bijlage 6: 
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Tabel 1). 

Instroom van studenten bètatechniek per universiteit. In de periode 2000 – 2006 
laten de wo-instellingen onderling aanzienlijke verschillen in de totale instroom van 
studenten bètatechniek zien (zie Bijlage 6, Tabel 2). Van de algemene universiteiten met 
een substantieel aantal studenten bètatechniek laten de RUG (+86,7%), RU (+83,8%), VU 
(+41,7%) en UvA (+38,6%) een bovengemiddelde groei in de instroom van studenten 
bètatechniek zien. Ook bij de WUR groeit de instroom bovengemiddeld (+63,4%). De 
instroom neemt bij twee van de drie technische universiteiten benedengemiddeld toe 
(TU/e: -0,6%; UT: 3,0%). Daar tussenin presteren UL (+34,2%), UU (+25,4%) en TUD 
(+20,8%) ongeveer in lijn met het landelijke gemiddelde.5 

Cluster 1 totaal 

man 

vrouw 

2006 

2000 

+ 37% 

+ 17% 

+ 22% 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 

Aantal studenten 

Figuur 2. Ontwikkeling van het aantal instromende studenten in cluster 1 opleidingen aan Nederlandse 
universiteiten, naar geslacht, 2000-2006 (zie Bijlage 6: Tabel 1). 

Cluster 1 vs. cluster 2 opleidingen. De totale instroom in harde bètaopleidingen (cluster 
1) aan Nederlandse universiteiten neemt in de periode 2000-2006 toe met 21,7%, iets 
minder dus dan de totale aanwas in de instroom van bètatechniek studenten (+26,9%). De 
instroom snijvlakopleidingen (cluster 2) groeit in diezelfde periode met 50%. Daarmee is 
de totale aanwas in de instroom van bètatechniek studenten (van +26,9%) vooral 
herleidbaar op de groeiende instroom bij snijvlakopleidingen. De verschillen tussen de 
universiteiten zijn relatief groot (zie Bijlage 6, Tabel 3, Tabel 4 en Tabel 5). 

Van de universiteiten met een gering aantal studenten bètatechniek laat de UM een forse 
instroomgroei zien (+59,4%), terwijl de instroom in de bètatechnische opleidingen aan de UvT en de 
EUR achterblijft bij het landelijk gemiddelde (-27,2% resp. -6,8%). 
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Figuur 3. De ontwikkeling van het aantal instromende studenten aan cluster 2 opleidingen aan 
Nederlandse universiteiten, naar geslacht, 2000-2006 (zie ook Bijlage 6: Tabel 1). 

In cluster 1 groeit de instroom het snelst bij de RU (+122,2%). Bij vier universiteiten 
groeit de instroom in een goed tempo (variërend van 47,3% tot 63,7%). De aanwas van 
de instroom blijft nadrukkelijk achter bij twee van de drie technische universiteiten (UT: 
7,0%; TU/e: -0,6%). In cluster 2 is een (sterk) bovengemiddeld groeiende instroom van 
studenten bètatechniek te zien bij de RUG (244,9%), UU (115,1%), UT (109,3%) en WUR 
(63,4%). De andere universiteiten met cluster 2 opleidingen blijven achter bij de 
gemiddelde instroomaanwas. 

Vrouwelijke studenten bètatechniek. Ruim 30% van de in 2006 instromende studenten 
bètatechniek is vrouw. De groei van het aantal vrouwelijke studenten bètatechniek is met 
41,9% bijna twee keer zo groot als die bij de mannen (21,1%). Gemiddeld neemt het 
aandeel vrouwen onder de studenten bètatechniek langzaam toe, van 27,9% in 2000 naar 
31,2% in 2006. Ook hierin treden tussen de universiteiten aanzienlijke verschillen op. Bij 
drie universiteiten (TUD, TU/e en UL) – waaronder twee technische universiteiten – neemt 
het aandeel vrouwelijke studenten bètatechniek af, bij de meeste andere universiteiten 
neemt dit aandeel toe, in een gestaag tempo.6 

Het aandeel vrouwelijke studenten in de instroom van harde bètaopleidingen aan 
Nederlandse universiteiten groeit in de periode 2000-2006 met 2,8%, in de snijvlakoplei
dingen met 1,0% (zie Bijlage 6: Tabel 6 voor de verschillen tussen de universiteiten). 
Aan de meeste universiteiten neemt het aandeel vrouwelijke studenten bètatechniek in 
hetzelfde gematigde tempo toe als de gemiddelde groei. Duidelijke uitzonderingen op dit 
patroon vormt het bovengemiddeld groeiende aandeel vrouwelijke studenten aan de UM, 
UvA en VU bij de harde bètaopleidingen, en de UT en RUG bij de snijvlakopleidingen. 
Benedengemiddeld ontwikkelen zich de TUD, UL en TU/e bij de cluster 1 opleidingen, en UL 
bij de snijvlakopleidingen. Vrouwelijke studenten bètatechniek lijken een duidelijke 
voorkeur voor snijvlakopleidingen te hebben (zie Bijlage 6: Tabel 7).  

Buitenlandse instroom. De bachelorinstroom van studenten met een buitenlandse 
nationaliteit én een buitenlandse vooropleiding neemt in de periode 2002-2006 toe met 
141%. Ten opzichte van dit gemiddelde groeit de buitenlandse instroom in wetenschappe

6 Met uitzondering van de UM. Daar neemt het aantal instromende vrouwelijke studenten bètatechniek 
toe met 29,9%, maar gaat het in absolute zin vooralsnog om kleine aantallen. 
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lijke techniekopleidingen aan een Nederlandse universiteit iets geringer (101%), terwijl de 
buitenlandse instroom in HOOP-gebied Natuur verviervoudigt (zie Bijlage 6: Tabel 8). 
Ten opzichte van de totale instroom in cluster 1 opleidingen is de buitenlandse instroom in 
Techniek en Natuur substantieel te noemen (1.006 op 8.649, ofwel 11,6%). De 
buitenlandse instroom in genoemde periode is gegroeid met 167%. In feite neemt deze 
aanwas ca 40% van de groei in de totale bètatechnische instroom voor zijn rekening. 

Conclusie. De instroom van studenten bètatechniek in het wetenschappelijk onderwijs 
is in de periode 2000–2006 met ruim 25% toegenomen. Een substantieel deel van de 
instroomgroei vloeit voort uit het groeiende aantal buitenlandse studenten en vrouwe
lijke studenten dat voor een bètastudie kiest, de laatste categorie vooral voor 
snijvlakopleidingen. 7 In vergelijking met het totale aantal instromende studenten 
verliest “bètatechniek” licht marktaandeel. 
Omdat bètatechniek in het wo (enigszins) terrein verliest concludeert de auditcommis
sie hieruit dat de instroomontwikkeling nog geen aanleiding geeft tot grote 
tevredenheid – bètatechniek verliest immers in het wo nog steeds (enigszins) terrein. 
De commissie bepleit daarom voortgezette aandacht voor instroombevorderend beleid 
bij de universiteiten.  

1.1.2. Instroomactiviteiten 

Alle universiteiten ontplooien een breed scala aan activiteiten waarin veelal enthousiast 
wordt gewerkt aan bevordering van de instroom van studenten bètatechniek. Deze 
activiteiten lopen uiteen van:  

- voorlichting en begeleiding bij de studie- en profielkeuze van vwo’ers,

- betrokkenheid bij de vakinhoudelijke vernieuwing, 

- moduleontwikkeling (voor Natuur, Leven en Technologie [NLT], Wiskunde D),  

- training van vwo-docenten met het oog op de nieuwe bètavakken,  

- summer schools, tot  

- het ‘koesteren’ van talentvolle vwo’ers in Junior / University Collegeachtige


initiatieven.  
De verhouding waarin aan deze initiatieven wordt deelgenomen en de wijze waarop ze 
worden ingezet, verschilt per universiteit. Veelal worden de instroomactiviteiten ingebed in 
een regionaal netwerk waarin universiteiten en hogescholen samenwerken met een ring 
van vo-scholen. De wijze van samenwerking heeft doorgaans regiospecifieke kenmerken. 

Van veel van deze instroomactiviteiten is nog onvoldoende duidelijk wat de effectiviteit 
en efficiëntie is. Niettemin geven de gevoerde auditgesprekken (met de universiteiten, 
maar ook met vo-scholen) wel een eerste indruk van de effectiviteit van instroompro
jecten. Deze indruk is in de ogen van de auditcommissie over het geheel genomen 
positief. 

Zonder uitputtend te willen zijn gaan we hierna kort in op een aantal relatief gezichtsbepa
lende instroomactiviteiten. 

Profielkeuze- en studiekeuzebegeleiding. Alle universiteiten zijn actief betrokken bij 
activiteiten die de profiel- en studiekeuze van vwo’ers beogen te faciliteren. Doorgaans 
hebben deze activiteiten een hoog voorlichtingsgehalte, maar voor de universiteiten staan 

7 Op het moment van rapporteren waren nog geen definitieve instroomgegevens van 2007 
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deze activiteiten ook ontegenzeggelijk in het teken van het genereren van toekomstige 
instroom. Universiteiten kiezen daarin hun eigen accenten en aanpak, toegesneden op de 
specifieke situatie van de instelling. Vooral universiteiten die kampen met tegenvallende 
instroom, werken aan campagnes ter versterking van hun naamsbekendheid, hun 
uitstraling en imago, veelal met een bredere insteek dan die van bètatechniek.  
Van oudsher ligt de nadruk in deze activiteiten op de studiekeuze, maar er is een  
onmiskenbare trend dat universiteiten meer aandacht beginnen te besteden aan 
profielkeuzebegeleiding. Veel vo-leerlingen moeten naar hun gevoel te vroeg een profiel 
kiezen, op een moment dat ze nog niet toe zijn aan de profielkeuze, en op grond van een 
gefragmenteerd en veelal partieel en vertekend beeld van de (bètatechnische) 
beroepspraktijk. Het imago van natuurwetenschappen bij deze vo-leerlingen is niet goed.8 

Vo-leerlingen hebben bij hun profielkeuze al behoefte aan een duidelijk beeld van ‘wat je 
met een studie kunt doen’. Een niet te verwaarlozen aantal leerlingen blijkt in dit stadium 
op grond van onvoldoende zicht op het studie- en beroepsperspectief een keuze te maken 
die niet goed overeenstemt met hun potentieel. 9 

Universiteiten onderkennen steeds beter dat leerjaar 3 op het vwo een cruciaal 
aangrijpingspunt is voor de beïnvloeding van de potentiële instroom naar het bètatechnisch 
hoger onderwijs. Vanuit dit ketenperspectief ontplooien verschillende universiteiten – 
veelal in regionaal verband (bijv. RU, UT, VU, UvA) – activiteiten om de banden met het 
voortgezet (en soms ook het primair10) onderwijs aan te halen. De druk op de profielkeuze 
(aan het einde van de 3e klas) kan overigens worden verminderd indien universiteiten de 
mogelijkheid bieden van brede bachelorstudies, waarbij een aantal ook toegankelijk is voor 
leerlingen met een EM- en/of CM-profiel 11 dan wel multidisciplinaire studies die een 
bètadiscipline combineren met een specifieke context (thema), zoals Future Planet 
Studies12 aan de UvA en TOM (Techniek, Ontwikkeling en Maatschappij)13 aan de UT. 

8 Zo staan Nederlandse 15-jarigen in een recent internationaal vergelijkend onderzoek op de 56e 

plaats (in een ranking van 57) waar het gaat om de waarde die zij hechten aan natuurwetenschap
pen. Minder dan de helft van Nederlandse scholieren noemt bètavakken “relevant voor mij”, relatief 
weinig leerlingen hebben er plezier in en achten de bètavakken “van belang voor hun toekomst”. 
Vooral de interesse bij meisjes is ver te zoeken. (Bron: Cito/OECD, Pisa 2006). 

9 Zie bijvoorbeeld Annemarie van Langen & Hermann Vierke (2006), Het onderbenutte bètatalent van 
vwo-leerlingen. Managementsamenvatting. Nijmegen: ITS. 

10 Zo bundelt Technific activiteiten op het gebied van techniekpromotie en educatie, bijvoorbeeld door 
evenementen te organiseren waarbij kinderen en jongeren (van 4 tot 20 jaar) techniek kunnen 
beleven en kunnen ontdekken. Doel is het enthousiasme en de interesse voor techniek bij jongeren 
en hun omgeving te stimuleren (zie www.technific.nl). De UT werkt in Euregioverband in het TEAM-
project samen met basis- en vo-scholen aan het wekken en onderhouden van interesse in natuur- of 
technisch wetenschappelijke onderwerpen bij 10- tot 14-jarigen (zie voor een video-impressie 
www.tnw.utwente.nl/nieuws/nieuws/archief/2007/2007_01_26/850_scholieren_bezoeken_team_d.d 
oc/). 

11 Vgl. bijvoorbeeld de β-γ bachelorstudie aan de UvA en de plannen aan de UT om een opleidingsvari
ant Techniek, Ontwikkeling en Maatschappij (TOM) op te zetten, specifiek voor meisjes vanwege de 
combinatie van creatieve en technische aspecten, en mogelijk ook voor bètaspijtoptanten (zie 
http://www.utwente.nl/nieuws/pers/archief/2007/cont_07-032.doc/). 

12 Zie http://www.studeren.uva.nl/fps. 
13 De opleidingsvariant Techniek, Ontwikkeling en Maatschappij (TOM) is een instroomprogramma 

waarvan verwacht wordt dat het specifiek aantrekkelijk is voor meisjes vanwege de combinatie van 
creatieve en technische aspecten. Bijzonder is bovendien dat ook leerlingen met een CM of EM-
profiel langs deze weg kunnen instromen in een technische studie (zie 
http://www.utwente.nl/nieuws/pers/archief/2007/cont_07-032.doc/). 
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De auditcommissie juicht de groeiende aandacht voor het profielkeuzeproces toe. Hoewel 
de meeste universiteiten ook inhoudelijke activiteiten ondernemen voor vwo’ers (zie 
hieronder), is naar haar oordeel de voorlichting vanuit universiteiten momenteel vooral 
gericht op naamsbekendheid en brede werving van nieuwe studenten (‘wat kun je waar 
studeren’). Voorlichting aan vwo’ers kan aan effect winnen door deze vanuit een 
specifieker perspectief in te zetten, bijvoorbeeld door meer nadrukkelijk te focussen op 
(bèta)mentoren. In de keuzebegeleiding lijkt de rol van de decaan op vo-scholen steeds 
meer naar de achtergrond te verschuiven, ten gunste van (bèta)docenten. Deze oefenen 
als mentor – in combinatie met ouders en oud-leerlingen – een groeiende invloed uit op 
het keuzegedrag van de leerling. 

De profielkeuze door vwo’ers is van cruciaal belang voor de potentiële instroom van 
bètatechnische studenten in het hoger onderwijs. Relatief veel vwo’ers met bètatech
nisch potentieel kiezen nu geen natuurprofiel (NT, NG). De auditcommissie pleit er 
daarom voor om na te gaan wat voor activiteiten op grond van welke overwegingen 
worden ontplooid op het gebied van promotie van bètatechniek op de basisschool, de 
onder- en bovenbouw van het vo, en na te gaan waar in deze keten winst in efficiëntie 
mogelijk is. Kernvraag is hoe het keuzegedrag van vo-leerlingen effectief kan worden 
beïnvloed, zowel bij de profiel- als de studiekeuze.14 

Lang niet alle leerlingen met een natuurprofiel kiezen voor een bètastudie. Onduidelijk 
is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en over welke opties de sleutelactoren 
in dit proces (vo-scholen, universiteiten, PBT) beschikken om vo-leerlingen goed toe te 
rusten voor hun studiekeuze. De auditcommissie bepleit middels (vervolg)onderzoek 
meer greep te krijgen op de beïnvloeding van het keuzegedrag van vo-leerlingen. Op 
dit vlak is naar het oordeel van de auditcommissie nog veel te winnen.  

Bèta1op1. Een van de initiatieven gericht op vergroting van de instroom van vwo’ers in 
bètatechnische vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs betreft Bèta1op1 
(www.beta1op1.nl). Dit initiatief beoogt een persoonlijke kennismaking van vwo’ers met de 
wereld van bètastudies door de inzet van studentmentoren uit universiteiten op vo
scholen. De inzet van de studentmentoren is vooral bedoeld om de interesse in 
bètatechnische studies te vergroten en dient niet zozeer om studenten voor de eigen 
universiteit te werven. Tussen deze twee doelstellingen van Bèta1op1 (interesse wekken 
voor bètatechniek versus werving) bestaat een zekere spanning die zich uit in accentver
schillen in de wijze waarop universiteiten het programma invullen.15 

De veelal in duo’s opererende studentmentoren vullen hun inzet verschillend in, mede 
rekening houdend met schoolwensen. De huidige praktijk laat diverse arrangementen zien 
om vo-scholen te bedienen. Volgens de mentoren werkt vooral “leuke dingen (proefjes) 
doen” goed, maar ze worden ook ingezet als begeleiders bij het maken van profielwerk
stukken 16 (en zelfs huiswerkbegeleiding). De voornaamste drijfveer voor scholen om 
studentmentoren binnen te halen bestaat uit het beter faciliteren van het studiekeuzepro

14Zie bijv. onderzoek onder vwo-bovenbouwleerlingen in naar beïnvloedingsfactoren voor profiel- en 
studiekeuze (cf. Annemarie van Langen & Hermann Vierke, Het onderbenutte bètatalent van vwo
leerlingen. Managementsamenvatting. Nijmegen: ITS. 2006). 

15 Zo bestaat bij een “aspectuniversiteit” zoals de WUR de neiging om Bèta1op1 niet op scholen (veelal 
in de regio) te richten maar op (geïnteresseerde) leerlingen. In het verlengde daarvan overweegt de 
WUR een vervolgprogramma “WU 1op1”. 

16 Voor de begeleiding van profielwerkstukken heeft een aantal universiteiten overigens een aparte 
voorziening getroffen. Zo bieden bijv. de VU, RUG en TU/e naast fysieke mogelijkheden ook hulp 
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ces en in toenemende mate ook van het profielkeuzeproces van vo-leerlingen. Sommige 
vo-scholen zetten Bèta1op1-mentoren – met succes – in het voor de profielkeuze cruciale 
3e leerjaar in, om daar leerlingen (vooral meisjes) te stimuleren tot de keuze van een 
natuurprofiel. Als de mentoren eenmaal binnen de scholen actief zijn, ontmoeten ze vooral 
enthousiaste reacties, zowel van leerlingen als van docenten. 

Zoals ook aangegeven door de auditcommissie van het Universum programma, wijzen de 
ervaringen tot dusver in de richting van een succesvol experiment dat bredere inzet en 
navolging verdient. Een welkom neveneffect van Bèta1op1 is dat het programma ook kan 
fungeren als kweekvijver voor toekomstige bètadocenten. De praktijk van de inzet van 
studentmentoren is echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd. 

De auditcommissie bepleit – gegeven deze ervaringen – een systematische analyse van 
het Bèta1op1 programma die meer duidelijkheid moet bieden over de inzetmogelijkhe
den van studentmentoren in het vo en de effectiviteit daarvan. Kernvraag is of de 
effectiviteit van Bèta1op1 gediend is bij een louter landelijke invulling dan wel een 
combinatie van lokale (op de instelling gerichte) en landelijke invulling. Een 
dergelijke analyse zou naar het oordeel van de commissie kunnen leiden tot een inzet 
van studentmentoren die meer gericht en beter gefocust is, en beter afgestemd op de 
balans tussen landelijke en instellingsspecifieke wervingsbelangen. 

Daarbij is de vraag opportuun hoe dit initiatief bij continuering na afloop van het WO-
Sprint programma gefinancierd dient te worden. Wellicht zullen de wo- en vo-instellingen 
eerder bereid zijn om Bèta1op1 op te nemen in de eigen activiteiten wanneer het ze 
programma expliciet als wervingsinstrument kunnen inzetten.  

Uit de audit blijkt dat de universiteiten zich uiteenlopend opstellen ten opzichte van het 
programma Bèta1op1. Zo bestaat er wel bereidheid tot het op zich nemen van een 
toekomstige coördinatie- en makelfunctie, maar is voortgezette financiering van dit 
initiatief vanuit de universiteiten niet vanzelfsprekend als het programma vooral een 
landelijke doelstelling moet dienen. Tegelijkertijd is het een open vraag in hoeverre vo
scholen bereid zijn tot meebetalen. 17 De auditcommissie roept daarom op tijdig 
aandacht te besteden aan deze problematiek. 

Pre-University/Junior College. Verschillende universiteiten hebben programma’s op 
maat ontwikkeld voor onderwijs aan getalenteerde en gemotiveerde vwo
bovenbouwleerlingen die meer uitdaging aankunnen dan de reguliere leerstof hen biedt. 
Voorbeelden hiervan zijn het Junior College Utrecht (JCU) en de Pre-University Colleges 
(PRE en PUC) van de UL en de TU/e. Deze initiatieven zijn gebaseerd op een netwerk van 
vo-scholen rondom een universiteit. Qua insteek en doelstelling verschillen ze enigszins. Zo 
is het JCU primair een vehikel voor bètatechnische vakvernieuwing, een proeftuin voor de 
ontwikkeling van nieuwe vormen van aansprekend bètaonderwijs, van nieuwe bètamodules 
(NLT) en voor de voorbereiding van bètadocenten op nieuwe modules. JCU en PUC’s 
fungeren in de praktijk als een magneet voor bètatalent. Bijvoorbeeld, in LAPP-Top – het 
Leiden Advanced Pre-University Programma for Top students – kan de doelgroep 
gedurende acht weken korte, hoogwaardige en inspirerende onderwijsprogramma’s volgen 

17 Indien de kwaliteit kan worden gewaarborgd is betaling door vo-scholen voor geleverde diensten, 
juist op inhoudelijk vakgebied, zeker niet uitgesloten. De praktijk van de introductie van NLT en 
Wiskunde D laat momenteel zien dat scholen grote behoefte hebben aan de vraagbaakfunctie via 
een “loket” of regionaal steunpunt. 

38 



als aanvulling op het vwo-diploma en ter voorbereiding op een toekomstige universitaire 
studie. Programma’s aan andere universiteiten hebben een gelijksoortige opzet. 
Een verwant initiatief is het Junior Science Programma (JSP) van het universitair 
medisch centrum in Rotterdam. Het JSP wil bij 5e en 6e-klassers op het vwo interesse 
wekken voor de biowetenschappen en beoogt een eerste kennismaking met de 
wetenschappelijke onderzoekspraktijk, die kan enthousiasmeren tot de keuze van een 
studie biologie, biomedische wetenschappen of geneeskunde. Daartoe organiseert JSP 
junior science workshops en presentaties van profielwerkstukken op basis van labstages. 
Als spin-off kunnen docenten meer vertrouwd raken met biowetenschappen.  

Daarnaast organiseren universiteiten initiatieven om bij de vo-scholen langs te gaan met 
mobiele practica om vo-leerlingen uit de 3e en 4e klas in verschillende bètamodules op 
aantrekkelijke en leerzame wijze kennis te laten maken met bètaonderzoek. Vanuit de UL 
organiseert RINO – de Reizende Informanten Natuurwetenschappelijk Onderzoek – 
natuurkundige roadshows voor groepen van ca 30 leerlingen in vwo, havo en vmbo.18 De 
Discoverybus (RUG) is inmiddels een begrip in het voortgezet onderwijs. Dat geldt ook 
voor de Reizende DNA-labs19 die een brug beogen te slaan tussen biologie en scheikunde 
op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te 
laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse 
wetenschappelijk onderzoek. Om vo–leerlingen in aanraking te brengen met de 
bètatechnische beroepspraktijk verzorgen ingenieurs in het project Ingenieur@school20 

(www.ingenieuratschool.nl) in samenwerking met en doorgaans in een school kosteloos 
activiteiten zoals gastlessen, bedrijfsbezoeken, of begeleiding bij een profielwerkstuk. 

Een belangwekkend initiatief is de its-academy (informatica, techniek en science). Aan de 
its-academy geven docenten van de UvA, de VU, de HvA, en Inholland samen met vo
docenten lessen informatica, NLT en wiskunde D aan havo- en vwo-leerlingen op 40 
scholen in Noord-Holland. Daarnaast worden op de ho-instellingen zgn. its-labs ingericht 
als leer-/werkplaatsen voor talentontwikkeling. Het initiatief beoogt een kwaliteitsimpuls 
aan het bètatechniek onderwijs in de regio en bevordering van mobiliteit van docenten 
tussen vo en wo (tweerichtingsverkeer). 

Verschillende universiteiten organiseren met enige regelmaat master classes voor vo
leerlingen en –docenten, over uiteenlopende onderwerpen op bètatechnisch gebied. Qua 
duur, intensiteit en doelgroep variëren deze initiatieven, ze hebben gemeen dat door 
vakinhoudelijke inbreng vanuit het wetenschappelijk onderwijs de belangstelling van vo
leerlingen en docenten voor bètastudies gestimuleerd wordt. 

Al deze initiatieven hebben gemeen dat ze voorzien in een grote, enthousiaste behoefte die 
in veel gevallen de beschikbare capaciteit overstijgt, zeker waar het gaat om het koesteren 
van bètatechnisch talent (Junior College).  

De auditcommissie heeft de stellige indruk dat veel van dit type initiatieven relatief 
effectief zijn voor het stimuleren van vakinhoudelijke vernieuwing en het koesteren van 
bètatalent in het voortgezet onderwijs.21 Gezien het tijdelijke karakter van de WO-
Sprint financiering van genoemde initiatieven pleit de auditcommissie ervoor dat de 

18 Cf. www.stichtingrino.nl. 
19 De DNA-labs zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence, 

onder leiding van WUR. De practica worden begeleid door studenten van TUD, UL, RU, UU en WUR. 
20 Een initiatief van Jet-Net en KIVI NIRIA. 
21 Daarnaast kunnen genoemde initiatieven ook de bètavakinhoudelijke vernieuwing stimuleren (zie 
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universiteiten zich tijdig bezinnen op de mate waarin en de wijze waarop deze initiatie
ven duurzaam worden verankerd in het instellingsbeleid.22 

Gelet op de veelheid en gevarieerdheid van instroom- en aansluitingsprojecten die de 
universiteiten ontplooien, acht de auditcommissie het verstandig om de vo-leerlingen 
die zich voorbereiden op een studiekeuze in het (bètatechnisch) wo, een compact en 
toegankelijk overzicht aan te reiken van alle initiatieven ter ondersteuning van hun 
keuzeproces.23 

De universiteiten zijn zeer actief met een breed en gevarieerd scala aan initiatieven 
gericht op bevordering van de instroom van studenten bètatechniek. Sommige 
initiatieven zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd en verdienen verdere afstemming 
(bijv. Bèta1op1). De auditcommissie raadt de universiteiten aan om – gegeven de 
huidige onduidelijkheid over de effectiviteit en efficiëntie van de ontplooide initiatieven 
– zich tijdig te bezinnen op de vraag welke initiatieven en in welke mix in de periode nà 
WO-Sprint voor continuering in aanmerking komen.  

1.2. Doorstroom 

1.2.1. Ontwikkeling van de doorstroom 

In tegenstelling tot de instroom is de doorstroom van studenten bètatechniek in het 
wetenschappelijk onderwijs minder goed cijfermatig vastgelegd. De kwantitatieve 
onderbouwing van de doorstroom is onvolledig en enigszins fragmentarisch.  

Op basis van beschikbare bronnen geven we hierna een beeld van: 
- het aandeel studiestakers 
- de uitval na een jaar en daarna 
- het studierendement in het wetenschappelijk onderwijs, en in de sectoren Natuur 

en Techniek, en 

- het 4-jaarsstudierendement van cluster 1 opleidingen per universiteit. 


De VSNU biedt enig inzicht in de uitval van het wetenschappelijk onderwijs. Zo blijkt het 
aandeel studiestakers24 op het totale aantal instromers dat gebruik mag maken van de 
zgn. “1 februari-regeling” (prestatiebeurs), ongeveer 3% (zie Bijlage 6: Tabel 10). Hoeveel 
studiestakers zich onder de studenten bètatechniek bevinden is onbekend.  
Na het eerste studiejaar vindt een flinke schifting plaats. In de periode 2002-2006 neemt 
de uitval25 na een jaar studie toe van 8,9%26 naar 10,7% (in diezelfde periode groeit de 

22 Vanuit het perspectief van het Platform biedt het programma Rendement & Excellentie goede 
aanknopingspunten voor continuering van initiatieven die op stimulering van bètatalent zijn gericht. 

23 Ter ondersteuning van het keuzeproces van hbo’ers zou ook een dergelijk overzicht gemaakt 
kunnen worden van de initiatieven die de betrokken instellingen ontplooien ter verbetering van de 
aansluiting tussen hbo en wo.  

24 Studiestakers zijn studenten die vóór 1 februari van hun eerste studiejaar besluiten van studie te 
veranderen. Voor beursstudenten heeft deze beslissing vóór 1 februari geen consequenties voor de 
ontvangen studiebeurs. 

25 Het percentage studenten dat zich na één jaar niet meer voor het universitaire onderwijs inschrijft.  
26 De uitval na het eerste jaar is overigens onder vrouwelijke studenten lager dan onder mannelijke 

studenten (6,7% vs. 10,6%). 
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directe instroom in het wetenschappelijk onderwijs vanuit het vwo met 31,5%, naar 
21.342 studenten). Van de studenten die zich na het tweede jaar niet meer inschrijven 
voor een universitaire studie gaat ongeveer 70% naar een hbo-opleiding. Bij uitstroom in 
latere jaren neemt het percentage studenten dat naar het hbo stroomt, aanzienlijk af. De 
doorstroom naar het hbo van uitvallers in het tweede bachelorjaar en verder is bijna 57%. 
De uitval ná het eerste studiejaar is weliswaar geringer maar nog steeds substantieel. Na 
een “eerstejaars” uitval van 8,9% (in 2002/03) blijkt nog eens 8,7% van alle studenten 
(wo-breed) die hun studie voortzetten in de volgende drie jaar het wetenschappelijk 
onderwijs zonder een diploma te verlaten. Daarmee bedraagt de totale uitval in de eerste 
vier jaren van de bachelorfase omstreeks 17,6% (VSNU; cohort 2002/03). 

Vijf jaar na studieaanvang (in 1999) heeft minder dan een op de drie voltijdstudenten het 
masterdiploma behaald, na 6 jaar is dat minder dan de helft (48%) en na 7 jaar 61%. 
Indien studenten die vanuit het wetenschappelijk onderwijs overstappen naar een hbo-
studie worden meegenomen blijkt 6 jaar na studieaanvang een op de drie studenten nog 
bezig met de studie, is 13% uitgevallen en heeft 6% een hbo-opleiding afgerond (zie 
Bijlage 6: Tabel 12). Het rendement van “harde” wetenschappelijke bètatechnische 
opleidingen na zeven jaar studie bedraagt 59% voor de sector Natuur, en 48% voor de 
sector Techniek (Figuur 4). 

Daarmee is het rendement van bètatechnische opleidingen in de sector Natuur iets groter 
dan dat van het gemiddelde van alle wetenschappelijke opleidingen. Bij de sector Techniek 
ligt het rendement – ondanks aanzienlijke verbetering in de rendementsontwikkeling – op 
een substantieel lager niveau. Van de bètatechniek studenten in de sector Techniek heeft 
meer dan de helft (52%) zeven jaar na aanvang van de studie de opleidingen (nog) niet 
afgerond. 

Als indicator van het studietempo van bachelorstudenten in het instroomcohort 2002 geeft 
de VSNU aan dat 45,1% van de studenten die zich na het eerste jaar opnieuw inschreven, 
vier jaar na studieaanvang in 2002 een universitair bachelordiploma heeft behaald. 27 

Tussen de HOOP-gebieden bestaan grote verschillen. Techniekstudenten onderscheiden 
zich in termen van het bachelorrendement negatief (jongens: 24%, meisjes: 29%).28 

Vrouwen verlaten niet alleen minder vaak de universiteit, ze kiezen ook meer vastberaden  

voor hun studie en ze studeren aanmerkelijk sneller. Na vier jaar haalt 57,1% van de 
vrouwelijke studenten het bachelordiploma, tegen 33,4% van de mannen. 

Een indicatie van het studierendement na vier jaar bachelorstudie, per (cluster 1) opleiding 
en per universiteit geeft Elsevier (Figuur 4). 

27 Latere cohorten hebben nog niet een volledige bachelorcyclus doorlopen (voor cohort 2003 zijn 
vooralsnog voorlopige cijfers beschikbaar). 

28 De VSNU relateert deze verschillen andere aan de hantering van de “zachte knip”. Bij de vergelijking 
tussen HOOP-gebieden moet er ook rekening mee worden gehouden met dat techniekopleidingen in 
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Figuur 4. De ontwikkeling van het rendement van alle wo-opleidingen, en van wo-opleidingen in de 
sectoren Natuur en Techniek, 1995-2000, in % (zie Bijlage 6, Tabel 13). 

De verschillen in het bachelorrendement zijn groot, zowel tussen de opleidingen als de 
universiteiten. Zo heeft bijvoorbeeld 21% van de studenten die in 2002 aan een studie 
Biologie aan de RU begonnen, binnen vier jaar het bachelordiploma gehaald, bij de UU ligt 
dat percentage meer dan twee keer zo hoog (46%; Tabel 13). 

1.2.2. Behoefte aan een eenduidige definitie 

Een opvallende uitkomst van de auditronde langs de universiteiten is dat het schort aan 
een eenduidige definitie van studierendement en van doorstroming van studenten 
bètatechniek. Zo is bijvoorbeeld een student bètatechniek die een universiteit verlaat om 
aan een hogeschool een bètatechnisch vervolg aan zijn studie te geven, niet echt een 
studiestaker29. Het volume studenten bètatechniek blijft ongewijzigd, terwijl betreffende 
student een betere plek in het bètatechnisch hoger onderwijs kan hebben gevonden. 
Essentieel voor de efficiëntie van het bètatechnisch hoger onderwijssysteem is dat 
vroegtijdig wordt onderkend dat een dergelijke overstap de voorkeur verdient boven 
doormodderen of uitval in een later stadium. Een ander voorbeeld betreft het fenomeen 
langstudeerders. Een groot aantal studenten die lang over hun studie doen, drukt het 
rendement van een opleiding. Lang studeren kan echter het gevolg zijn van studeren in 
deeltijd, met daarnaast een baan. Indien deze combinatie van studeren en werken wordt 
ingecalculeerd kan het feitelijke studierendement nog enigszins meevallen (zie Bijlage 6: 
Tabel 12). 

Deze voorbeelden geven aan dat eendimensionaal meten van studierendement en 
doorstroming per opleiding tot een vertekend beeld kan leiden. Een zinvolle, niet 
vertekende vergelijking vraagt om genuanceerde indicatoren van studierendement en 

Volgens de door de VSNU gehanteerde definitie is een wo-student die naar een hbo-studie 
overstapt, wel een studiestaker. 
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doorstroming die een reëel beeld geven van de feitelijke doorstroomontwikkeling, zonder 
bias. Dergelijke indicatoren zijn er nu niet. Hiervoor kan de invoering van het ‘onderwijs
nummer’ voor alle leerlingen en studenten een goede basis vormen. 

Met het oog op een degelijke vergelijking van rendement- en doorstroomcijfers, zowel 
longitudinaal als tussen instellingen voor hoger onderwijs bepleit de auditcommissie 
gestructureerde gegevensverzameling op basis van een eenduidige gedefinieerde 
standaard. Het zou daarbij naar het oordeel van de commissie zinvol zijn ook buiten
landse referentiepunten te hanteren (benchmarking). 

In het verlengde hiervan bepleit de auditcommissie de hantering van een universeel 
studentvolgsysteem waarmee per student dan wel categorie studenten zichtbaar kan 
worden gemaakt wat het rendement is na 4, 5, of 6 jaar na toelating. Een dergelijk 
systeem biedt een gedifferentieerd inzicht in het percentage echte uitvallers. 

1.2.3. Doorstroomrendement van bacheloropleidingen: een knelpunt 

Op grond van bovenstaande data en de auditgesprekken blijkt ontegenzeglijk dat over 
het geheel genomen het doorstroomrendement kan worden gekwalificeerd als proble
matisch laag. Tegenover een groeiende instroom in het bètatechnisch wetenschappelijk 
onderwijs staat een doorstroom die voor substantiële verbetering vatbaar is.  

Uitzonderingen geven aan dat het ook anders kan. Een good practice laat het departement 
Farmaceutische Wetenschappen aan de UU zien. Deze opleiding kent – naast een numerus 
fixus – ook een bindend studieadvies en beperkte herkansingsmogelijkheden. Na het 
eerste jaar valt tussen de 20 en 25% af vanwege een te gering aantal studiepunten. Met 
deze maatregel wordt voorkomen dat langstudeerders “de boel ophouden”. Tutoren leggen 
in hun begeleiding de nadruk op de eerstejaars studenten, vooral tijdens de eerste 
studiemaanden, met behulp van een portfolioaanpak en een verplichte reflectiecomponent. 
Deze strenge benadering zorgt voor een rendement van 75%. Het “aanhalen van de 
teugels” brengt met zich mee dat studenten beter weten waar ze aan toe zijn en beter 
voorbereid kiezen. 

Naar het oordeel van de auditcommissie vraagt deze aanpak – toegepast bij een 
opleiding die niet te klagen heeft over instroomvolume – om een zorgvuldige evaluatie. 

Een ander aansprekend voorbeeld is afkomstig van UvA, waar bij de bèta-gamma opleiding 
een intakeprocedure wordt ingezet ter optimalisering van de studentenallocatie aan het 
begin van de opleiding. Motivatie van studenten is een van de aangrijpingspunten bij de 
studiebegeleiding gericht op inbedding van studenten in een “community of learners”. 
Studenten werken in kleine teams samen met stafleden in een leeromgeving met veel 
contacten onderling en met betrokken en enthousiaste staf aan uitdagende opdrachten, 
stimulerende werkvormen en directe begeleiding. Betekenisvol onderwijs leidt zo tot 
minder uitval van studenten en hoger studierendement. 

Een aantal universiteiten werkt met een bindend studieadvies (BSA). Van deze maatregel 
wordt in toenemend mate gebruik gemaakt (zie Bijlage 6: Tabel 14). Drie universiteiten 
passen BSA over de volle breedte van de bacheloropleidingen toe, daarnaast passen de UU 
en de UM in een aantal bètaopleidingen ook BSA toe. Van de overige universiteiten voert 
de VU een pilot uit in enige niet-bètaopleidingen. 
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Andere good practices zijn bijvoorbeeld het University College in Utrecht en de Roosevelt 
Academy in Middelburg, beide met geringe uitval en met een international honours 
programma voor gemotiveerde en ambitieuze Bachelorstudenten. Kenmerkend is dat 
gewerkt wordt in kleinschalige setting (niet meer dan 25 studenten), met interactieve 
instructie, een interdisciplinaire insteek, een effectief tutorsysteem, en met internationale 
staf. De studenten wonen op de “campus”. Beide opleidingen hebben een hoog 
studierendement.30 

In de ogen van de auditcommissie verdienen genoemde good practices gericht op 
bevordering van de het doorstroomrendement navolging door andere onderwijsinstel
lingen. 

Het algemene beeld is dat de universitaire bètatechnische opleidingen – ondanks veel 
aandacht voor begeleiding en mentoraat, en beperkte herkansingsmogelijkheden voor 
tentamens – een doorstroomrendement kennen dat kan worden getypeerd als proble
matisch laag. De universiteiten worstelen met de vraag hoe ze daarin effectief 
verbetering kunnen aanbrengen.  

De universiteiten kiezen daarin overigens een nogal uiteenlopende opstelling. Zo voert de 
WUR geen expliciet doorstroombeleid: “wij bieden de faciliteiten aan, laat de student maar 
bepalen hoe lang deze daarvan gebruik wil maken”. Andere universiteiten neigen tot een 
meer strikte aanpak. Bij veel opleidingsdirecteuren overheerst echter een gevoel van 
machteloosheid. De diagnose “te laag doorstroomrendement” wordt gedeeld, maar een 
expliciete strategie om tot verbetering te komen ontbreekt: “we doen (enthousiast) wat we 
kunnen, maar uiteindelijk kun je de studenten niet dwingen om van een bijbaantje af te 
zien”. Dit algemene beeld contrasteert met de interessante en stimulerende voorbeelden 
die de commissie tijdens de audit ook heeft aangetroffen bij opleidingen waar goede 
resultaten worden geboekt via specifieke, voor die opleiding passende maatregelen. 

1.2.4. Op zoek naar remedie 

Over de mogelijke remedie (hoe te komen tot een hoger doorstroomrendement) zijn de 
meningen verdeeld. Een aangrijpingspunt voor rendementsverbetering lijkt in elk geval 
reductie van de (grote) uitval van studenten in het eerste jaar via verbetering van de 
voorlichting, de intake en zonodig allocatie of selectie.31 

Afgaande op het grote aantal studenten dat in het eerste jaar of na een jaar overstapt, 
maken relatief veel studenten in eerste instantie een “foute” keuze, namelijk voor een 
studie die onvoldoende aansluit op hun interesse en/of competenties. De begeleiding in 
het keuzeproces van studenten verdient daarom onverminderde aandacht (zie ook 
1.1). 

30 Directe vergelijking van universiteiten met deze Collegeachtige instellingen wordt weliswaar 
bemoeilijkt door structurele verschillen (in categorieën van ingeschreven studenten, aanzienlijk 
hoger collegegeld [i.v.m. huisvesting], in voertaal, en in toelatingsbeleid) die deels direct 
gerelateerd zijn aan studierendement. Niettemin kunnen “gewone” universiteiten zich in hun 
pogingen om het studierendement te vergroten, door de gang van zaken aan deze colleges laten 
inspireren. 

31 Zie hiervoor ook de aanbevelingen van de Commissie Ruim Baan voor Talent. 
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Daarnaast kan de oplossing wordt gezocht in het bewerkstelligen van een van cultuurom
slag onder veel studenten waar ‘weinig studeren’ nu veelal gewoon wordt gevonden. Dit 
geldt ook zeker voor docenten. De houding van een deel van de staf is te kenschetsen als 
“geen zorgen over grote aantallen uitvallers”, als ware het een “natuurwet” dat studenten 
lang over hun studie doen, of “wij leiden talent op”.  

De auditcommissie vindt een dergelijke opstelling – in de context van de doelstellingen 
van het WO-Sprint programma – niet gepast. Naar het oordeel van de auditcommissie 
is een dergelijke cultuur met bestaande middelen en strategieën niet goed te doorbre
ken en is wellicht een ander onderwijsparadigma noodzakelijk (zie box). 

Kenmerken / bouwstenen van een ander, doorstroom bevorderend onderwijsparadigma: 

- Een studiecultuur waarin de student als junior medewerker in teamverband werkt aan 

inspirerende, authentieke opdrachten, die ‘van buiten’ komen en waarvan de resultaten ook 

weer ‘buiten de universiteit’ worden benut. 

- Werken in een omgeving waarin het werk van studenten relevant, betekenisvol is (en niet 

alleen een cijfer oplevert), waarin feedback wordt gegeven op het geleverde werk, een en 

ander binnen een afgebakend tijdskader.  

- Omslag naar talentontwikkeling: in plaats van het traditionele beeld van wegwerken van 

deficiënties, motiveren en herkansen komt uitvoering van inspirerende, reële, veeleisende 

opdrachten, die goed aansluiten op interesses van studenten.  

- Nadruk op zichtbaar maken van goed presteren en excellentie, bijv. in honours programma’s 

of excellente tracés, en op gericht stimuleren van studenten die meer willen en kunnen.31 

In een dergelijk doorstroom bevorderend onderwijsparadigma geldt het aanhouden van 
een behoorlijk studietempo als normaal (en positief). Maatregelen die kunnen bijdragen 
aan een dergelijk “doorstroom bevorderend” studieklimaat zijn bijvoorbeeld:  

- Intakeprocedures (cf. medische opleidingen hebben van oudsher hoog rendement) 
- Beperkte herkansingen, dan wel een bindend studieadvies 
- Goed onderwijs door betrokken docenten voorzien van formele onderwijskwalifica

ties (op basis- en seniorniveau) en die sturen op excellentie en diversiteit 
- Opereren in kleinschalige teams en communities, undergraduate research pro

gramma’s, etc. die de kiem kunnen worden van vernieuwing. 
- Tussentijds opdrachten inleveren (waarmee studenten extra punten kunnen 

verdienen). 
- Veel contacttijd. 
- Intensieve en proactieve begeleiding van studenten (zeker in de eerste 4 maanden 

van het 1e jaar, met bijzondere aandacht voor tijdige signalering van vertraging)  
- Actieve studieverenigingen (die studenten helpen “elkaar bij de les houden”) 
- Hantering van portfolio’s als hulpmiddel voor de reflectie op eigen voortgang32 

- Continue monitoring van studievoortgang, ter optimalisering van studierendement.  

Gezien de hoopvol stemmende resultaten in enkele good practices bepleit de audit
commissie het creëren c.q. beproeven van bovenbedoelde maatregelen in enkele 
settings. Langs deze weg kunnen scenario’s worden ontwikkeld die routes naar 
succesvol doorstroombeleid indiceren. 

32 Zoals nu bij enkele opleidingen wordt uitgeprobeerd (bijv. Farmacie in Utrecht). 
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In deze context kan consequente hantering van het pelotonparadigma33de doorstroom
snelheid van studenten vergroten. De ervaring is dat de studiesnelheid in het eerste jaar 
het hoogst is. Door deze snelheid zoveel mogelijk tot sociale norm te maken voor de 
(eerstejaars) studentengemeenschap kan een onderwijsklimaat worden bevorderd waarin 
“halen” de norm is en herkansing de uitzondering. Het “peloton” als geheel houdt tempo 
(zoals wielrenners weten: in het peloton fietst het gemakkelijker). Hantering van deze 
filosofie kan worden gecombineerd met meer formatieve feedback via opdrachten tijdens 
een vak. Zo kunnen docenten zo nodig tijdig bijsturen, terwijl de student iets van mastery 
learning ervaart.34 Door vanaf het begin van het eerste jaar te koersen op het (ambitieuze) 
tempo van de groep kan de groep dat tempo relatief eenvoudig vasthouden. Een dergelijke 
onderwijsfilosofie – die vooral zijn waarde heeft bewezen in goed gestructureerde curricula 
– stimuleert talentontwikkeling, zonder te ontaarden in een afvalrace. Acceptatie van 
geschikte studenten na het eerste jaar moet het uitgangspunt zijn. 

In het licht van het streven naar een robuuste aanpak van de doorstroomproblematiek 
geeft de auditcommissie het Platform Bèta Techniek in overweging om na te gaan:  
- welke instrumenten gericht op bevordering van doorstroom worden ingezet,  
- wat de relatieve effectiviteit van deze instrumenten is, en  
- welke doorstroomvriendelijke onderwijsscenario’s op basis van good practices 

kunnen worden ontworpen en in een beperkte setting beproefd.  
-

1.2.5. De bacheloropleiding  

Uit de rondgang van de auditcommissie blijkt dat universiteiten verschillende accenten 
leggen waar het de focus en breedte van de bachelorstudie betreft. De universiteiten 
bieden zo een gevarieerd bacheloraanbod, waarbij de variatie zowel betrekking heeft op de 
gekozen breedte bij aanvang van de bachelorstudie, als op de mate waarin de bachelorstu
die een brede focus behoudt, dan wel tijdens de bachelorfase gaandeweg een meer 
gefocuste verdieping kiest.  

In de huidige praktijk worden zowel brede bachelorstudies als iets specifieker gedefinieer
de, veelal monodisciplinaire studies aangeboden. In beide gevallen worden deze voorzien 
van minoren dan wel keuzemogelijkheden om voortschrijdend inzicht bij studenten over de 
toekomstige focus en interesse mogelijk te maken. Daarbij lijkt aan bachelorstudies die 
breed beginnen, het voordeel verbonden dat studenten zonder duidelijke voorkeur via een 
breed begin kunnen toegroeien naar een meer toegespitste keuze later in de studie. Brede 
bacheloropleidingen kunnen aldus wellicht een deel van het massale overstappen na het 
eerste studiejaar voorkomen.35 Omgekeerd zijn “smalle” bètaopleidingen aantrekkelijk voor 
vo-leerlingen die weten wat zij willen. Door het bieden van keuzeruimte worden ook 
mogelijkheden geboden voor vo-leerlingen die de focus van hun studie nog niet volledig 
hebben bepaald. In een aantal bachelorstudies wordt voor een multidisciplinaire insteek 

33 Vrij naar De Groot, die in deze context de expeditieaanpak afzette tegen de hordeloop. 
34 Gebaseerd op Benjamin Bloom (“Learning for Mastery model”). Mastery learning is een 

onderwijsaanpak die overwegend gebaseerd is op voortgang na beheersing van de voorgaande, 
noodzakelijke stof. Studenten werken zich zo samen – onder begeleiding van docenten – op van een 
“zesje” naar een “acht”. 

35 Naar analogie van de gefaseerde profielkeuze (in eerste instantie kiezen voor een natuur- of 
maatschappijstroom, in tweede instantie voor een profiel) in het voortgezet onderwijs. Scholen die 
gefaseerd kiezen faciliteren, gunnen leerlingen meer tijd om te kiezen, met als gevolg een beter 
afgewogen profielkeuze. 
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gekozen, waarbij thema’s vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken worden belicht. 
Ook kunnen studenten kiezen voor combinaties van twee opleidingen.36 De RU biedt brede 
bachelorstudies met deels vrije invulling. Deze formule is aantrekkelijk voor zowel 
studenten die weten wat ze willen, als voor studenten die ‘iets exacts’ willen studeren. Aan 
dezelfde universiteit volgen studenten in hun derde jaar een verplichte CEM-module 
(Cultuur, Educatie, Management) als oriëntatie op verschillende toepassingsgebieden. 

Om de aantrekkingskracht van een bètastudie te vergroten bieden enkele universiteiten 
overigens ook brede bachelorstudies voor studenten zonder natuurprofiel. Zo vormt de 
bèta-gamma-studie aan de UvA een aantrekkelijke optie voor ‘spijtoptanten’, studenten die 
in eerste instantie voor een maatschappijprofiel hebben gekozen maar in tweede instantie 
zich tot een bètaopleiding voelen aangetrokken. Via het Bètabrugtraject biedt deze 
universiteit mensen die door bètadeficiënties niet kunnen instromen in een universitaire 
bètaopleiding, de mogelijkheid deze in een jaar weg te werken.37 Ook de aan de UT recent 
gestarte opleidingsvariant TOM (Techniek, Ontwikkeling en Maatschappij) is toegankelijk 
voor leerlingen met een CM- of EM-profiel.13 

Bachelor als afgeronde wetenschappelijke basisopleiding 

Bij de invoering van de ba-ma-structuur was een meer nadrukkelijke scheiding tussen de 
bachelor- en de masterfase voorzien dan nu in de huidige praktijk aan Nederlandse 
universiteiten waarneembaar is. Zowel wo-instellingen als studenten zien de bachelorstudie 
echter veelal (nog) niet als een afzonderlijke studie, na afronding waarvan een expliciete 
afgewogen keuze voor een vervolgtraject kan worden gemaakt. Toetreding tot de 
arbeidsmarkt is daarbij een reële optie. Hierin lijkt wel aarzelend een verandering in 
denken op gang te komen, maar het beeld verschilt per opleiding. Bij sommige opleidingen 
lijkt wel degelijk een markt te bestaan voor afgestudeerde bachelors, bij andere 
opleidingen lijkt de animo in het bedrijfsleven beperkt. Aangegeven wordt dat studenten 
eerder en beter voorbereid moeten worden op de keuze na afronding van de bachelorfase 
– naar de arbeidsmarkt38, of doorgaan met een masteropleiding, en zo ja, welke. Tijdige 
oriëntatie in combinatie met slimme push en pull strategieën39 kan leiden tot een meer 
afgewogen beslissing over het vervolg op de bachelorfase. 

De auditcommissie bepleit dat de universiteiten de bacheloropleiding sterker dan nu 
het geval is positioneren als een afgeronde wetenschappelijke basisopleiding waarop 
niet noodzakelijkerwijs en onmiddellijk een masteropleiding dient te volgen. 

Waar het de positionering van de bacheloropleiding als afgeronde wetenschappelijke 
basisopleiding betreft, kunnen naar het oordeel van de auditcommissie nuttige 

36 Bijvoorbeeld wis- en natuurkunde, of wiskunde en informatica. 
37 Deelnemers ontvangen een certificaat als zij voor alle tentamens binnen een vak ten minste een 5,5 

hebben gehaald. In de praktijk tot nu toe liggen de behaalde cijfers aanzienlijk hoger. Ook andere 
universiteiten laten studenten met dit certificaat toe tot hun bèta- of geneeskundeopleidingen. 

38 In het Verenigd Koninkrijk stroomt een groot deel van de bachelors door naar de arbeidsmarkt.  
39 Denk bijvoorbeeld aan een goede, aantrekkelijke oriëntatie in de Bachelorfase op relevante 

Mastertrajecten, van meet af aan de inzet van onderzoeksprojecten in de vakgroepen in plaats van 
practica waar standaardvaardigheden en routineopdrachten worden uitgevoerd, en actieve werving 
voor onderzoeks- en ontwerpopdrachten in de Masterfase. 
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buitenlandse lessen worden getrokken door good practices te verzamelen, bijvoorbeeld 
in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk40) . 

In het verlengde van een meer nadrukkelijke afzonderlijke positionering van de 
bachelorstudie verwachten universiteiten op den duur een groei in de deeltijd masteroplei
dingen. 

Harde knip 

Verschillende universiteiten hebben voorkeur voor hantering van een scherpe afbakening 
tussen de bachelor- en masterfase, de zgn. ‘harde knip’. Zonder een dergelijke afbakening 
ervaren studenten weinig prikkels om echte en tijdige keuzes te maken betreffende het 
studievervolg na de bachelorfase. Het resultaat is veelal uitstelgedrag bij studenten, en 
daarmee lagere rendementcijfers. In de praktijk lijkt een spijkerharde knip echter 
technisch lastig te effectueren. Bachelorstudenten sorteren voor op hun masterkeuze 
terwijl de bachelorfase nog niet is afgerond. Omgekeerd lijkt tussen bachelor- en 
masterfase een schemergebied te bestaan waarin bachelorstudenten de neiging hebben 
zich relatief laat te bezinnen op hun vervolgopleiding en pas nadat ze daarover hebben 
beslist, hun bachelorfase effectief afsluiten. Deze neiging beïnvloedt het studierendement 
opnieuw negatief.  

De auditcommissie deelt de voorkeur voor een harde knip. Gezien de huidige prakti
sche bezwaren tegen een zeer strikte hantering van de harde knip bepleit de 
auditcommissie beperking van de overlap tussen bachelor- en masterfase, bijvoorbeeld 
door de duur van deze overlap alsook het betreffende aantal studiepunten te beperken. 

Bij de vervolgkeuze aansluitend op de bachelorfase acht de auditcommissie het van groot 
belang dat universiteiten scherper differentiëren naar het type master. Zo kan bijvoorbeeld 
onderscheid worden gemaakt naar research master, “professional” master, educatieve / 
communicatieve master, master op een bepaald inhoudelijk domein, “brede”, al dan niet 
op ondernemerschap gerichte master, etc. Met het oog op een transparante selectie ‘aan 
de masterpoort’ dienen universiteiten goed rekening te houden met verschillen in het 
gewenste instroomniveau voor deze typen master. Dit geldt ook voor de werving van 
buitenlandse studenten (al dan niet met beurzen). 

1.2.6. Masteropleidingen 

De invoering van de ba-ma-structuur heeft nog niet geleid tot een nadrukkelijke scheiding 
tussen de bachelor- en de masterfase. Langzamerhand ontwikkelt het behalen van het 
bachelordiploma zich voor studenten tot een moment om zich te oriënteren op de master, 
mogelijk bij een andere universiteit, in binnen- dan wel buitenland. De meeste studenten 
stromen nu door in een aansluitende master op de eigen universiteit. Enkele universiteiten 
zijn actief bezig met voorlichtings- en wervingscampagnes voor masteropleidingen, 
variërend van een landelijke promotiecampagne tot het opzetten van nieuwe masteroplei
dingen, eventueel met selectieprocedure. 

40 Bijvoorbeeld bij de Undergraduate Research Programmes. 
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In 2006 waren er in totaal ruim 41.000 masterstudenten, waarvan 25,1% bestond uit 
studenten bètatechniek (sector Techniek: 14,7%; Natuur: 9,4%. Zie Bijlage 6: Tabel 15). 
Van de masteropleidingen zijn de rendementsgegevens veelal bekend. Het rendement 
verschilt per opleiding en universiteit, maar is over het algemeen hoog. De hoge 
rendementscijfers zijn volgens de universiteiten het gevolg van een selectieprocedure, 
waardoor alleen de gemotiveerde studenten een bepaalde master volgen. Buitenlandse 
(beurs)studenten dragen veelal bij aan een hoog rendementcijfer van een opleiding, 
aangezien zij slechts voor een bepaalde periode een beurs krijgen. 

Bètamasteropleidingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op studenten met een 
vooropleiding aan een buitenlandse universiteit (zie Bijlage 6: Tabel 8). Dit geldt vooral 
voor de universiteiten aan de oostgrens van Nederland. De instroom van buitenlandse 
studenten aan de UT groeit (ook in de bacheloropleidingen). Bij de WUR en RUG vormen 
buitenlandse studenten ongeveer 25% van de populatie masterstudenten. De WUR richt 
zich voor de werving voor de masters ook in het bijzonder op buitenlandse studenten door 
buitenlandse alumni in te zetten in het land van herkomst.  

Masterinstroom van hbo-bachelors 

Naast de instroom van bachelorstudenten naar de masterfase richten universiteiten zich 
ook steeds meer op de werving van hbo-studenten door hen aansluittrajecten en 
schakelprogramma’s aan te bieden, waarmee zij makkelijker een wo-opleiding kunnen 
instromen. Het aandeel van hbo-studenten verschilt per universiteit, van 5% tot 33% van 
de totale masterinstroom, gemiddeld is dit aandeel ongeveer een kwart. Bij de sector 
Techniek bestaat 36% van de masterinstroom uit studenten met een hbo-achtergrond, bij 
Natuur is dat aandeel 26% (zie Bijlage 6: Tabel 9), relatief vaak gaat het om ICT-
gerelateerde studies. 

1.3. Uitstroom van masters 

De uitstroom van de universitaire bètatechniek opleidingen is vooralsnog niet een expliciet 
aandachtspunt in de auditgesprekken met de universiteiten geweest. Dat neemt niet weg 
dat het WO-Sprint programma uiteindelijk een substantiële groei beoogt in het aantal 
academische bètatechnisch gekwalificeerde arbeidskrachten die toetreden tot de 
arbeidsmarkt. De in- en doorstroom van studenten bètatechniek vormen in feite early 
indicators van deze gewenste uitstroom.  
We gaan hieronder kort in op een aantal aspecten van de uitstroom: het volume, de 
bestemming, de aansluiting tussen opleiding en werk, en de beloning van uitstromende 
studenten bètatechniek. 

Uitstroomvolume. De gediplomeerde uitstroom is in de periode 2000-2006 toegenomen 
met 29,4% tot een totaal van 6.595 afgestudeerde wetenschappelijke opgeleide 
bètatechnici in 2005/06. De totale gediplomeerde uitstroom van het wetenschappelijk 
onderwijs ontwikkelt zich in die periode sneller (+41,8%). De uitstroom van wetenschap
pelijk opgeleide bètatechnici naar de arbeidsmarkt blijft dus achter bij de totale uitstroom 
(zie Bijlage 6: Tabel 17). Vergeleken met de totale gediplomeerde uitstroom van het 
wetenschappelijk onderwijs verliest de bètatechnisch gediplomeerde uitstroom dus licht 
terrein (-2,2%). Het aandeel van de snijvlakopleidingen in de gediplomeerde uitstroom 
neemt gestaag toe tot 23,7% in 2005/06. 
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Uitstroombestemming. Bètatechnici vinden na hun afstuderen in meerderheid een baan 
buiten het onderwijs. Van de bètatechnici uit de sector Techniek stroomt 79% door naar de 
arbeidsmarkt buiten het onderwijs, bij de sector Natuur is dat 55%. Afgestudeerden uit de 
sector Natuur geven hun loopbaan relatief vaker een wetenschappelijk vervolg (zie Bijlage 
6: Tabel 18). 

Aansluiting: (intrede)werkloosheid en match opleiding-werk. 41 Van de in 2004 afgestu
deerden met een bètatechnisch diploma was 4% in het najaar van 2005 werkloos; met een 
diploma Techniek bedroeg dit percentage werklozen 2% (Natuur: 5%). In het bijzonder 
afgestudeerden met een diploma Techniek hebben dus relatief – ten opzichte van andere 
net afgestudeerde academici – een sterke arbeidsmarktpositie.  
Afgaande op de duur van de intredewerkloosheid ondervinden gediplomeerden in de sector 
Natuur en Techniek een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden uit beide 
categorieën zijn gemiddeld 2,2 maanden werkloos voordat ze hun eerste baan na hun 
afstuderen vinden (dat is relatief kort42). De kwaliteit van de aansluiting van afgestudeer
den in sector Natuur en Techniek is – zowel in termen van niveau als richting – ook relatief 
goed: voor Techniek geeft 65% van de afgestudeerden aan een baan op het eigen niveau 
te hebben gevonden en 78% een baan in de eigen of een verwante richting. Voor de sector 
Natuur is deze match tussen werk en opleiding nog beter (73% resp. 80%).43 

Aansluiting: beloning. Een indicator van de schaarsteverhoudingen op de arbeidsmarkt is 
de beloning van afgestudeerde toetreders op de arbeidsmarkt. Bij vergelijking van het 
bruto uurloon van “werkende schoolverlaters” met een wetenschappelijke bètatechnische 
opleiding valt vooral de bandbreedte in de beloning op. Startende bètatechnici met een 
techniekachtergrond verdienen gemiddeld meer dan met een natuurachtergrond. 
Opvallend is verder dat startende bètatechnici ook bovengemiddelde beloningsperspectie
ven hebben in de dienstensector (zoals het bank- en verzekeringswezen, transport en 
communicatie, en handel en reparatiebedrijven; zie Bijlage 6: Tabel 19). De – substantiële 
– niveauverschillen in de gemiddelde aanvangsbeloning laten na een periode van stijging 
sinds 2003 een afnemende tendens zien (zie Bijlage 6: Tabel 20). 
De enquête van Elsevier / ResearchNed geeft een indicatie van de salaris- en arbeids
marktpositie van startende bètatechnici, na 1½ jaar (zie Bijlage 6: Tabel 21). De salaris-
en arbeidsmarktpositie (die uiteraard samenhangen) van afgestudeerde bètatechnici in de 
sectie Techniek blijkt gemiddeld aanzienlijk beter dan die in de sectie Natuur. Biologen en 
scheikundigen blijven in termen van nettomaandsalaris licht achter, hetzelfde geldt voor 
bouwkundigen. Technische bedrijfs- of bestuurskundigen, informatici, aardwetenschappers 
en elektrotechnici blijken zeer in trek. 

Om een beter zicht te krijgen op de mate waarin het WO-Sprint programma de beoogde 
doelstellingen realiseert wil de auditcommissie in het komende auditjaar nadrukkelijk 
aandacht geven aan de uitstroom (ook op het niveau van universiteiten en opleidingen), 
zonder overigens voorbij te gaan aan ontwikkeling van de in- en doorstroom. 

De intredewerkloosheid is een werkloosheidskenmerk dat de tijd meet die een gediplomeerde 
schoolverlater werkloos is voor aanvang van zijn eerste baan. De intredewerkloosheid geeft een 
indicatie van de moeilijkheden die toetreders ondervinden bij het veroveren van een plek op de 
arbeidsmarkt. 

42 Alleen afgestudeerden in de sector Gezondheidszorg en Economie hebben een kortere intredewerk
loosheid (1,7 resp. 1,4 maanden).  

43 Alleen de sector Gezondheidszorg laat een betere match zien: 85% van de uitstroom heeft daar een 
eerste baan op eigen niveau en 87% in de eigen richting (bron: Technomonitor, p. 47). 
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2. Thematische bevindingen 

De auditcommissie heeft op haar ronde langs de universiteiten vooral aandacht gegeven 
aan de volgende thema’s: 

- aanpak van het tekort aan bètadocenten (2.1); 
- vakvernieuwing en professionalisering (2.2); 
- Sprint-UP (2.3), en  
- Diversiteitbeleid (2.4). 

2.1. Aanpak van het tekort aan bètadocenten  

In alle auditgesprekken is uitvoerig van gedachten gewisseld over de beschikbaarheid van 
voldoende adequaat opgeleide bètadocenten in het voortgezet onderwijs. Op de huidige 
arbeidsmarkt doet zich al een tekort aan bètadocenten voor, vooral 1e graadsdocenten en 
in het bijzonder in de Randstad. Naar verwachting zal dit tekort in de nabije toekomst 
gevoelig toenemen (zie Bijlage 6: Tabel 22). Dit tekort is zorgwekkend, niet alleen 
vanwege de kwaliteit van het toekomstige bètaonderwijs in het vo, maar ook gelet op de 
enthousiasmerende en stimulerende rol van bètadocenten, en als afgeleide daarvan de 
toekomstige instroom van vo-leerlingen met een natuurprofiel in de universitaire 
bètaopleidingen.44 

Het tekort aan gekwalificeerde bètadocenten in het voortgezet onderwijs is daarom 
door de auditcommissie van het Universum Programma bestempeld als een beleidspro
bleem dat prioritaire aandacht verdient, van alle betrokken partijen. De auditcommissie 
van het WO-Sprint programma onderschrijft dit oordeel. Gezien de ernst van dit 
groeiende probleem vindt de auditcommissie dat op verschillende fronten voortvarend 
naar oplossingen moet worden gezocht voor het tekort aan bètadocenten. 

In de eerste plaats verdienen de academische 1e graadslerarenopleiding aandacht. Waar 
mogelijk dienen de universitaire bètaopleidingen de keuze voor het docentenvak te 
bevorderen. Naar de indruk van de auditcommissie is er vooral bij de technische 
universiteiten in dit opzicht ruimte voor vergroting van het aantal afgestudeerde (1e 

graads) docenten bètatechniek. 

Beleidsmatig kan ingezet worden op effectieve maatregelen ter stimulering van een 
keuze voor het vak van docent bètatechniek. De auditcommissie geeft het Platform 
Bèta Techniek nadrukkelijk in overweging om bij het ministerie van OCW te pleiten 
voor intensivering van het beleid op dit vlak. In het bijzonder kan gedacht worden aan 
hervatting van de oude regeling volgens welke een ieder die kiest voor een loopbaan 
als docent in het onderwijs jaarlijks een deel van de studieschuld kwijtgescholden 
krijgt. 

In de tweede plaats is – vanuit de optiek van het WO-Sprint programma – ook de 
doorstroom van docenten met een 2e graadsbevoegdheid naar de opleiding van 1e 

44 Bètadocenten – vooral als ze academisch gevormd zijn - die ook les geven in de onderbouw van het 
vo, kunnen leerlingen een beter gefundeerd profielkeuzeadvies geven omdat ze beter zicht hebben 
op de eisen die in de bovenbouw worden gesteld en op het potentieel van leerlingen om aan deze 
eisen te voldoen. Daarnaast kunnen zij – door zowel in de onder- als bovenbouw actief te zijn – 
betere condities creëren voor een goede aansluiting in het curriculum (op veel vo-scholen ervaren 
leerlingen een kloof tussen onder- en bovenbouw, niet in de laatste plaats bij de bètavakken). 
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graadsdocenten een aangrijpingspunt voor de aanpak van het tekort aan gekwalificeerde 
bètadocenten. 
Over het realiteitsgehalte van dit opscholingstraject wordt in universitaire kring weliswaar 
kritisch gedacht. Hbo’ers zouden een relatief grote inhoudelijke stap moeten zetten naar 
het 1e graadsniveau. Opvallend is wel dat hierover op algemene universiteiten kritischer 
over wordt gedacht dan aan de drie TU’s, die voor de technische studies schakelprogram
ma’s tussen hbo- en wo-opleidingen hebben ontwikkeld waaraan een substantieel aantal 
studenten deelneemt. 
Een andere barrière zou bestaan uit een tekort aan ‘academische vaardigheden’ en 
onderzoekservaring bij docenten met een 2e graadsbevoegdheid. Om aan dergelijke 
deficiënties tegemoet te komen kan de inzet van schakelprogramma’s wellicht deelname 
van 2e graders aan een masteropleiding tot een reële optie maken.45 

Naar het oordeel van de auditcommissie is met de oplossing van het tekort aan 
docenten bètatechniek een zo groot belang gemoeid dat alles op alles moet worden 
gezet om de doorgroei van hbo’ers – al dan niet via schakelprogramma’s – naar een 
masteropleiding mogelijk te maken. Dit zou niet alleen moeten gelden voor hbo’ers 
met een harde bètaopleiding, maar ook voor 2e graadsleraren die alsnog 1e graadsle
raar met een sterk inhoudelijke opleidingscomponent willen worden. De 
auditcommissie doet de dringende suggestie aan alle betrokken partijen om na te gaan 
welke mogelijkheden er zijn om een dergelijke doorgroeioptie te realiseren. Daarbij 
lijkt samenwerking en afstemming tussen hbo- en wo-instellingen een voor de hand 
liggend aangrijpingspunt. 

In de derde plaats is de auditcommissie van mening dat wo-bachelors met een 
pedagogische / didactische minor een 2e graadsbevoegd moeten kunnen krijgen. In het 
verlengde van een dergelijke regeling zouden bachelors zonder een dergelijke minor in 
aanmerking moeten komen voor een positie als leraar-in-opleiding. Volgens deze logica 
zouden zij na het behalen van de mastergraad een 1e graadsbevoegdheid moeten krijgen. 

De auditcommissie vindt dat (academische) bachelors in aanmerking moeten komen 
voor een 2e graadsbevoegdheid en dat de universiteiten die bevoegdheid moeten 
kunnen geven. 

In de vierde plaats vormt ook de zgn. zij-instroom een interessante doelgroep: 
afgestudeerden in een bètatechnische studie die na een aantal jaren werken in een andere 
werkomgeving dan het onderwijs het bètadocentschap overwegen. Als bijkomend voordeel 
hebben bètadocenten afkomstig uit deze zij-instroom praktijkervaring opgedaan buiten het 
onderwijs. Afgestudeerde bètatechnici die na een aantal jaren werk in het buitenland 
terugkeren op de Nederlandse arbeidsmarkt vormen een bijzondere categorie van 
potentiële zij-instromers. De WUR doet gerichte pogingen om deze ‘expats’ – via 
alumniverenigingen – te bewegen tot een keuze voor een lerarenopleiding als opstap naar 
de positie van bètadocent aan een Nederlandse vo-school. 

45 Deze optie is in lijn met de reactie van OCW op voorstellen van de commissie Rinnooy Kan: “Op 
korte termijn willen we ook over […] aanbevelingen van de commissie afspraken maken met de 
lerarenopleidingen: - met universiteiten gaan we in gesprek over de uitwerking van de aanbeveling 
om wo-bachelors de mogelijkheid te geven een 2e graadslerarenbevoegdheid te laten halen in 
regionale samenwerkingsverbandien die in het kader van de Beleidsagenda Lerarenopleiding 2005
2008 zijn gestart; - met lerarenopleidingen en opleidingen onderwijskunde bekijken we hoe en met 
welk doel die opleidingen beter kunnen samenwerken” (bron: OCW, 2007). 
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De auditcommissie vindt dit een interessante insteek die kan leiden tot een betekenis
volle zij-instroom van docenten bètatechniek in het vo. Deze benadering verdient in 
haar ogen daarom navolging bij andere universiteiten. 

Daarnaast is er een aantal oplossingsrichtingen waarvan de haalbaarheid in de praktijk 
nader getoetst moet worden: 

o	 Omscholing van biologiedocenten (waaraan momenteel een zeker overschot 
bestaat) naar andere bètavakken die een tekort aan docenten kennen, in het bij
zonder scheikunde, dan wel voor biologiestudenten de gelegenheid creëren voor 
het behalen van een scheikundebevoegdheid.46 

o	 Actieve werving en bijscholing van hbo’ers voor wie de stap naar het bètadocent
schap haalbaar is (denk aan afgestudeerden met een hogere technische dan wel 
laboratoriumopleiding). 

o	 Bijscholing van zittende 2e graadsdocenten door universiteiten, door een compacte 
aanvullende opleiding te bieden met cruciale onderzoekservaring in een academi
sche omgeving.  

o	 Koppeling van natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens de masterfase aan het 
leraarschap waardoor de drempel naar het docentschap effectief verlaagd wordt. 

o	 Bèta1op1-studentmentoren benaderen als potentieel geïnteresseerden in het 
leraarschap en de kans bieden op ontplooiing als vo-docent. 

2.2. Vakvernieuwing en professionalisering 

Docenten bètatechniek spelen in het vo en ho een cruciale rol in de vernieuwing van de 
bètatechniek vakken in het voortgezet onderwijs. In dit ingrijpende vernieuwingsproces 
wordt intensief samengewerkt met de verschillende bètatechniek faculteiten. Deze 
vernieuwing is te typeren als een proces van ‘vallen en opstaan’ waarin vo-docenten in 
eendrachtige samenwerking met experts uit de bètafaculteiten nieuwe onderwijsmodules 
ontwikkelen, zowel in de monodisciplinaire (denk bijv. aan NiNa, Nieuwe Scheikunde, 
Wiskunde D, etc.) als in vakoverstijgende zin (bijv. NLT). Te verwachten is dat met het 
invoeren van deze nieuwe bètavakken in het voortgezet onderwijs nog jaren gemoeid 
zullen zijn.  

Essentieel daarin is de professionalisering van docenten om dit nieuwe bètaonderwijs 
gestalte te geven, met een nieuwe visie op doelen, nieuwe vakinhoud en nieuwe leer- en 
doceeractiviteiten. Wil de bètavakvernieuwing in het voortgezet onderwijs werkelijk kans 
van slagen maken, dan is voortgezette, substantiële ondersteuning van dit vernieuwings
proces van overheidswege een harde voorwaarde. Voor een substantiële instroom van 
goed opgeleide vo-leerlingen in het hoger bètaonderwijs is dit een direct belang. Zoals ook 
door de auditcommissie van het Universum Programma is vastgesteld, wordt het 
vernieuwingsproces – zowel de vakvernieuwing zelf als het beproeven en “uitrollen” van 
nieuwe bètamodules in de dagelijkse onderwijspraktijk van het vo, en de (vakinhoudelijke 
en didactische) training en bijscholing van vo-docenten – in hoge mate gedragen door een 
betrekkelijk selecte groep hoog gemotiveerde en zwaar belaste bètadocenten. Mede in het 
licht van het al bestaande tekort aan bètadocenten en de 1040-uren norm waarvan de 
hantering op vo-scholen als strikt wordt ervaren, brengt de belasting van deze groep 
docenten een relatief groot afbreukrisico met zich mee. Succesvolle bètavernieuwing hangt 

46 Biologiedocenten en –studenten zouden voor een scheikundebevoegdheid een specifiek aanvullend 
pakket moeten volgen, in beide gevallen met vrijstellingen voor wie voldoende biochemie gedaan 
heeft dan wel aanvullende competenties verworven heeft. 
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– naar de overtuiging van de auditcommissie – direct samen met voldoende tijd en energie 
voor professionalisering.  

Essentieel is ook dat de bètafaculteiten voldoende ruimte krijgen voor de inbreng van hun 
expertise en faciliteiten voor dit vernieuwingsproces. Naar het oordeel van de auditcom
missie behoort het tot de taak van universiteiten en hogescholen om bètadocenten in hun 
regio te ondersteunen in het proces van bètavernieuwing, inclusief het creëren en 
ondersteunen van professional communities van 1e graadsdocenten. Benutting en deling 
van bètatechnische kennis en expertise in een regionale context is daarvoor essentieel.47 

Daarmee is ook verbetering van de beeldvorming en de status van het beroep van docent 
in het voortgezet onderwijs gediend. 

Gezien de beperkte looptijd van de verschillende programma’s van het Platform Bèta 
Techniek – in het bijzonder WO-Sprint en Universum – en de dragende rol van deze 
programma’s in de bètavakvernieuwing dringt de auditcommissie er bij het Platform 
Bèta Techniek op aan om tijdig condities te (doen) creëren voor voldoende continuïteit 
in het proces van bètavernieuwing zelf en de indaling ervan in het vo. 

2.3. Sprint-UP: mobiliteit van docenten 

Eind 2006 heeft het Platform Bèta Techniek – in aanvulling op de al bestaande bètastimu
leringsregelingen – Sprint-UP gelanceerd ter bevordering van de personele mobiliteit 
tussen exacte havo/vwo-docenten en universitaire docenten. Sprint-UP wil de tekorten van 
vo-docenten aanpakken. Daarnaast beoogt Sprint-UP meer ruimte voor doorstroom van 
lagere naar hogere functies binnen de deelnemende universiteiten. Universitaire docenten 
die lesgeven in de bovenbouw van het vo kunnen een rolmodel zijn voor leerlingen met 
interesse in een (wetenschappelijke) bètatechnische vervolgopleiding. Daarnaast vervullen 
zij een brugfunctie tussen het vo en ho.48 

In alle auditgesprekken is Sprint-UP aan de orde gesteld. De auditcommissie heeft de 
indruk dat de regeling – mede door de betrekkelijk recente invoering – op veel 
universiteiten nog weinig concreet aan de orde is. De eerste signalen geven onder andere 
aan dat de gestelde regels als belemmerend kunnen worden ervaren. Als bezwaar is naar 
voren gebracht dat universitaire docenten veelal druk zijn bezet en niet zomaar bereid en 
in staat om gedurende een jaar een dag per week les te geven in het vo. De RUG vult de 
regeling in door aio’s in de gelegenheid te stellen als bètadocent in het vo op te treden; ter 
compensatie zou de aio-periode met een jaar langer worden verlengd. Andere universitei
ten beschouwen een dergelijke inzet als riskant in verband met de mogelijke inbreuk op 
het promotietraject. Naar hun mening zouden aio’s zeker in de laatste twee jaar zich willen 
en moeten concentreren op afronding van hun proefschrift.  

De eerste ervaringen in de twee regio’s (Noord-Holland/Flevoland en Nijmegen) waarin 
Sprint-UP inmiddels is gestart, duiden op een positieve opstelling ten opzichte van de 

47 Voorbeelden daarvan zijn waarneembaar in de regio Amsterdam (VU, UvA, HvA, Inholland, via 
Bètapartners), Twente (UT, Saxion, via Linx) en Wageningen (WUR, Van Hall / Larenstein). 

48 In de periode 2007–2010 kunnen 800 universitaire docenten worden ingezet in de bovenbouw van 
havo/vwo. Omgekeerd kunnen 400 VO-docenten onderzoek doen aan de universiteit. De regeling 
beoogt verdere doorstroming van 2e naar 1e graadsdocenten in het vo, en van aio’s / oio’s naar 
vaste betrekkingen in het wo te stimuleren. 
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regeling.49 De RU mikt op de inzet van docenten op vo-scholen voor 0,2 fte in het 1e jaar, 
en aio’s als 0e graadsleraar gedurende twee jaar voor 0,3fte. De RU werkt met clusters van 
5 à 6 scholen waar de inbreng van de aio’s in overleg wordt bepaald. Ook aan de UvA en 
VU lijkt de mobiliteit tussen vo- en ho-docenten goed te worden vormgegeven. Daarbij 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van het bestaande Bètapartners netwerk. Adequate 
inbedding van deze uitwisseling in het personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat UD’s en 
aio’s voldoende mogelijkheden krijgen om zich in te zetten als docent in het vo. 
Omgekeerd dragen vo-docenten die in het kader van Sprint-UP aan de universiteit werken, 
meestal bij aan de vakvernieuwing op vo-scholen, doorgaans op projectbasis. Dit wordt als 
nuttig en stimulerend ervaren. Daarnaast dragen vo-docenten ook – vooralsnog op 
bescheiden schaal – bij aan versterking van de aansluiting tussen vwo en wo, en aan de 
studiebegeleiding van 1e jaarsstudenten (tutorschap). 

De auditcommissie dringt er bij het Platform Bèta Techniek op aan om de ervaringen 
en dilemma’s bij de ontwikkeling en toepassing van Sprint-UP goed in kaart te bren
gen. De regeling biedt volgens de auditcommissie goede mogelijkheden voor 
versterking van regionale samenwerking tussen scholen, docenten en faculteiten. 
Daarbij verdient het de voorkeur om in te zetten op constructies die voor betrokken 
partijen wederzijds voordelig zijn. De auditcommissie ziet daarvoor niet alleen kansen 
op het gebied van vakvernieuwing en professionalisering, maar ook voor de verbete
ring van de aansluiting tussen vo en ho (studiebegeleiding), de reductie van de 1e 

jaarsuitval en de vergroting van het bachelorrendement. 

2.4. Diversiteitbeleid  

De auditcommissie heeft tijdens de audit aandacht besteed aan de mate waarin de 
universiteiten actief diversiteitbeleid50 voeren. In de context van WO-Sprint gaat het vooral 
om de manier waarop de universiteiten omgaan met meisjes, allochtonen en buitenlandse 
studenten. 

In algemene zin is het de auditcommissie opgevallen dat diversiteit op de meeste 
universiteiten geen majeur (beleids)thema is. Voor zover de universiteiten expliciet 
aandacht besteden aan bepaalde groepen, gebeurt dat vooral in de context van 
studentenwerving (en niet primair in de zin van benutting van specifieke kenmerken of 
talenten). Dit lijkt meer zo te zijn naarmate de zorgen over het instroomniveau groter zijn. 
Zo probeert de TU/e bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke studenten te vergroten. 

Bij de audit is weinig gebleken van specifieke initiatieven gericht op werving van 
allochtone studenten. Wel is de door- en uitstroom van allochtone studenten een 
aandachtspunt voor universiteiten met relatief grote aantallen van deze categorie 
studenten. Daarbij gaat het vooral om de vraag in hoeverre deze studenten een voorkeur 
hebben voor bepaalde studierichtingen, en in hoeverre de prestaties van deze categorie 

49 Op het moment van rapporteren heeft – naast de twee genoemde pilots – een derde universiteit een 
plan voor Sprint-UP ter goedkeuring bij PBT ingediend, verkeren twee andere universiteiten in een 
vergevorderd ontwerpstadium en vier universiteiten nog in het stadium van planvorming. 

50 Doelgroepenbeleid beoogt de achterstand van bepaalde groepen te verkleinen. Bij diversiteitbeleid is 
niet de groep het uitgangspunt, maar de mogelijkheden van de organisatie. Vraag is steeds hoe de 
organisatie zo goed mogelijk kan presteren. Daarvoor is het van belang om optimaal gebruik te 
maken van (potentiële) medewerkers. Dat kan in de optiek van diversiteitbeleid alleen als rekening 
wordt gehouden met hun specifieke kenmerken (zie bijv. www.diversityatwork.net). 
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studenten afwijken van het gemiddelde. Ook de werving van allochtone docenten is een 
interessante insteek voor de aanpak van het tekort aan bètadocenten. Aan de Amsterdam
se universiteiten (met een relatief grote allochtone studentenpopulatie) zijn goede 
ervaringen opgedaan met studentenverenigingen voor allochtone studenten.51 

Bij sommige universiteiten is wel sprake van specifiek wervingsbeleid gericht op 
buitenlandse studenten. Zo komt een substantieel deel van de studentenpopulatie op de 
WUR uit het buitenland (vooral voor de masteropleidingen). De WUR neemt hierin een – 
naar Nederlandse maatstaven – bijzondere positie in. Universiteiten die relatief dicht bij 
Duitsland liggen (vooral UT, RU en UM) kennen een niet te verwaarlozen instroom 
studenten uit Duitsland. Onder andere de UU organiseert een breed scala aan summer 
schools, onder andere gericht op de werving van buitenlandse studenten. Deze zijn onder 
meer bedoeld als voorbereiding op de masteropleidingen, maar fungeren voor de 
deelnemers ook als opfriscursus en voor de buitenlandse studenten als middel om te 
wennen aan de Nederlandse onderwijsstijl. Overigens stroomt op dit moment slechts een 
beperkt deel van de deelnemers daadwerkelijk door naar de masteropleidingen, maar 
“tweedeorde effecten” moeten nog blijken (bijv. als gevolg van mond-op-mond reclame 
van deelnemers).  

Vooral Bèta1op1 wordt gezien als een effectieve regeling om meisjesleerlingen op het vo 
de ogen te openen voor de mogelijkheden van een bètatechnisch studievervolg. 
Vrouwelijke studentmentoren fungeren vaak als rolmodel voor 3e klassers in het vwo.  
In volumetermen vormen meisjesstudenten voor veel universiteiten de meest relevante 
doelgroep voor diversiteitbeleid. Gezien de grote instroom van vrouwelijke studenten in 
de snijvlakopleidingen worden de meeste initiatieven op het gebied van “meisjesbeleid” 
ontplooid in die geledingen van de universiteiten die zich richten op de ‘harde’ bètaoplei
dingen (cluster 1). Deze opleidingen lijken – waar het de potentiële instroom van 
meisjesstudenten betreft – vooral te kampen met een imagoprobleem, analoog aan de 
manier waarop relatief weinig meisjesleerlingen in het vo voor een natuurprofiel kiezen. 

De auditcommissie meent dat er bij elk van deze doelgroepen een substantieel onbenut 
potentieel voor instroomgroei bestaat en bepleit daarom bij de universiteiten gerichte 
maatregelen te ontwikkelen om dit verborgen talent effectiever te ‘oogsten’. Aangrij
pingspunten voor verbetering op dit punt zijn voorlichting op maat, ook naar ouders, 
overbrugging van taalbarrières en cultuurverschillen, inzet van rolmodellen, en 
benutting van doelgroepgerelateerde studentenverenigingen. 

3. Procesmatige bevindingen 

Naast de inhoudelijke en thematische criteria wordt de voortgang van het WO-Sprint 
programma ook getoetst aan een aantal procesmatige criteria (cf. Bijlage 2). Van deze 
criteria heeft de auditcommissie nadruk gelegd op de kwantitatieve prestaties van de 
universiteiten (3.1) en op de verduurzaming (3.2). Daarnaast zijn ook de andere 
procescriteria (urgentiebesef, draagvlak, consistentie, visie en leiding) aan de orde gesteld 
(3.3). 

51 Deze ervaringen kunnen ook relevant zijn voor vo-scholen met veel allochtone leerlingen. Zie bijv. 
de Outreach initiatieven van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (http://www.ace
uva.nl/acenl/home.cfm/22550AAF-1321-B0BE-685CE6FECC718535). 
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3.1. Kwantitatieve impact van WO-Sprint 

Bij het criterium “kwantitatieve impact” is onderscheid gemaakt naar in-, door- en 
uitstroom van studenten bètatechniek.52 

Vanuit procesmatig oogpunt is uit beschikbare gegevens over de instroom een transparant 
beeld te destilleren dat inzicht biedt in de ontwikkeling in relatie tot WO-Sprint. Voor de 
doorstroom is echter slechts een beperkt onderbouwde analyse van de ontwikkeling in de 
tijd mogelijk. Wat de uitstroom betreft bieden de beschikbare gegevens weliswaar de 
mogelijkheid om een totaalbeeld te vormen, maar de auditcommissie heeft geen bronnen 
aangetroffen met behulp waarvan een vergelijkende analyse van de uitstroom tussen de 
universiteiten kan worden gemaakt.  

Monitoring 

Op instellingsniveau ontbreekt het aan een consistente dataset voor een betrouwbare 
vergelijking van het volume en de ontwikkeling in de doorstroom, het studietempo en – 
rendement van studenten bètatechniek. Het gaat daarbij om gegevens over de doorstroom 
binnen de bachelorstudies, de doorstroom van de bachelor- naar masterfase, en ook de 
doorstroom van bètatechnische hbo- naar wo-opleidingen (en omgekeerd).  

De auditcommissie vindt gebrekkige monitoring van essentiële prestatie-indicatoren 
niet acceptabel en dringt met nadruk aan op de ontwikkeling van een eenduidige, 
breed geaccepteerde set van indicatoren waarmee de voortgang van het WO-Sprint 
programma in kwantitatieve zin goed kan worden gevolgd. 

Meer specifiek bepleit de auditcommissie dat de universiteiten jaarlijks expliciet 
verantwoording afleggen van hun (bèta)onderwijsprestaties. Daarbij moet onderscheid 
worden gemaakt tussen instroom, uitval, studietempo en –rendement. Deze kengetal
len dienen per opleiding beschikbaar te zijn (voor bachelor- en masteropleidingen), en 
conform een consistent stramien dat vergelijking tussen universiteiten mogelijk maakt.  

Het valt de auditcommissie op dat vergelijking van de “bètatechniek prestaties” in 
bovenbedoelde zin beperkt blijft tot Nederlandse universiteiten, terwijl de internationale 
dimensie van de in- en doorstroom van doelgroepen als meisjes en allochtonen, het 
studierendement en de studieduur grotendeels buiten beschouwing blijft.  

De auditcommissie beveelt daarom het Platform aan om de feitelijke in- en doorstroom 
van het wetenschappelijk bètatechnisch onderwijs in Nederland goed en consistent te 
monitoren en daarbij nadrukkelijk good practices in andere Europese en wellicht ook 
Aziatische) landen als referentiepunt (benchmark) te hanteren. 53 

Daarnaast beveelt de auditcommissie het Platform aan om de ontwikkeling van 
doorstroom bevorderende good practices aan de universiteiten goed te monitoren en 
waar mogelijk initiatieven te ontplooien ter bevordering van de ontwikkeling en diffusie 

52 Voor de inhoudelijke kant van de kwantitatieve impact van WO-Sprint verwijzen we naar 1.1.1. 
53 De Beleidsreactie op voorstellen van de commissie Rinnooy Kan ondersteunt de hantering van een 

meer internationaal perspectief: “Het Kabinet laat zich bij de aanpak mede leiden door ontwikkelin
gen op dit gebied in andere (OESO-)landen”. (bron: OCW, 2007, p. 19). 
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van deze good practices (zie de kenmerken en maatregelen voor een doorstroom 
bevorderend onderwijsparadigma, in 1.2). 

3.2. Zicht op een duurzaam effect? 

Voor een blijvend effect van het WO-Sprint programma is vereist dat de initiatieven, 
activiteiten en projecten uit hoofde van het programma duurzaam zijn ingebed in het 
instellingsbeleid en adequaat zijn verbonden met de vernieuwingstrategie van de 
universiteiten. In alle auditgesprekken met de universiteiten is deze vraag naar de 
duurzame verankering in het instellingsbeleid aan de orde geweest. 

In algemene zin heeft de auditcommissie nog geen goed zicht gekregen op de mate 
waarin een duurzame verankering plaats vindt.  

Onduidelijk is in hoeverre activiteiten en initiatieven van WO-Sprint leiden tot meetbare 
verandering in prestatie-indicatoren. Daarbij gaat het vooral om de ontwikkeling van de in
, door- en uitstroom van studenten bètatechniek. Van deze indicatoren zijn de instroomin
dicatoren het best gedocumenteerd. Het zicht op het niveau en de ontwikkeling in de door- 
en uitstroom van studenten bètatechniek is momenteel te gefragmenteerd en onvolledig 
om gericht beleid op te kunnen baseren.  

Aangrijpingspunten voor een duurzaam effect zijn succesvol gebleken innovatiepraktijken 
(good practices). De auditcommissie heeft een aantal van deze veelbelovende praktijken 
dan wel innovatiepraktijken met bewezen concrete resultaten waargenomen. Bij 
afwezigheid van robuuste succesindicatoren is het lastig om deze good practices direct te 
relateren aan het criterium van verduurzaming. Onduidelijk is in hoeverre deze praktijken 
daadwerkelijk tot een duurzaam effect leiden. Daarnaast gaat het bij het criterium 
verduurzaming om de vraag in hoeverre universiteiten zich “lerend” opstellen ten opzichte 
van organisatorische vernieuwingen die gericht zijn op verbetering van in-, door- en 
uitstroom van studenten bètatechniek. In het verlengde daarvan, in hoeverre hanteren 
universiteiten een strategie om een blijvend effect van genomen maatregelen te monitoren 
en te oogsten? 

Voor duurzame verankering van initiatieven en maatregelen ter verbetering van 
doorstroom en rendement van bètatechniek opleidingen acht de auditcommissie 
bevordering van een lerende vernieuwingscultuur van cruciaal belang. Aandachtspun
ten daarbij zijn: 

- Opschaling van positieve effecten op microniveau naar een hoger schaalniveau. 

- Verbreding van het bewustzijn van het belang van vernieuwingen op alle niveaus van 
de organisatie (topdown en bottom-up). 

- Mobilisatie van de bereidheid om van elkaar te leren hoe een stimulerend bètatech
nisch onderwijsklimaat kan worden bevorderd. 

- Bereidheid om te leren van positieve en negatieve ervaringen (ook mislukkingen). 

- Meer samenwerking tussen universiteiten op het gebied van regionale scholennetwer
ken. De ervaringen van regionale netwerken zoals Bètapartners verdienen bredere 
navolging. 

Continuïteit in de bètavakvernieuwing is (ook na WO-Sprint) een aandachtspunt.  
Onderwijsvernieuwing is niet een korte termijn aangelegenheid. Bij een aantal universitei
ten lijken WO-Sprintgelden vooral te worden ingezet voor bijdragen aan de inhoudelijke 
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vakvernieuwing, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmodules en het 
opzetten van regionale steunpunten. Duidelijk is dat bij beëindiging van WO-Sprint de 
implementatie van de vakvernieuwing nog niet is afgerond. 

De auditcommissie bepleit – gezien het cruciale belang van de inhoudelijke bijdrage 
vanuit universiteiten aan de vakvernieuwing in het voortgezet onderwijs – voortgezette 
ondersteuning (van overheidswege) van deze bijdrage, ook nà WO-Sprint, bijvoorbeeld 
via regionale steunpunten. 

Duurzame verankering van bètatechnische onderwijsvernieuwing hangt direct samen met 
de vraag welke vernieuwingsstrategie de universiteiten zelf gaan voeren. Zeker bij 
beëindiging van WO-Sprint moeten universiteiten kiezen welke activiteiten die uit WO-
Sprint voortkomen worden voortgezet. Deze afweging vloeit ook voort uit prioriteiten en 
toekomstambities van de universiteiten. In welke mate ligt de nadruk daarin op de 
profilering van de bètatechnische opleidingen en de werving van “betere” studenten met 
beurzen, of juist op werving en efficiënte opleiding van grote aantallen “goede” studenten? 
En in welke mate ligt de prioriteit daarbij op hoogwaardig onderzoek? 

Een aangrijpingspunt hiervoor ligt bij de strategische planning van de universiteiten. Een 
stabiele ontwikkeling van een universitaire opleiding vereist voortdurende aandacht voor 
het realiseren van een instroom van de juiste studenten in de juiste aantallen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij de opleidingsdirecteur en (superviserend) de 
decaan. Voor adequate (bij)sturing is gerichte monitoring een vanzelfsprekende noodzaak. 
Ondanks deze vanzelfsprekendheid heeft de auditcommissie aanzienlijke verschillen 
waargenomen in de manier waarop de universiteiten omgaan met gerichte monitoring als 
sturingstool. De opstelling varieert in de praktijk van geen gerichte monitoring (“het gaat 
toch goed”) via moeite om vorm te geven aan monitoring, tot actieve evaluatie en 
monitoring van ontplooide activiteiten. De auditcommissie bepleit gerichte monitoring, om 
de universiteiten beter in staat te stellen tot duurzame inbedding van het “Sprint-effect”. 

Als laatste aangrijpingspunt voor duurzame verankering van het Sprint-effect fungeert de 
regio. Vanuit het regioperspectief kunnen de universiteiten bijdragen aan bestendiging 
van effecten. Vo-scholen opereren veelal met relatief weinig besef van hun regionale 
werkcontext. Uit de audits van het Universum programma is gebleken dat op veel vo
scholen de interne oriëntatie nog domineert en de externe oriëntatie veelal slechts gericht 
is op werving van leerlingen /studenten, en minder op een goede aansluiting. Dat 
samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijsinstellingen een positief effect heeft op 
de instroom, de kwaliteit van de aansluiting tussen vo en ho, en de bètavakvernieuwing 
laten bijvoorbeeld de regionale netwerken rond de RU en de Amsterdamse universiteiten 
(Bètapartners) zien. In deze netwerken komt de samenwerking tussen hbo- en wo-
instellingen goed van de grond. 

Regionale steunpunten kunnen een nuttige katalysator zijn voor de bestendiging van de 
samenwerking tussen vo-scholen en universiteiten in een regionale context. De 
vakinhoudelijke ondersteuning van professional communities van 1e graadsdocenten vanuit 
de universiteiten zou institutioneel goed passen bij deze steunpunten. Een andere 
perspectiefvolle good practice in de regio wordt gevormd door de Its-labs in de regio 
Groot-Amsterdam met een sleutelrol voor het Bètapartners netwerk (zie 1.1). Dergelijke – 
semi-collectieve – laboratoriumfaciliteiten in combinatie met personele uitwisseling van vo
en ho-docenten kunnen blijvende samenwerking in regioverband op gang brengen.  

De auditcommissie suggereert het Platform Bèta Techniek om deze ontwikkeling – de 
Its Academy en Labs – nauwlettend te volgen en na te gaan in hoeverre aan deze  
potentiële good practice navolging kan worden gegeven in andere regio’s.  
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In de ogen van de auditcommissie kunnen regionale steunpunten ook als virtuele 
toegang fungeren tot een website met contexten voor de nieuwe bètavakken. Aange
zien samenwerking uiteindelijk steeds mensenwerk is doet de auditcommissie de 
suggestie om regionale steunpunten ook een ontmoetingsfunctie te geven (zgn. 
“ontmoetingscafés”). 

Het raakvlak met aanpalende programma’s. In algemene zin wijst de auditcommissie 
het Platform Bèta Techniek op het belang van voldoende samenhang en afstemming tussen 
de programma’s van het Platform, om zo synergiemogelijkheden beter te benutten. 
Naarmate dit raakvlak steviger is, neemt de kans op duurzame verankering ook toe. Door 
de primaire focus op de ontwikkeling binnen programma’s dreigt soms de programmaover
stijgende samenhang op het tweede plan te komen. 

Vanuit deze visie is bij de auditcommissie het besef gegroeid dat de verbindingen met 
vooral de Universum en HBO-sprint programma’s om aandacht vragen. 

Tijdens de audit heeft de commissie – uiteraard – primair de optiek van het WO-Sprint 
programma gehanteerd. Vooral vanuit het perspectief van instroombevordering is 
daarnaast nadrukkelijk het raakvlak met het Universum programma aan de orde 
gekomen. 

Naar het oordeel van de auditcommissie is er een goede interactie en samenwerking 
tussen beide programma’s. 

Uiteraard valt op dit raakvlak nog het nodige te verbeteren, maar daarvoor zijn al veel 
aanzetten gedaan met een duidelijk zicht op effectieve verbetering. Regelmatige 
afstemming (halfjaarlijks) tussen de auditcommissies van WO-Sprint en het Universum 
programma waarborgen voortgezette aandacht voor dit raakvlak. 

Naar de stellige indruk van de auditcommissie WO-Sprint ligt er op het raakvlak tussen 
het bètatechnisch hbo en wo aanzienlijk meer ruimte voor verbeterde afstemming, 
bijvoorbeeld waar het gaat om schakelprogramma’s die de mobiliteit van studenten tussen 
hbo- en wo-opleidingen beogen te versoepelen, verbreding van het gebruik van 
(bèta)faciliteiten, of doorverwijzing van studenten na het eerste studiejaar.54 Overigens 
zijn er positieve uitzonderingen.55 Tijdens de audit heeft de commissie zich echter niet aan 
de algemene indruk kunnen onttrekken dat de samenwerking tussen hogescholen en de 
algemene universiteiten vaak een wat moeizaam karakter heeft. 

De auditcommissie pleit daarom voor grotere aandacht voor het raakvlak tussen het 
bètatechnisch hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het Platform Bèta 
Techniek wordt gesuggereerd om na te gaan welke wegen er zijn om meer intensieve 
en gerichte samenwerking tussen bètatechnisch hbo en wo te bewerkstelligen in het 
kader van het streven de Lissabondoelstelling te realiseren. Aandachtspunten daarbij 
zijn de doorstroming tussen deze twee onderwijsniveaus en een meer effectieve 
aanpak van het tekort aan bètadocenten.  

De auditcommissie van het Universum programma heeft dit ook vastgesteld bij de aansluiting 
(doorstroom) van geslaagde havo-leerlingen naar het bètatechnisch hbo. 

55 Getuige de vruchtbare samenwerking tussen RU en HAN, tussen de Amsterdamse universiteiten en 
de HvA, tussen de UT en VU enerzijds en Windesheim anderzijds, en tussen de Utrechtse universiteit 
en hogeschool. 
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3.3. Andere procescriteria  

Naast de criteria “kwantitatieve impact” en “duurzaam effect” heeft de auditcommissie in 
alle auditbezoeken aandacht besteed aan de criteria urgentiebesef, draagvlak, consistentie, 
visie en leiding. 

In algemene zin heeft de auditcommissie de stellige indruk gekregen dat de universi
teiten goed doordongen zijn van de urgentie van de problematiek rond bètatechniek.  

Blijkens de ontplooide activiteiten geniet vooral de bevordering van de instroom van 
studenten bètatechniek prioriteit. Alle universiteiten hebben een projectleider dan wel 
coördinator voor het Sprint programma aangesteld die veelal opereert onder direct toezicht 
van het CvB. 

Universiteitsbestuurders geven aan dat het rendement van bètaopleidingen ‘hoog op de 
agenda staat’. In de (onderwijs)plannen is dit als speerpunt benoemd. Ter verbetering van 
het rendement worden activiteiten ingezet variërend van het opnemen van onderwijspres
taties in het personeelsbeleid; verbetering van de aansluiting tussen vwo en wo; het 
vergemakkelijken van de overstap tussen bètatechniek opleidingen, en monitoring van de 
voortgang van studenten door studieadviseurs. Veel bestuurders zien sturing op cijfers en 
monitoring van instroom en rendement weliswaar als een belangrijk middel, maar de 
meeste universiteiten verkeren nog in het beginstadium (gegevensverzameling met het 
oog op monitoring). Slechts een enkele universiteit doet al structureel aan echte 
monitoring. Bij sommige universiteiten lijkt het urgentiebesef tussen bestuurders en 
medewerkers qua accentuering te verschillen. Zo ligt de nadruk bij bestuurders veelal op 
de cijfers (instroom en rendement) terwijl medewerkers meer gericht zijn op het beeld dat 
leerlingen en studenten van bètastudies hebben.56 

De verschillende activiteiten lijken gaandeweg beter structureel te worden ingebed in het 
instellingsbeleid. Zo overwegen enkele universiteiten om Sprintactiviteiten na afloop van 
het programma bij de faculteiten zelf onder te brengen. Bij andere universiteiten wordt 
gekeken of onderzoekers vo-leerlingen kunnen begeleiden of hen les kunnen geven (onder 
andere via Sprint-UP).  

De auditcommissie heeft kunnen vaststellen dat de instellingsbelangen niet altijd parallel 
lopen met de programmabelangen die immers een meer algemene focus hebben. Een 
voorbeeld van deze frictie tussen instellings- en programmabelangen vormt de praktijk in 
het Bèta1op1-programma. Bèta1op1-mentoren beogen niet primair de studiekeuze van vo
leerlingen voor de eigen instelling te bevorderen, maar veeleer ondersteuning van deze 
leerlingen bij hun studiekeuzeproces richting bètastudies. Door deze gerichtheid is 
continuering binnen de universiteiten van dit (succesvolle) programma op basis van 
financiering door de universiteiten niet vanzelfsprekend. 

De auditcommissie acht versterking van de samenhang tussen de veelheid aan 
projecten en programma’s dringend gewenst, vooral tussen de universiteiten. De 
kwaliteit en duurzaamheid van ontplooide activiteiten is gebaat bij meer nadrukkelijke 
koppeling tussen deze activiteiten. 

56 Zo is Wiskundemeisjes.nl een initiatief van twee wiskundepromovendi, die wiskunde graag op een 
populaire manier naar voren wilden brengen. 
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Door sterker op samenhang te sturen en meer ruimte te bieden aan een instellingseigen 
invulling ontstaat er een grotere variëteit aan meer samenhangende activiteiten. Deze mix 
van instellingseigen en programmatische inkleuring creëert een meer effectief en 
duurzaam geheel aan initiatieven 
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Bijlage 1. Bezoekschema auditcommissie 


Vrije Universiteit, 28 augustus 2007 


Universiteit Leiden, 29 augustus 2007


Universiteit van Tilburg, 11 september 2007 


Erasmus Universiteit, Erasmus MC, 12 september 2007 


Radboud Universiteit, 14 september 2007 


Technische Universiteit Delft, 29 september 2007  


Universiteit Twente, 2 oktober 2007 


Rijksuniversiteit Groningen, 15 oktober 2007 


Universiteit van Maastricht, 16 oktober 2007 


Universiteit Utrecht, 18 oktober 2007 


Wageningen Universiteit, 25 oktober 2007 


Technische Universiteit Eindhoven, 26 oktober 2007


Universiteit van Amsterdam, 29 oktober 2007 
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Bijlage 2. Gehanteerd waarderingskader 


INHOUDELIJKE CRITERIA 

De pijlers onder Sprint zijn: Instroom, Doorstroom en Uitstroom. Hoewel eerder is 
gecommuniceerd dat in de auditronde 2007 het accent zal verschuiven naar de 
doorstroom, blijven instroomactiviteiten een belangrijk aandachtspunt.  

Instroom vanuit het voortgezet onderwijs  

Versterking van de samenwerking met vo-scholen is essentieel. Drie niveaus zijn daarbij 
van belang: studenten, docenten en directie/schoolorganisatie. 

- Studenten: de bijdrage van Bèta1op1 aan het verloop van het profiel- en studie
keuzeproces. De auditcommissie van het Universumprogramma heeft 
geconcludeerd dat vo-scholen Bèta 1op1 als zeer nuttig en stimulerend ervaren. 
Het is van belang om na te gaan welke aanpakken goed werken. Daarnaast let de 
auditcommissie (van WO-Sprint) op de inbedding van Bèta 1op1 in het toekomsti
ge beleid van de universiteiten. Het Platform Bèta Techniek wil universiteiten 
uitdagen om met voorstellen hiervoor te komen. 

- Docenten: de mobiliteit van docenten (tussen ho en vo), scholing. 

- Scholen: bestuurlijke en organisatorische afspraken over samenwerking.  

Daarnaast is aandacht gewenst voor:  

- Het functioneren van netwerken tussen vo- en ho-instellingen. 

- Ondersteuning van profielkeuzeactiviteiten (aandacht voor leerjaar 3 in het vo, 
naast de leerjaren 5 en 6). 

Tevens kan de samenwerking op het terrein van onderwijsontwikkeling aan de orde 
komen. 

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de audit 2007 is hoe genoemde activiteiten ter 
versterking van de samenwerking tussen vo- en ho-instellingen zich ontwikkelen, en in het 
bijzonder in hoeverre deze activiteiten bestuurlijk zijn ingebed in het instellingsbeleid op 
langere termijn (“institutionalisering”, “verduurzaming”).  

Doorstroom 

Op het gebied van doorstroom wordt onderscheid gemaakt tussen doorstroom van 
studenten bètatechniek binnen de Bachelorfase en tussen de Bachelor- en de Masterfase.  

Aandachtspunten bij de doorstroom binnen de Bachelorfase 

- Studiesucces: wat doet de universiteit om studiesucces van studenten, dat wil 
zeggen het studierendement te vergroten? Relevante aspecten zijn mentoraat, 
studiebegeleiding, werkvormen en onderwijsorganisatie. 

- Relatie tussen instroommanagement en studiesucces: is er een relatie tussen 
studiesucces en verandering in de instroomactiviteiten? Meer specifiek, draagt 
meer persoonlijke aandacht tijdens de instroom bij aan verbetering van het studie
succes? 
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- Onderwijskundige en organisatorische vernieuwingen: werkt de universiteit aan 
major – minor constructies, honour programma’s, differentiatiemogelijkheden in 
zowel bachelor- als masterfase die het studiesucces voor studenten verhogen? 

Aandachtspunten bij de doorstroom tussen de Bachelor- en de Masterfase 

- Aansluiting tussen Bachelor- en Masterfase: wordt een harde knip gehanteerd? Zo 
niet, welke doorstroomcriteria worden dan gehanteerd?  

- Visie op Bachelordiploma: is dit een afgeronde academische studie, dan wel een 
(administratieve) tussenstap op weg naar het Masterdiploma? 

- Differentiatie in Masteropleidingen? Zijn er naast de op onderzoek gerichte 
Masteropleidingen ook toegepaste opleidingen (met oriëntatie op ondernemen, 
leraarschap, etc.). 

- Instroom van buiten de universiteit: internationale studenten, maar ook van 
andere Nederlandse instellingen. 

Uitstroom 

Aandachtspunten bij de uitstroom zijn: 

- Heeft de universiteit een goede relatie met afnemend beroepenveld? 

- Wordt het afnemend beroepenveld betrokken bij onderwijs in zowel bachelor- als 
masterfase? 

- Heeft de universiteit / faculteit een actief alumnibeleid? 

- Welke betekenis heeft het alumnibeleid voor het instroombeleid en – management 
(hoe zijn activiteiten in de keten opgenomen)? Aspecten zijn: 

o	 het beeld van de bètatechnische beroepspraktijk bij vo-leerlingen. 

o	 alumni, rolmodellen, vrouwen in bètaberoepen betrekken bij profiel- en 
studiekeuzeprocessen (ketenbenadering). 

-	 Is het thema 'Ondernemerschap' een onderwerp in het curriculum? 

THEMATISCHE AANDACHTSPUNTEN 

Naast de al genoemde criteria is er een aantal thema’s die als aandachtspunt aan de orde 
kunnen komen: 

o	 Diversiteit van instroom, in termen van meisjes (gender), allochtonen, gehandicap
ten. Hoe speelt universiteit in op diverse doelgroepen met diversiteitbeleid? 

o	 Nieuwe groepen (in de Bachelorstudies: Nederlanders met allochtone achtergrond), 
al dan niet toegespitst op bepaalde studies met een specifiek patroon.57 

o	 Imagoprobleem van ‘traditionele’ (cluster 1) opleidingen. 

o	 Leraren: de houding van instellingen ten opzichte van het opleiden van leraren; 
aandacht voor specifieke programma’s, modellen, maatregelen. 
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o	 Wiskunde: het imago van wiskunde, de niveauaansluiting tussen vo en wo, de 
bereidheid van de instellingen om rekening te houden met het veranderde niveau 
van de instroom. 

Daarnaast zijn de volgende Flankerende beleidsthema’s onderscheiden: 

o	 Bètabeurzen: relatie succes / falen van bètabeurzen en inspanningen op het terrein 
van onderwijsvernieuwing? Relatie tussen de ontwikkeling van in- en doorstroom. 

o	 Sprint-UP: hoe functioneert programma bij UvA/VU en RU? Welke modellen worden 
gehanteerd, welke belemmeringen treden op? Welke taken verrichten VO-docenten 
binnen de universiteit? Wordt personeelsbeleid gevoerd waaruit waardering voor 
onderwijstaken in zowel wo als vo blijkt? Is er in deze een cultuurverandering 
waarneembaar? Worden ook aio’s voor de klas gezet? 

PROCESMATIGE CRITERIA 

Daarnaast sluit de auditcommissie WO-Sprint – op verzoek van het Platform Bèta Techniek 
– aan bij de procesmatige criteria van de auditcommissie HBO (herkenbaar uit de audit 
2006). 

-	 Urgentiebesef 

In hoeverre leeft de centrale doelstelling van het WO-Sprint programma binnen de 
universiteit? Heeft deze doelstelling een beleidsprioriteit? Is er actief eigenaarschap?  

Bruikbare indicatoren zijn: 

o	 zijn er in de leiding van de universiteit / faculteit personen aanwijsbaar die 
eigenaar zijn van de realisatie van de kwantitatieve prestatieafspraken? 

o	 de kwantitatieve prestatieafspraken zijn duidelijk vertaald in een plan van inzet 
voor betrokken partijen binnen de universiteit (onderscheid maken tussen Cluster 
1 en Cluster 2). 

o	 er zijn speciale of extra condities gecreëerd om versnelling en/of versterking  

-	 Bijdrage realisatie kwantitatieve prestatie 

Bij deze criteria gaat het in essentie om kwantitatief meetbare resultaten (voor cluster 1 en 
cluster 2 opleidingen). De voortgang in de realisatie wordt zichtbaar in IBG-cijfers per 
instelling per opleiding voor de instroom. Daarnaast vormt ook de uitstroom in de vorm 
van het aantal afgestudeerden een indicator. 

-	 Draagvlak 

Bij draagvlak betreft het de vraag of de universiteit erin slaagt om binnen haar geledingen 
steun te krijgen voor de inhoudelijke aanpak die ze voorstaat? Welke concrete inspannin
gen worden er geleverd om draagvlak bij de diverse geledingen te creëren c.q. vast te 
houden? 

Bruikbare indicatoren zijn: 

57 Zo heeft de bijvoorbeeld het Utrechtse departement Farmaceutische Wetenschappen 40% 
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o	 onderschrijven interne geledingen de voorgestane aanpak? 

o	 Zeggen externe partijen een actieve bijdrage toe? 

o	 Doet het omringende onderwijs (vo, hbo) mee in de gekozen aanpak? 

o	 Stelt het (regionale) bedrijfsleven zich op als samenwerkingspartner? 

o	 Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt binnen de universiteit over het 
aandeel dat organisatieonderdelen (faculteiten, vakgroepen e.d.) leveren?  

-	 Succesvolle duurzame aanpak 

Bij het verduurzamingcriterium gaat het om het inzichtelijk maken van succesvol gebleken 
innovatiepraktijken (good practices). Dit kunnen veelbelovende praktijken zijn dan wel 
innovatiepraktijken met bewezen concrete resultaten. Daarnaast gaat het bij dit criterium 
om de vraag of de universiteit een strategie heeft op het gebied van de verduurzaming van 
gewenste resultaten? Is er sprake van een lerende houding binnen de organisatie?  

-	 Consistentie 

Bij consistentie gaat het om het inzichtelijk maken van een samenhangende en 
consequente aanpak van resultaatgericht innoveren. Zijn de verschillende innovatieactivi
teiten op elkaar afgestemd? Is er samenhang tussen urgentiebesef en draagvlak? Doen 
universiteiten onderzoek naar effecten van eigen inspanningen?  

-	 Visie en leiding 

Bij het criterium visie en leiding gaat het om de vraag of en in hoeverre er sprake is van 
een integrale, samenhangende aanpak. Is bijvoorbeeld het gevoerde onderwijsbeleid en 
Sprintbeleid gekoppeld aan personeelsbeleid en het interne bekostigingsmodel? Wordt de 
uitvoering van het WO-Sprint programma daadwerkelijk vanuit het bestuur aangestuurd? 
Neemt het College van Bestuur dan wel het Faculteitsbestuur voldoende leiding in termen 
van plannen en resultaten? Wat is de visie op het baccalaureaat? 
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Bijlage 3. Afkortingen 


ba-ma bachelor – master 
BSA Bindend Studieadvies 
CM Cultuur & Maatschappij profiel 
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
EM Economie & Maatschappij profiel 
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam 
hbo hoger beroepsonderwijs 
ho hoger onderwijs 
HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 
HvA Hogeschool van Amsterdam 
JCU Junior College Utrecht 
JSP Junior Science Programme 
LAPP-Top Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students 
NG Natuur & Gezondheid profiel 
NiNa  Nieuwe Natuurkunde 
NLT Natuur, Leven & Technologie 
NT Natuur & Techniek profiel 
PBT Platform Bèta Techniek 
PUC Pre-University College 
RINO Reizende Informanten Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
RU Radboud Universiteit 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
TUD Technische Universiteit Delft 
TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
UL Universiteit Leiden 
UM Universiteit van Maastricht 
UT Universiteit Twente 
UU Universiteit Utrecht 
UvA Universiteit van Amsterdam 
UvT Universiteit van Tilburg 
VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek  
vo voortgezet onderwijs 
VSNU Vereniging van (Samenwerkende Nederlandse) Universiteiten 
VU Vrije Universiteit 
wo wetenschappelijk onderwijs 
WUR Wageningen Universiteit Research centrum 
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Bijlage 4. Relevante websites 


Bèta1op1 programma www.beta1op1.nl 

CROHO www.ib-groep.nl/zakelijk/HO/CROHO/Raadplegen_of_downloaden_CROHO.asp 

Ingenieur@school www.ingenieuratschool.nl 

Platform Bèta Techniek, WO Sprint programma www.deltapunt.nl 

Project Ingenieur at school www.ingenieuratschool.nl 

RINO www.stichtingrino.nl 

Technific www.technific.nl 

VHTO www.vhto.nl 

www.Wiskundemeisjes.nl 

WO- en HBO-Sprint programma www.sprintprogramma.nl 
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Bijlage 5. Relevante publicaties  


Auditcommissie WO-Sprint (2006), WO-Sprint uit de startblokken. Rapportage Audit 2006. 
Den Haag: Platform Bèta Techniek. 

Cito. Annemarie de Knecht-van Eekelen, Erna Gille & Peter van Rijn (2007), Resultaten 
PISA-2006. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Nederlandse uitkomsten 
van het OESO Programme for International Student Assessment (PISA) op het gebied van 
natuurwetenschappen, leesvaardigheid en wiskunde in het jaar 2006. Arnhem: Cito.  

Commissie Korthals Altes (2004), Ruim baan voor talent. Den Haag 

Elsevier (2007), Themanummer onderwijs. 

Langen, Annemarie van & Hermann Vierke (2006), Het onderbenutte bètatalent van vwo
leerlingen. Managementsamenvatting. Nijmegen: ITS. 

OCW (2007), Actieplan Leerkracht van Nederland. Beleidsreactie op advies Commissie 
Leraren. Den Haag. 

Onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek (“commissie Sminia”; 2006), Van 
Natuur en Techniek naar Science & Technology. In opdracht van Platform Bèta Techniek. 
Den Haag. www.sprintprogramma.nl/content/files/SITE382/04092006_Nulmeting.pdf. 

ROA (2007), Technomonitor. De kenniseconomie: liggen we op koers? Den Haag: Platform 
Bèta Techniek.  
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Tabel 1. De ontwikkeling van het aantal instromende studenten bètatechniek aan Nederlandse 
universiteiten, 2000-2006, naar geslacht en cluster, vergeleken met de totale instroom ontwikkeling. 

Cluster Gegevens 2000 2006 Δ 2000-06 

man 819 50,7% 1.204 49,7% 47,0% 

vrouw 797 49,3% 1.220 50,3% 53,1%2 

totaal 1.616 2.424 50,0% 

man 5.470 77,0% 6.413 74,1% 17,2% 

vrouw 1.638 23,0% 2.236 25,9% 36,5%1 

totaal 7.108 8.649 21,7% 

man 6.289 72,1% 7.617 68,8% 21,1% 

vrouw 2.435 27,9% 3.456 31,2% 41,9%1+2 

totaal 8.724 11.073 26,9% 

totale instroom 32.934  42.344 28,6%

 marktaandeel bètatechniek 26,5%  26,2% -0,3%

 marktaandeel cluster 1 81,5%  78,1% -3,4%

 marktaandeel cluster 2 18,5%  21,9%  3,4% 
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Tabel 2. Ontwikkeling van het aantal instromende studenten bètatechniek (cluster 1 en 2) aan Nederlandse 
universiteiten, 2000-2006, vooraanmeldingen t/m week 37 in 2007, naar geslacht. 

Δ Δ % ♀ Δ % ♀ 
Instel-
ling cluster 2000 2001 2002 2000-02 2006 

2000-
2006 

2000/02-
2006 2000 2006 2000-06 

m 122 157 154 144,3 110 -9,8% -23,8% 
v 24 30 22 25,3 26 8,3% 2,6% 16,4% 19,1% 2,7%EUR 2 

m+v 146 187 176 169,7 136 -6,8% -19,8% 
m 162 203 193 186,0 297 83,3% 59,7% 
v 128 149 165 147,3 236 84,4% 60,2% 44,1% 44,3% 0,1%RU 1+2 

m+v 290 352 358 333,3 533 83,8% 59,9% 

m 337 365 362 354,7 588 74,5% 65,8% 
v 174 175 148 165,7 366 110,3% 120,9% 34,1% 38,4% 4,3%RUG 1+2 

m+v 511 540 510 520,3 954 86,7% 83,3% 
m 1.719 1.754 1.668 1.713,7 2.164 25,9% 26,3% 
v 498 490 445 477,7 515 3,4% 7,8% 22,5% 19,2% -3,2%TUD 1 

m+v 2.217 2.244 2.113 2.191,3 2.679 20,8% 22,3% 
m 1.178 1.155 1.221 1.184,7 1.178 0,0% -0,6% 
v 242 223 212 225,7 233 -3,7% 3,2% 17,0% 16,5% -0,5%TU/e 1 

m+v 1.420 1.378 1.433 1.410,3 1.411 -0,6% 0,0% 
m 183 192 213 196,0 263 43,7% 34,2% 
v 147 149 161 152,3 180 22,4% 18,2% 44,5% 40,6% -3,9%UL 1+2 

m+v 330 341 374 348,3 443 34,2% 27,2% 
m 82 17 16 38,3 85 3,7% 121,7% 
v 14 5 7 8,7 68 385,7% 684,6% 14,6% 44,4% 29,9%UM 1+2 

m+v 96 22 23 47,0 153 59,4% 225,5% 
m 809 794 848 817,0 798 -1,4% -2,3% 
v 90 110 127 109,0 128 42,2% 17,4% 10,0% 13,8% 3,8%UT 1+2 

m+v 899 904 975 926,0 926 3,0% 0,0% 

m 601 600 573 591,3 715 19,0% 20,9% 
v 388 351 381 373,3 525 35,3% 40,6% 39,2% 42,3% 3,1%UU 1+2 

m+v 989 951 954 964,7 1.240 25,4% 28,5% 
m 372 315 258 315,0 461 23,9% 46,3% 
v 185 151 127 154,3 311 68,1% 101,5% 33,2% 40,3% 7,1%UvA 1+2 

m+v 557 466 385 469,3 772 38,6% 64,5% 
m 110 107 112 109,7 74 -32,7% -32,5% 
v 15 29 15 19,7 17 13,3% -13,6% 12,0% 18,7% 6,7%UvT 1+2 

m+v 125 136 127 129,3 91 -27,2% -29,6% 
m 369 415 364 382,7 486 31,7% 27,0% 
v 248 287 331 288,7 388 56,5% 34,4% 40,2% 44,4% 4,2%VUA 1+2 

m+v 617 702 695 671,3 874 41,7% 30,2% 
m 245 309 368 307,3 398 62,4% 29,5% 

v 282 320 370 324,0 463 64,2% 42,9% 53,5% 53,8% 0,3%WUR 2 

m+v 527 629 738 631,3 861 63,4% 36,4% 

m 6.289 6.383 6.350 6.340,7 7.617 21,1% 20,1% 

v 2.435 2.469 2.511 2.471,7 3.456 41,9% 39,8% 27,9% 31,2% 3,3%totaal 1+2 

m+v 8.724 8.852 8.861 8.812,3 11.073 26,9% 25,7% 
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Tabel 3. Ontwikkeling van het aantal instromende studenten bètatechniek in cluster 1 opleidingen aan Nederlandse 
universiteiten, 2000-2006, vooraanmeldingen t/m week 37 in 2007, naar geslacht. 

Δ Δ % ♀ Δ % ♀ 

instelling cluster 2000 2001 2002 2000-02 2006 2000-06 2000/02-06 2000 2006 2000-06 
m 126 168 169 154,3 260 106,3% 68,5% 
v 68 84 92 81,3 171 151,5% 110,2% 35,1% 39,7% 4,6%RU 1 

m+v 194 252 261 235,7 431 122,2% 82,9% 
m 280 298 311 296,3 420 50,0% 41,7% 
v 153 160 134 149,0 265 73,2% 77,9% 35,3% 38,7% 3,4%RUG 1 

m+v 433 458 445 445,3 685 58,2% 53,8% 
m 1719 1754 1668 1713,7 2164 25,9% 26,3% 
v 498 490 445 477,7 515 3,4% 7,8% 22,5% 19,2% -3,2%TUD 1 

m+v 2217 2244 2113 2191,3 2679 20,8% 22,3% 
m 1178 1155 1221 1184,7 1178 0,0% -0,6% 
v 242 223 212 225,7 233 -3,7% 3,2% 17,0% 16,5% -0,5%TU/e 1 

m+v 1420 1378 1433 1410,3 1411 -0,6% 0,0% 
m 162 167 192 173,7 243 50,0% 39,9% 
v 100 99 120 106,3 143 43,0% 34,5% 38,2% 37,0% -1,1%UL 1 

m+v 262 266 312 280,0 386 47,3% 37,9% 

m 64 0 0 21,3 69 7,8% 223,4% 
v 9 0 0 3,0 62 588,9% 1966,7% 12,3% 47,3% 35,0%UM 1 

m+v 73 0 0 24,3 131 79,5% 438,4% 
m 809 794 848 817,0 742 -8,3% -9,2%  
v 90 110 127 109,0 94 4,4% -13,8% 10,0% 11,2% 1,2%UT 1 

m+v 899 904 975 926,0 836 -7,0% -9,7% 
m 569 570 536 558,3 651 14,4% 16,6% 
v 334 298 325 319,0 404 21,0% 26,6% 37,0% 38,3% 1,3%UU 1 

m+v 903 868 861 877,3 1055 16,8% 20,3% 
m 261 233 189 227,7 348 33,3% 52,9% 
v 75 68 69 70,7 202 169,3% 185,8% 22,3% 36,7% 14,4%UvA 1 

m+v 336 301 258 298,3 550 63,7% 84,4% 
m 68 78 82 76,0 39 -42,6% -48,7% 
v 7 14 4 8,3 1 -85,7% -88,0% 9,3% 2,5% -6,8%UvT 1 

m+v 75 92 86 84,3 40 -46,7% -52,6% 
m 234 239 232 235,0 299 27,8% 27,2% 
v 62 103 105 90,0 146 135,5% 62,2% 20,9% 32,8% 11,9%VUA 1 

m+v 296 342 337 325,0 445 50,3% 36,9% 

m 5470 5456 5448 5458,0 6413 17,2% 17,5% 

v 1638 1649 1633 1640,0 2236 36,5% 36,3% 23,0% 25,9% 2,8%totaal 1 

m+v 7108 7105 7081 7098,0 8649 21,7% 21,9% 
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Tabel 4. Ontwikkeling van het aantal instromende studenten bètatechniek in cluster 2 opleidingen aan Nederlandse 
universiteiten, 2000-2006, vooraanmeldingen t/m week 37 in 2007, naar geslacht. 

Δ Δ % ♀ Δ % ♀ 

instelling cluster 2000 2001 2002 2000-02 2006 2000-06 2000/02-06 2000 2006 
2000-

06 

m 122 157 154 144,3 110 -9,8% -23,8%  
v 24 30 22 25,3 26 8,3% 2,6% 16,4% 19,1% 2,7%EUR 2 

m+v 146 187 176 169,7 136 -6,8% -19,8%  
m 36 35 24 31,7 37 2,8% 16,8% 
v 60 65 73 66,0 65 8,3% -1,5% 62,5% 63,7% 1,2%RU 2 

m+v 96 100 97 97,7 102 6,3% 4,4% 

m 57 67 51 58,3 168 194,7% 188,0% 
v 21 15 14 16,7 101 381,0% 506,0% 26,9% 37,5% 10,6%RUG 2 

m+v 78 82 65 75,0 269 244,9% 258,7% 
m 21 25 21 22,3 20 -4,8% -10,4% 
v 47 50 41 46,0 37 -21,3% -19,6% 69,1% 64,9% -4,2%UL 2 

m+v 68 75 62 68,3 57 -16,2% -16,6% 
m 18 17 16 17,0 16 -11,1% -5,9% 
v 5 5 7 5,7 6 20,0% 5,9% 21,7% 27,3% 5,5%UM 2 

m+v 23 22 23 22,7 22 -4,3% -2,9% 
m 0 0 0 20 (*) 56 180,0% 
v 0 0 0 23 (*) 34 47,8% 37,8% 37,8%UT 2 

m+v 0 0 0 43 (*) 90 109,3% 

m 32 30 37 33,0 64 100,0% 93,9% 
v 54 53 56 54,3 121 124,1% 122,7% 62,8% 65,4% 2,6%UU 2 

m+v 86 83 93 87,3 185 115,1% 111,8% 
m 111 82 69 87,3 113 1,8% 29,4% 
v 110 83 58 83,7 109 -0,9% 30,3% 49,8% 49,1% -0,7%UvA 2 

m+v 221 165 127 171,0 222 0,5% 29,8% 

m 42 29 30 33,7 35 -16,7% 4,0% 
v 8 15 11 11,3 16 100,0% 41,2% 16,0% 31,4% 15,4%UvT 2 

m+v 50 44 41 45,0 51 2,0% 13,3% 
m 135 176 132 147,7 187 38,5% 26,6% 
v 186 184 226 198,7 242 30,1% 21,8% 57,9% 56,4% -1,5%VUA 2 

m+v 321 360 358 346,3 429 33,6% 23,9% 
m 245 309 368 307,3 398 62,4% 29,5% 
v 282 320 370 324,0 463 64,2% 42,9% 53,5% 53,8% 0,3%WUR 2 

m+v 527 629 738 631,3 861 63,4% 36,4% 

m 819 927 902 882,7 1204 47,0% 36,4% 

v 797 820 878 831,7 1220 53,1% 46,7% 49,3% 50,3% 1,0%totaal 2 

m+v 1616 1747 1780 1714,3 2424 50,0% 41,4% 
(*) Aan de UT zijn vanaf 2003 studenten ingestroomd in snijvlakopleidingen. Ter bepaling van de 

groeivoet in de instroom is hier de instroom van 2003 als referentiepunt gebruikt. 
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Tabel 5. De ontwikkeling van de instroom van studenten bètatechniek, naar cluster 1 (gemiddeld: 
+21,7%) resp. cluster 2 opleidingen (gemiddeld: +50%), 2000-06, naar groeitempo (%). 

Benedengemiddeld Gemiddeld  Bovengemiddeld 

Cluster 1 UvT: -46,7% 

UT: -7,0% 

TU/e: -0,6% 

TUD: +20,8% 

UU: +16,8% 

RU: +122,2% 

UM: +79,5% 

UvA: +63,7% 

RUG: +58,2% 

VU: +50,3% 

UL: +47,3% 

Cluster 2 VU: +33,6% 

RU: +6,3%  

UvT: +2,0%  

UvA: +0,5% 

EUR: -6,8% 

UM: -4,3% 

UL: -16,2% 

RUG (+244,9%)  

UU (+115,1%) 

UT (+109,3%)  

WUR (+63,4%) 

Tabel 6. De ontwikkeling van het aandeel vrouwelijke studenten bètatechniek, naar cluster 1 
(gemiddeld: +2,8%) resp. cluster 2 opleidingen (gemiddeld: +1,0%), 2000-06, naar groeitempo (%). 

Benedengemiddeld Gemiddeld  Bovengemiddeld 

Clus

ter 1 

UvT: -6,8% 

TUD: -3,2%  

UL: -1,1% 

TU/e: -0,5% 

RU: +4,6%  

RUG: +3,4% 

UU: +1,3%  

UT: +1,2% 

UM: +35% 

UvA: +14,4% 

VU: +11,9% 

Clus

ter 2 

UL: -4,2% EUR: +2,7% 

UU: +2,6%  

RU: +1,2%  

WUR +0,3% 

UvA: -0,7% 

VU: -1,5% 

UT: +37,8% 

UvT: +15,4% 

RUG: +10,6% 

UM: +5,5% 

Tabel 7. Aandeel vrouwelijke studenten in de instroom van wetenschappelijke bètatechniek 
opleidingen, naar cluster, in %, 2005/2006. 

Aandeel vrouwelijke studenten bètatechniek …  

… relatief hoog … relatief laag 

Cluster 1 psychobiologie (72%)  

farmacie (66%),  

medische natuurwetenschappen (60%) 

elektrotechniek (2%)  

werktuigbouwkunde (3%) 

technische informatica (4%) informatica/ 

kennistechnologie/ICT (4%) 

Cluster 2 voeding en gezondheid 87(%) 

biomedische wetenschappen (63%) 

levensmiddelentechnologie (63%) 

bewegingswetenschappen (62%) 

dierwetenschappen (60%)  

biotechnologie (59%) 

technologiemanagement (8%)  

informatica en economie (8%) 

Tabel 8. Instroom van buitenlandse studenten met buitenlandse nationaliteit en buitenlandse 
vooropleiding (bron: VSNU/CBS, 1cHO. 1e jaars WO, alle opleidingen hoofdinschrijvingen. Peildatum 
31/10). 

HOOP-gebied 2002 2003 2004 2005 2006 2002-06 aandeel Δ 2002-06 

Economie 576 663 850 1.131 1.026 849 25,6% 78% 

Gedrag & maatschappij 295 457 723 1.087 934 699 21,1% 217% 

Techniek 298 448 462 509 600 463 14,0% 101% 

Taal & cultuur 189 274 393 579 593 406 12,2% 214% 

Natuur 79 218 286 405 406 279 8,4% 414% 

Landbouw 227 294 311 357 349 308 9,3% 54% 

Recht 60 117 107 229 278 158 4,2% 363% 

Gezondheid 98 78 150 190 187 141 4,2% 91% 

Onderwijs 2 5 16 21 18 12 0,4% 800% 

Totaal 1.824 2.554 3.298 4.508 4.391 3.315 100% 141% 
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Tabel 9. Instroom van studenten met een hbo-diploma in een universitaire masteropleiding, naar 
HOOP-gebied, 2005-07*, in %.

 HOOP-gebied 
%

 HOOP-gebied 
% 

Recht 13,4% Landbouw 30,1% 

Taal & Cultuur 15,3% Gezondheid 30,7% 

Natuur 26,0% Techniek 36,0% 

Totaal 26,5% Economie 36,1% 

Gedrag & Maatschappij 26,9% 

Bron: VSNU/CBS, 1cHO 2006. 1e-jaarsopleiding, hoofdinschrijvingen. Peildatum 1 oktober 

* Gezamenlijke cohorten 2005-2006 en 2006-2007 

Tabel 10. Aandeel studiestakers op het totale aantal studenten dat gebruik mag maken van de "1 
februari regeling", 2004-2007, alle studies vs. bètatechnische studies (bron: VSNU). 

2004/05 2005/06 2006/07 gemiddeld 
Aantal studenten dat gebruik mag maken van de 1 
februari regeling 

Waarvan gestopt vóór 1 februari 

Aandeel studiestakers 

24.945 

677 

2,71% 

26.186 

666 

2,54%

27.107 

926 

3,42% 

26.079 

756 

2,90% 

Tabel 11. Rendement van bètatechnische wo-opleidingen in de sectoren Natuur en Techniek, 
vergeleken met het rendement van alle wo-opleidingen, na zeven jaar, in %, 1995-2000.58 

Instroomjaar 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/2000 

Opleidingen in sector Natuur 

Opleidingen in sector Techniek 

58% 

41% 

58% 

43% 

58% 

48% 

59% 

48% 

Alle wetenschappelijke opleidingen 54% 55% 57% 57% 

58 Bron: Technomonitor, p. 31, op basis van gegevens van CFI (ECHO).  
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Tabel 12. Studierendement en uitval van vol- en deeltijdstudenten in het wo, cohort 1999, in % (bron: 
CBS Statline). 

na: 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 

Voltijdstudenten 

hbo geslaagden 1% 2% 5% 6% 7% 

wo geslaagden 7% 14% 31% 48% 61% 

uit het ho zonder diploma ("uitval") 12% 12% 13% 13% 15% 

nog bezig met studie 80% 72% 51% 33% 17% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Deeltijdstudenten 

hbo geslaagden 3% 3% 4% 4% 4% 

wo geslaagden 5% 12% 19% 25% 30% 

uit het ho zonder diploma ("uitval") 47% 50% 52% 53% 54% 

nog bezig met studie 45% 35% 25% 18% 12% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 13. Studierendement: het aandeel studenten dat binnen 4 jaar na studieaanvang in 2002 het 
bachelordiploma heeft behaald, naar cluster 1 opleiding en universiteit59, in %. 

Natuur RU RUG TUD TU/e UU UL UT VU WUR 

Biologie 21% 39% 46% 44% 41% 40% 

Natuur- & sterrenkunde 15% 44% 36% 22% 

Scheikunde 53% 57% 

Techniek 

Bouwkunde 10% 23% 

Elektrotechniek 17% 14% 

Technische bedrijfs- / bestuursk. 19% 22% 29% 25% 

(Technische) informatica 16% 11% 20% 19% 43% 0% 30% 11% 

Werktuigbouwkunde 19% 25% 44% 

Bron: Elsevier / ResearchNed (2007).60 

59 Rendementsgegevens van de UvA ontbreken. 

De gegevens uit deze tabel zijn gebaseerd op een enquête door ResearchNed onder 7.259 
studenten, en geven een indicatie van het feitelijke rendement. 
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Tabel 14. Wo-instellingen met Bindend Studieadvies, naar bètaopleiding en invoeringsdatum (VSNU) 

Opleidingen met BSA Norm na 1 jaar BSA sinds 

EUR Alle Bacheloropleidingen 40 ECTS na 1 jaar; na 2 jaar alle 60 ECTS van B1 2005 

UL Voltijd opleidingen 

Deeltijd opleidingen 

40 ECTS na 1 jaar; na 2 jaar alle 60 ECTS van B1 

40 ECTS na 2 jaar; na 3 jaar alle 60 ECTS van B1 

1996 

1996 

UvT Alle Bacheloropleidingen 36 ECTS 2005 

UU Farmacie 

Aardwetenschappen 

Algemene Natuurwetenschappen 

Milieunatuurwetenschappen 

30 ECTS 

37,5 ECTS 

2005 

2006 

UM Econometrics & Operations Research 34 ECTS 1999 

RU61 RUG TUD TU/e UT WUR Geen BSA 

VU Pilots bij Psychologie en Pedagogiek 42 ECTS in B1, eind B2: 60 ECTS van B1  2005 
N.B. Niet-bètaopleidingen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten (de VU pilots uitgezonderd) 

Tabel 15. Ontwikkeling van het aantal masterstudenten (incl. research masters), naar HOOP-gebied, 
2002-06. 

2002 2003 2004 2005 2006 % (2006) 

Gedrag & Maatschappij 

Economie 

Techniek 

Taal & Cultuur 

Recht  

Natuur 

Gezondheid 

Landbouw 

Onderwijs 

44 

124 

2.871 

60 

159 

57 

582 

652 

611 

1.333 

3.351 

607 

164 

760 

391 

1.262 

871 

1.948 

3.407 

3.807 

1.625 

777 

1.467 

849 

1.580 

1.017 

5.622 

5.482 

4.473 

3.948 

2.214 

2.655 

1.618 

1.687 

1.052 

8.708 

7.579 

6.034 

5.529 

3.914 

3.838 

2.520 

1.874 

1.042 

21,2% 

18,5% 

14,7% 

13,5% 

9,5% 

9,4% 

6,1% 

4,6% 

2,5% 

totaal 4.549 9.350 16.477 28.751 41.038 100,0% 

index 100 205,5 362,2 632,0 902,1 

Bron: VSNU/CBS, 1cHO 2006. Ingeschrevenen, hoofdinschrijvingen, per 31/10. 

Tabel 16. Aandeel van studenten bètatechniek in totale instroom in bachelor- resp. masteropleidingen, 
2006, in % (bron: VSNU). 

opleidingen 

Bachelor/ ongedeeld  Master 

cluster 1 

cluster 2 

19,7% 

4,8% 

25,7% 

9,8% 

bètatechniek 

overige 

24,5%

75,6% 

35,5% 

64,5%

 100% 100% 

61 De RU acht invoering van BSA onnodig door maatregelen om het onderwijsklimaat in de propedeuse 
te intensiveren en minder vrijblijvend te maken, en door de studiebegeleiding te versterken. 
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Tabel 17. Uitstroom: de ontwikkeling van het aantal gediplomeerde wetenschappelijk opgeleide 
bètatechnici, 2000-2006, naar sector, vergeleken met de totale uitstroom. 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Δ 2000/06 

Techniek 

Natuur 

2.387 

1.661 

2.641 

1.647 

2.814 

1.559 

3.134 

1.459 

3.241 

1.634 

3.250 

1.781 

36,2% 

7,2% 

Cluster 1 

Cluster 2 

4.048 

1.049 

4.288 

1.228 

4.373 

1.173 

4.593 

1.399 

4.875 

1.404 

5.031 

1.564 

24,3% 

49,1% 

% cluster 2 20,6% 22,3% 21,2% 23,3% 22,4% 23,7% +3,1% 

BT totaal 5.097 5.516 5.546 5.992 6.279 6.595 29,4% 

WO totaal 20.487 21.458 22.240 23.881 26.460 29.044 41,8% 

% bètatechniek 24,9% 25,7% 24,9% 25,1% 23,7% 22,7% -2,2% 

Tabel 18. Uitstroom van gediplomeerde bètatechnici naar de arbeidsmarkt dan wel een vervolgoplei
ding, naar sector, in % (2003/04).62 

WO Techniek WO Natuur 
Arbeidsmarkt 79% 55% 
Aio 14% 29% 
Post wo 2% 4% 
Wo natuur 0% 3% 
Wo overig 4% 8% 
Hbo overig 1% 1% 

Tabel 19. Beloning van werkende schoolverlaters met een wetenschappelijke bètatechnische opleiding, 
naar WO-Natuur en -Techniek, en naar economische sector, in bruto uurloon (€). Bron: ROA. 

bruto uurloon bruto uurloon 

WO-Natuur (gemiddeld)(b) € 13,54 WO-Techniek (gemiddeld)(b) € 13,85 

Handel / reparatie € 15,41 Bank-/verzekeringwezen € 16,72 

Overheid & onderwijs* € 14,57 Transport & communicatie € 16,24 

Chemie € 14,52 Metalektro € 16,09 

Zakelijke dienstverlening € 13,62 Chemie € 15,55 

Niet-commerciële dienstv.  € 13,30 Energie € 15,40 

Overheid & onderwijs € 12,73 Overheid & onderwijs* € 14,57 

Bouw € 14,38 

Handel & reparatie € 13,97 

Zakelijke dienstverlening € 13,50 

Niet-commerciële dienstverl.  € 13,31 

*: exclusief promovendi. Overheid & onderwijs € 12,96 

Bandbreedte beloning (a) € 2,68  € 3,76 

(a) / (b) 19,8%  27,1% 

62 Technomonitor, p. 33. 
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Tabel 20. De ontwikkeling van bruto uurlonen 1998-2005, naar HOOP-gebied, in € en %. 

1998-2005 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 gemiddeld Δ 

Gezondheidszorg 13,17 13,31 14,53 14,5 15,44 15,71 15,66 16,15 € 14,81 22,6% 
Economie 12,44 12,71 13,83 13,96 14,82 14,99 14,65 15,4 € 14,10 23,8% 

Gedrag & Maatschappij 12 11,84 13,42 13,31 13,8 14,06 14,46 14,19 
€ 13,39 18,3% 

Recht / OO 11,53 11,86 13,17 12,97 13,86 14,37 14,43 14,6 € 13,35 26,6% 
Techniek 11,67 12,38 13,34 13,71 13,77 13,8 13,61 13,85 € 13,27 18,7% 

Taal & Cultuur 11,37 11,32 12,34 12,22 12,5 12,61 12,79 12,83 € 12,25 12,8% 
Landbouw 11,44 11,02 11,3 12,09 12,35 12,42 12,94 12,65 € 12,03 10,6% 

Natuur 10,6 10,61 11,62 11,73 12,3 12,52 12,67 13,54 € 11,95 27,7% 
bandbreedte 2,57 2,70 2,91 2,77 3,14 3,19 2,99 2,61 € 2,86 

Tabel 21. Kansen voor startende bètatechnici op de arbeidsmarkt, in netto maandsalaris na 1,5 jaar 
en arbeidsmarktpositie (bron: Elsevier). 

NATUUR Salaris* Arbeidsmarktpositie 

Aardwetenschappen 

Biologie 

Natuur- en sterrenkunde 

Scheikunde 

Wiskunde en statistiek 

€ 1.750 

€ 1.500 

€ 1.625** 

€ 1.500 

€ 1.625** 

goed 

matig 

redelijk 

matig 

redelijk 

TECHNIEK  

Bouwkunde 

Elektrotechniek 

(Technische) informatica 

Technische bedrijfs-/bestuurskunde 

Technische natuurkunde 

Technische wiskunde 

Werktuigbouwkunde 

€ 1.625 

€ 1.850 

€ 1.875 

€ 1.925 

€ 1.725 

€ 1.725 

€ 1.925 

goed 

goed 

zeer goed 

goed 

goed 

goed 

zeer goed 

* : Nettomaandsalaris na 1,5 jaar 


** : Theoretische wis- en natuurkunde 


Tabel 22. Arbeidsmarktverwachtingen voor 1e graadsdocenten bètatechniek (opleidingssectoren 
landbouw en techniek; bron: ROA) 

Verwachte uitbreidingsvraag 2005-2010 8% 

Verwachte vervangingsvraag 2005-2010 32% 

Knelpunten in de personeelsvoorziening groot 
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