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Voorwoord 

Voor u ligt het generieke rapport van de auditcommissies HBO- en WO-Sprint 2008. Vanaf de start van het Sprint 

Programma brengen de auditcommissies jaarlijks advies uit aan het Platform Bèta Techniek. Dit jaar presenteren 

beide auditcommissies hun visie op de kwaliteit van de uitvoering van het Sprint Programma, en hun 

aanbevelingen om het programma te versterken en te verbeteren, voor het eerst in één gezamenlijk rapport. Dat 

is niet voor niets. Dit jaar wordt binnen beide programma’s de fase van Kennis, Kunde, Kwaliteit afgerond. De 

laatste twee Sprintjaren (2009-2010) zullen in het teken van verduurzaming staan, waarbij hogescholen en 

universiteiten samen participeren in één programma Sprint. 

De titel van het rapport ‘Positieve trend verzilveren: doen wat duurzaam werkt’ geeft precies aan voor welke 

opdracht de hoger onderwijsinstellingen en het Platform de komende twee jaar staan. De auditcommissies 

komen tot de conclusie dat het hoger onderwijs de 15% doelstelling van het Platform in 2010 waarschijnlijk 

gaat halen. Echter, er zijn nog steeds grote verschillen tussen instellingen. Er zijn instellingen die een enorme 

groei laten zien, en instellingen die achterblijven. Ik verwacht dat de achterblijvers er de komende twee jaar 

alles aan zullen doen om het aantal studenten en afgestudeerden bètatechniek te laten stijgen. 

Dit jaar is voor het eerst gebruik gemaakt van het Sprintkompas ter ondersteuning van de monitor en audit. De 

opgebouwde kennisbasis binnen Sprint van hetgeen leidt tot verhoging van de in-, door- en uitstroom van 

bètatechniekstudenten, krijgt zijn weerslag in de zes punten van het kompas. De ervaring leert inmiddels, dat 

succesvolle instellingen over het algemeen aan alle zes de kompaspunten aandacht besteden. Op vier van de 

zes kompaspunten scoren de instellingen behoorlijk. De auditcommissies zien dat twee kompaspunten 

achterblijven, te weten aanvullende thema’s (doelgroepenbeleid) en instellingsbeleid. Extra inspanningen om 

3 

doelgroepen als meisjes, allochtonen en werkenden aan te trekken, bieden kansen om het aantal hoger 

opgeleide bètatechnici te verhogen. Het feit dat het instellingsbeleid van het merendeel van de instellingen nog 

niet getuigt van actief en krachtig beleid op het gebied van bètatechniek, baart mij zorgen. Aan dit punt zal de 

komende twee jaren hard moeten worden gewerkt, zodat instellingen uiterlijk eind 2010 hun (instellings-)beleid 

en activiteiten blijvend hebben afgestemd op de succesfactoren in het bereiken van een grotere en betere in-, 

door- en uitstroom in bètatechniek. Alleen dan kan de gesignaleerde positieve trend worden verzilverd. 

drs. A. Kraaijeveld, 

voorzitter Platform Bèta Techniek 

december 2008 
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1 Managementsamenvatting 

Het Platform Bèta Techniek (Platform) stelt voor de komende jaren de verankering van een vitaler bètatechniekprofielBB

in het hoger onderwijs centraal. Dit profiel moet zorgen voor een duurzame kwantitatieve en kwalitatieve groei vanerer 

het bètatechniekonderwijs. De eerste stap is in de afgelopen jaren genomen. Door een breed scala van activiteiten eectec 

een resultaatgerichte aanpak is een omslag bewerkstelligd in de instroom van studenten en ook de uitstroom vanusu 

afgestudeerden. Na een periode van stagnatie en zelfs terugloop is nu sprake van een structurele toename. Dstustu

centrale vraag die het Platform aan de auditcommissies hbo en wo van het Sprint Programma heeft gesteld is: hontnt

kan het hoger onderwijs (ho) ervoor zorgen dat in 2009 en 2010 de groei van de in-, door- en uitstroom vankaka

bètatechniekopleidingen verduurzaamt1 ? 

In dit gebundeld advies van beide auditcommissies wordt op een tweetal manieren naar een antwoord gezocht op 

deze vraag. Eerst door de voortgang van het Sprint Programma in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en 

wetenschappelijk onderwijs (wo) apart aan de orde te stellen. Dit gebeurt in de hoofdstukken 3 en 4. Daarna wordert aan de orde te stellen. Dit gert aan de orde te stellen. Dit ge

in hoofdstuk 5 de tussentijdse resultaten van beide programma’s met elkaar vergeleken. Tevens wordt aangegeveuk 5 de tussentijdsuk 5 de tussentijds

op welke punten het ho met het oog op verduurzaming de komende jaren sterker zou moeten worden. Ter inleidingop wop w

worden in hoofdstuk 2 de doelstelling en hoofdlijnen van het Sprint Programma beschreven en de werkwijze van 

beide auditcommissies. Ter wille van de toegankelijkheid van dit gebundeld advies worden in dit eerste hoofdstuk de 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. In de bijlagen is de nadere onderbouwing opgenomen 

van de bevindingen van de auditcommissies HBO-Sprint en WO-Sprint, waaronder: het waarderingskader 

Sprintkompas, voor elke sector de beschrijving en analyses van de stand van zaken, alsmede de in- en 

uitstroomtabellen van bètatechnici over de periode 2000-2007. De bijlagen vindt u apart op www.sprintprogramma. 

nl/publicaties. Zoals de titel aangeeft waarderen beide auditcommissie de voortgang die het Sprint Programma 

boekt, en is de rode lijn van het advies: deze positieve trend nu verzilveren. Dit kan het best door te 

doen wat duurzaam werkt. 

1.1 Het kwantitatieve beeld: voor ho als geheel een positieve trend 

De instroom van bètatechnische studenten in het hoger onderwijs is met bijna 15% gegroeid. Er gingen in 2002 

circa 24irca 24.000 studenten bètatechniek studeren en in 2007 meer dan 27.000. De uitstroomcijfers laten een 

vergelijkbaar beaar beeld zien. In totaal kent het ho een toename van bijna 10% in de uitstroom in 2007 ten opzichte van 

2000. De doelstelling ving van 15% meer uitstroom in 2010 komt hiermee in zicht. Vooral het wo zorgt voor de winst. 

Het wo groeit met ruim 35%, ter%, terwijl het hbo tot 2007 nagenoeg constant blijft. Deze verschillen zijn niet te herleiden 

tot grote verschillen in kwalitatieve inzet (zinzet (zie 1.2) Opvallend is dat binnen het wo vooral de cluster-2-opleidingen een 

forse toename van studenten kennen en dat deze opleeze opleidingen (die zich kenmerken door een combinatie van overige 

ar dedisciplines en met meer dan de helft bètatechniek) in het hbo eehbo een marginaal bestaan leiden. Wordt gekeken naar de 

uitstroom op en invan het hoger onderwijs dan komen in 2000 bijna 16.000 afges00 afgestudeerden de arbeidsmarkt op en 

de instroom van2007 is dit aantal met 1400 toegenomen: 17.327. Het verschil van om en nabij 10.00010.000 tussen de ins 

n het ho een grote uitvalstudenten en de uitstroom van bètatechnici maakt helder dat de bètatechniekopleidingen v gen van het ho 

als hetkennen. Instromen betekent dus zeker niet dat het onderwijs ook succesvol wordt afordt afgerond; zowel het wo als het 

hbo kampen met dit rendementsprobleem. Concluderend: het hoger ondeonderwijs gaat naar alle 

waarschijnlijkheid de Sprintdoelstelling van 15% groei in dei in de uitstroom in 2010 ten opzichte van 2000 

halen. Gezien de geschetste ontwikkelingen in instroom enom en uitstroom ligt het ho op koers. 

1 Zie bijvoorbeeld: “Op naar haute cuisine! Invulling verduurzamingfase Sprint Programma 2009-2010”. Platform Bèta Techniek, Den 
Haag, 11 november 2008. 



oge

een

schr

rsch

bari

mste

et v

ling

 koror

en h

k een

loop

kunn

gen 

de ve

 voo

clust

De cijfers maken duidelijk dat vooral het wo zorgt voor de verlangde toename in deelname aan het hoger 

bètatechniekonderwijs. Deze positieve trend wordt verduurzaamd wanneer het wo in staat is de groei vast te houden 

en liever nog uit te bouwen en wanneer ook het hbo erin slaagt meer deelname te realiseren. De sectorrapportage 

van het hbo (hoofdstuk 3) wijst uit dat in 2008 sprake lijkt van een duidelijke trendbreuk in dit onderwijs. 

Hogeogescholen slagen er meer en meer in Sprintambities waar te maken. Dus ook van deze sector mag de komende 

jaren eeneen opgaande lijn worden verwacht. De auditcommissie hbo merkt hierbij op dat zij zich heeft moeten baseren 

op (voorinschrschrijvings)cijfers van de instellingen en dat ze ervan uitgaat dat de definitieve deelname cijfers van IBG/ 

CFI niet echt verschrschillen van de voorlopige2. De bezochte hogescholen hebben verzekerd dat die inschatting gemaakt 

mag worden. 

Om te voorkomen dat voorbaribarige conclusies worden getrokken hebben de commissies zich intensief beziggehouden 

met het zoeken naar overeenkomstemsten en verschillen tussen hbo en wo. Wat betreft het geschetste kwantitatieve 

beeld zijn ze er voorstander van dat het vet voorhanden zijnde cijfermateriaal wordt uitgebreid en verfijnd om zo beter 

zicht te krijgen op onderliggende ontwikkelinglingen. Het beschikbare cijfermateriaal roept onder meer de volgende 

vragen op en het Platform wordt aanbevolen op k korte termijn op zoek te gaan naar antwoorden. Het gaat om: 

De rol die de masterfase speelt in de groei van het ho en hen hoe dit moet worden gewaardeerd. Naast een grotere s 

buitenlandse masterinstroom van het wo levert het hbo ook eenk een substantiële bijdrage aan de instroom in de 

bètatechnische masters van het wo. Afhankelijk van de opleiding looploopt dit uiteen van 15% tot 40%. Intensievere 

samenwerking tussen hbo en wo zouden deze prestaties wellicht nog kunnkunnen verbeteren. 

De categorisering en het karakter van opleidingen. Voor het indelen van opleidingen gen naar cluster 2 zijn voor hetnngenn naa s 

wo en hbo uiteenlopende werkwijzen gehanteerd waardoor onduidelijk blijft waarop de vede verschillen berusten.lijk blijft 

Gezien het belang van goed inzicht in de rol van snijvlakopleidingen zijn de commissies grote voo voorstander van een pleidinge 

eenduidige categorisering in het ho. Dan pas wordt echt duidelijk of het hbo minder instroom in de clustcluster-2rdt echt 

ardopleidingen heeft en of de hogere beroepsopleidingen minder keuzeruimte kunnen bieden (zie 1.4) en daardooardoorepsople 

achterblijven in termen van de snijvlakbenadering.snijvla 

De internationalisering in het ho. Wat precies de bijdrage is van buitenlandse studenten aan de groei van het ering ins� 

bètatechnische ho is voor de commissie niet helder. Wel zeker is dat wo veel meer profiteert dan hbo. De sche h 

commissies stellen zich de vraag hoe deze bijdrage aan de groei moet worden gewaardeerd (zijn wo-opleidingen mmiss in 

bijvoorbeeld meer Europees georiënteerd? Heeft het minder masteropleidingen dan het wo?).b 

In de afzonderlijke sectorrapportages wordt erop gewezen dat onder de geschetste kwantitatieve ontwikkelingen ke 

verschillen schuil gaan tussen instellingen. Er zijn koplopers, achterblijvers en er is een middengroep te 

onderscheiden. In het hbo lijken de verschillen groter dan in het wo, waar in feite sprake is van een groot peloton.gro 

Vooral ‘kleine’ hogescholen in specifieke regio’s of met specifieke opleidingen blijken – ondanks een krachtige inzeten 

- extra moeite te hebben om te voldoen aan de Sprintambities. 

1.2 Een kwalitatieve vergelijking van hbo en wo 

Een kwalitatieve vergelijking van de inspanningen van hbo en wo maakt het wellicht mogelijk meer greep te krijgenge 

op het grote verschil in kwantitatieve prestaties van de sectoren en tussen instellingen. Het zogeheten SprintkompasH 

geeft hiervoor houvast, omdat het in beide sectoren is gehanteerd als referentiekader voor monitor en audit van de r v 

voortgang. De sectorrapportages laten zien dat zowel het hbo als het wo erg actief is op vier punten van dit kompas:f is 

2 Het Platform hanteert in de prestatieafspraken met de instellingen de IBG/CF-cijfers per 1 oktober die zijn gebaseerd zijn op de 
definitie van het ‘1-cijfer-ho’. Deze komen meestal pas in februari beschikbaar. Een extra complicatie dit jaar was de wijziging in het 
vooraanmeldingssystematiek. 
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De instellingen zijn actief injns vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs en vooral vernieuwing van het 

assortiment via snijvlak- en cluster-2-opleidingen draagt bij aan de groei. Ook wordt sterk ingezet oa s 

rendementsverbetering in beide sectoren, maar op dit gebied wordt nog niet veel succes geboekter 

Profiel- en studiekeuzebegeleidinens krijgt zowel in wo als hbo meer en meer een hoge prioriteit. Opvallend is 

de toename van de samenwerking met het vo. Het lijkt erop dat door de gebondenheid aan vakgebieden dam 

samenwerking tussen wo en vwo gemakkelijker en natuurlijk verloopt dan tussen hbo en havo. Zowel een aantanw 

universiteiten als hogescholen is actief op het gebied van nieuwe vakken in het vo (NLT en wiskunde D). Wave 

betreft doelgroepen springt in het oog dat zowel het wo als het hbo zich niet of nauwelijks richt op hetet 

aanspreken van nieuwe doelgroepen in het vo (meisjes en allochtonen) voor bètatechnieka 

Praktijk- en beroepsoriëntaties is een kompaspunt dat vanzelfsprekend in het hbo sterk leeft en veel aandacht 

heeft. De commissie wo constateert dat ook het wo de bindingen met het bedrijfsleven sterker wenst aan te halen 

en deze contacten wil gebruiken voor de beroepsoriëntatie van studenten en voor de concrete voorbereiding op de 

beroepsuitoefening. Voor zowel universiteiten als hogescholen geldt echter dat de combinatie leren en werken viaen viaen viaholen geldt echter dat de combinatie leren en werkscholen geldt echter dat de combinatie leren en werk 

ofwel deeltijd of duaal onderwijs nog te sporadisch aan bod komt. Door meer in te zetten op deze combinatiaal onderwijs nog teaal onderwijs nog te sp 

moet het mogelijk zijn via de zij-instroom van werkenden de deelname aan het bètatechnisch onderwijs te doenmoet het momoet het mo

toenemen. Meer profiteren van impulsen die EVC-procedures opleveren, lijkt een begaanbare weg. Bijzonder is dat 

zowel wo als hbo zoeken naar stevige impulsen voor de arbeidsmarkt van leerkrachten. Er worden in de 

bachelorfase educatieve minoren aangeboden met het oog op werkgelegenheid voor hun studenten als leerkracht 

bètatechniek. 

Een vierde sterk kompaspunt waarop beide sectoren zich meer en meer inzetten, vormt des regionale 

netwerkvorming . Willen de instellingen slagen op de hierboven opgesomde drie kompaspunten, dan is het 

noodzaak dat ze zo goed mogelijk samenwerken met partners in de onderwijs- en arbeidsmarktketen. 

Universiteiten en hogescholen doen dat dan ook steeds meer. Een punt van nadere aandacht hierbij vormt de 

afstemming tussen wo en hbo. Volgens beide commissies bieden zowel de onderlinge op- als afstroom nog 

mogelijkheden voor groei van de bètatechniek in het ho. Een nadere intensivering van de afstemming is hiervoor 

nodig. 

Op twee kompaspunten blijven zowel hogescholen als universiteiten wat achter. Het gaat om: aanvullende 

themhema’s (doelgroepenbeleid) en om actief instellingsbeleid . Opvallend is dat hbo noch wo speciale prioriteit geeft 

aan de doelgroeoelgroepen meisjes, allochtonen, en ook werkenden. Bij meisjes is zelfs een zekere hulpeloosheid 

geconstateerd en bij allobij allochtonen komen de huidige extra inspanningen niet zozeer voort uit eigen beleid maar uit 

het grote stedenbeleid. Daarnaastarnaast is de deelname van werkenden aan het hoger onderwijs marginaal. 

Het Sprint Programma vraagt van instellingen eegen een nieuwe – resultaatgerichte – cultuur van innoveren om zo de 

afgesproken ambities te halen. In de sectorrapportages woges wordt aangegeven dat daarom het instellingsbeleid het 

g boeken.hart vormt van het programma. De audits in hbo en wo laten zien datien dat instellingen geleidelijk aan voortgang boek 

nd besef datEr wordt vaker gekozen voor programmatische visieontwikkeling, sturen op resultap resultaat en er is groeiend be 

ook is de commissiesresultaatgericht innoveren alleen lukt wanneer aan bepaalde condities wordt voldaan. Maarar ooMaar ook 

oger onderwijs isopgevallen dat het instellingen veel moeite kost om zich deze andere cultuur eigen te mte maken; het hoger ond 

meer gewend resultaten te formuleren in kwalitatieve termen terwijl dat in essen essentie middelen zijn om kwantitatieve 

doelen (minder uitval, meer doorstroom e.d.) te bereiken. Op allerlei aspei aspecten van instellingsbeleid zijn nog 

verbeteringen nodig. Essentieel is inspirerend leiderschap dat zodat zorgt voor het tot stand komen van de nieuwe cultuur. 

In beide rapportages wordt een verband gelegd tusgd tussen de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen. De 

commissies concluderen dat hbo en wo eewo een vergelijkbare kwalitatieve inzet hebben en dat dit niet de (enige) 

verklaring kan zijn voor het kwantkwantitatieve verschil tussen de hbo- en de wo-sector. Wel is er een verband te leggen 
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tussen de kwalitatieve inzet en de kwantitatieve prestaties van instellingen per sector. Koplopers zijn qua breedte en 

diepgang van de kwalitatieve inzet vaak verder dan de andere instellingen. De commissies menen te kunnen stellen 

dat ze meer zicht hebben gekregen op wat werkt. Koplopers vertonen namelijk een helder patroon. Ze scoren niet 

alleen kwantitatief bovengemiddeld, maar ook kwalitatief. Doorslaggevend voor succes is niet zozeer de optelsom 

van dan de verschillende kompaspunten, maar veeleer de onderliggende chemie en beleid die zorgen voor een geheel 

ofwel inteintegraliteit. De koplopers hebben durven kiezen voor een duidelijke eigen bètatechniekprofilering en voor 

sturing op resresultaat. Dit leidt tot een juiste afstemming tussen de verschillende geledingen en een stevige coördinatie 

van de uiteenlopenpende activiteiten. De commissies waarschuwen echter voor eenzijdige interpretaties. Instellingen 

(bijvoorbeeld de kleinernere) zijn soms actief op alle fronten, maar boeken (nog) weinig succes door externe factoren. 

1.3 Het hoger onderwijs is er nog niet 

Ondanks de hierboven beschreven positiesitieve kwantitatieve en kwalitatieve trend stellen de commissies vast dat het 

hoger onderwijs er nog niet is. Er is nog allerleerlei werk aan de winkel als het gaat om een stabiele verduurzaming van 

werken in de richting van aantrekkelijker hoger bètabètatechniekonderwijs. Beide commissies doen hiervoor 

aanbevelingen in hun eigen sectorrapportages. Waarbij hebij het gezien de kwantitatieve stand van zaken niet verrassend 

zal zijn dat de commissie hbo hierin verder gaat dan de commimmissie wo. Dit neemt niet weg dat er ook veel 

overeenstemming is tussen de commissies. Enkele hoofdlijnen wordeorden hier beknopt geschetst. 

Wil het hoger onderwijs zich de gewenste bètatechnische profilering duurzaamrzaam eigen maken dan is dat op de eerste at op de e 

plaats het werk van de universiteiten en hogescholen zelf. De commissies menen dan daarom dat het noodzakelijk is dat m dat het 

instellingen kiezen voor een actief en krachtig beleid op het gebied van bètatechniek. Dit wDit wil zeggen dat er vanuit techniek 

een eigen programma wordt gestuurd op gewenste resultaten in dialoog met de werkvloer en daen dat wordt gezorgddialoog 

voor de noodzakelijke voorwaarden, zoals financiële ruimte en ook voor voldoende tijd voor en mte en 

deskundigheidsbevordering van personeel. Een aantal voorlopers brengt dit al in praktijk. Het is dus geen ver iver ideaaln aanta 

maar op sommige plaatsen al concrete praktijk.te prak 

Maar naast de noodzakelijke versterking van het instellingsbeleid zijn ook inhoudelijke verbeterslagen nodig. Een lijke ve 

agendapunt dat een veel hogere prioriteit verdient is het doelgroepenbeleid. Het bètatechnisch hoger onderwijs kaneen ve ka 

op dit thema nog een wereld winnen. Er is al gewezen op vrouwelijke en allochtone studenten en ook op werkenden.ema n en 

De commissies durven de stelling aan dat wanneer het hoger onderwijs op dit kompaspunt betere prestaties gaat e com ga 

leveren, dit de beste garantie vormt voor een structurele verhoging van de deelname. Uit de beide sectoradviezenvi 

blijkt dat er op sommige punten accent- en tempoverschillen zijn tussen hbo en wo. Zo zou het hbo meer moetenr m 

werken aan nieuwe snijvlak- en cluster-2-opleidingen en aan associate degree (Ad-) opleidingen en kan in het wo n 

meer aandacht worden gegeven aan de “afstroom” naar het hbo, verhoging van de doorstroomsnelheid, e.d. Dehe 

vergelijking van de sectoren in hoofdstuk 5 van het advies leert ook dat er qua verbeterpunten veel overeenkomstenel o 

bestaan tussen hbo en wo. Naast een betere onderlinge afstemming wo-hbo gaat het om de volgende ge 

gemeenschappelijke uitdagingen: 

rendementsverbeterings� 

werving van nieuwe doelgroepens� 

regionale ketenaanpak vo-ho s� 

lerarenopleidingen bètatechnieks� 

Om zeker te zijn dat Sprintresultaten na beëindiging van het programma niet verdampen, is het essentieel voor deer 

verschillende verbeterpunten voldoende tijd in te ruimen en zo ook ruimte te scheppen voor diepteprojecten gerichts 

op kernissues waarvoor nu nog onvoldoende evidence-based oplossingen zijn gevonden. De auditcommissie hbo zij 

stelt voor deze issues via diepteprojecten te gaan aanpakken en te verbinden met de aanstelling van een vijftalnd 
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bijzondere lectoraten. Omdat het om een problematiek gaat waarmee ook universiteiten worstelen, is heten 

voorstelbaar dat deze zich aansluiten bij en meewerken aan deze projecten. Zodoende wordt in de komende jaren dde 

landelijke kennisinfrastructuur bètatechniek versterkt. Ook dit zal bijdragen aan verduurzaming van heisi 

Sprintresultaten na afloop van het programmaten 

Tegen bovenstaande achtergrond vinden de beide commissies de thans voorziene einddatum van Sprint (2010) teve 

vroeg. Geadviseerd wordt aan het ministerie van OCW om meer tijd te bieden voor een verdergaande ontwikkelingGe 

De commissies vragen zich bovendien af of de overheid er niet verstandig aan zou doen om de financiële impuls diem 

nu onderdeel is van de Sprintaanpak na dit programma te continueren. Groei qua in- en uitstroom bètatechniek zouon 

periodiek beloond kunnen worden door toekenning van een premie onderdeel te doen zijn van de bekostiginger 

Zonder meer stoppen met een financiële impuls achten de commissies niet raadzaamZ 

1.4 Aandacht nodig voor andere belangrijke resultaatbepalende factoren 

De eigen inzet van hogescholen en universiteiten is op de eerste plaats bepalend voor het bereiken ven ven van meeerste plaats bepalend voor het bereik an meere eerste plaats bepalend voor het bereik an meer

instroom en een grotere uitstroom. Aangezien de kwalitatieve inzet van hogescholen en universiteitenre uitstroom. Aangezre uitstroom. Aangezie 

nuanceverschillen daargelaten, op vergelijkbaar niveau ligt, hebben de commissies zich afgevraagd of er anderenuanceverschillnuanceverschill

belangrijke factoren zijn die het huidige resultaat mee bepalen. Eerder is er al op gewezen dat het bestaande 

cijfermateriaal dient te worden uitgebreid en verfijnd zodat – naast de punten van het Sprintkompas – er ook beter 

zicht komt op andere resultaatbepalende factoren. De commissies hebben de indruk dat de volgende twee factoren 

een belangrijke rol zouden kunnen spelen. 

1. De schaalfactor. De regionale oriëntatie van het hbo brengt met zich mee dat er naast grote hogescholen (soms 

ook met regionale nevenvestigingen) ook kleinere hogescholen met een relatief beperkt bètatechnisch aanbod 

zijn. Hoewel het urgentiebesef bij die instellingen zeer hoog is, wegen investeren in vernieuwing van bètatechniek 

voor hen extra zwaar. Iets soortgelijks doet zich voor bij dure opleidingen zoals chemie- en 

laboratoriumopleidingen. Aangezien het hbo geen beroep kan doen op een 2e of 3e geldstroom voor onderzoek is 

investeren in dat soort opleidingen relatief kostbaar. Als de schaal van dat soort opleidingen terugloopt, is de kans 

groot dat ze worden gesloten. Het toeleverend mbo kampt met dezelfde problemen. Dit heeft negatieve gevolgen 

voor de doorstroom naar het hbo. 

2. DeDe opleidingenstructuur en –functie van hbo en wo is verschillend. Op de rol van masteropleidingen is al 

gewezen.en. Er zijn twee andere verschillen van belang: 

Een groot verschil is datis dat het wo discipline- en het hbo beroepsgeoriënteerd is. Door dit onderscheid in oriëntaties 

kent het wo traditioneel meer ruimeer ruimte voor combinatiestudies (de zgn. vrije studierichtingen met combinaties 

tussen gezondheid/economie en bèta/techna/techniek), waardoor jongeren het gevoel hebben dat ze niet direct 

gedwongen worden tot een specifieke keuze. De forsee forse groei van cluster-2-opleidingen in het wo is hieruit 

delswellicht te verklaren. Het sterk beroepsgerichte hbo kent die trdie traditie niet. Weliswaar zijn ook hier inmiddels 

er reëlesectoroverstijgende opleidingen, maar deze zijn pas mogelijk als de arbeidsmrbeidsmarkt aangeeft dat er reë 

ss in het hbo tot op hedenberoepsperspectieven in die richting zijn. Voor meer vrije keuzen in opleidingstrajecten isis inecten is in h 

te weinig ruimte. 

Bètatechniek in het hbo heeft geen sterk natuurprofiel. De oorzaak daaak daarvan is dat veel opleidingen in dies 

richting traditioneel onderdeel zijn van het hoger agrarisch ondch onderwijs. Wanneer dat soort opleidingen wel aan 

niet-agrarische hogescholen wordt aangeboden zijn zezijn ze veelal sterk verweven met de technische opleidingen. Dit 

remt de animo voor opleidingen met een natun natuurprofiel af. 
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1.5 Actieve rol van overheid essentieel voor verduurzaming van Sprint 

Vertrekpunt van het Sprint Programma was en is dat de instelling het verschil maakt. De juistheid daarvan is in de 

afgelopen jaren gebleken. Als instellingen in een gelijke uitgangspositie verkeren dan is nu vast te stellen dat 

sosommige meer bereiken dan andere. De mate van “ondernemendheid” op het gebied van bètatechniek kan worden 

aangewgewezen als oorzaak. Dit laat onverlet dat sommige instellingen worden geconfronteerd met specifieke 

belemmerineringen zoals genoemd in 1.4. Tegen die achtergrond vinden de commissies dat ook de overheid in de 

verduurzaming vng van Sprint een cruciale rol heeft. Er is hiervoor al voorgesteld aan de overheid om meer tijd te geven 

voor het Sprintprocesoces en resultaatpremiëring onderdeel te doen zijn van de bekostiging na Sprint. Bovendien wordt 

de minister van OCW geadgeadviseerd enkele specifieke belemmeringen voor het bètatechnisch ho uit de weg te ruimen 

en bovendien een aantal gunstunstiger voorwaarden te creëren voor dit onderwijs. Het gaat om: 

Meer differentiatie in de bekostigingging, met name met het oog op instandhouding en vernieuwing van opleidingen s 

bètatechniek die bovengemiddeld duur ziur zijn; 

Meer ruimte voor een andere opleidingenstructuuctuur: bijvoorbeeld een experimenteerregeling die vijf jaar duurt en s� 

voldoende ruimte schept voor sectoroverstijgende combcombinatie- c.q. techniekopleidingen met meer keuzeruimte; 

Prioriteit geven aan de uitbreiding van Associate Degree (Ad-) bd-) bètatechnische opleidingen in het hbo;s� 

Het ontwikkelen van specifiek beleid (ook financieel) voor instellingen dien die een kleinschalig aanbod van s� 

bètatechniek in stand moeten houden en daardoor onvoldoende innovatiearmarmslag hebben; 

Lesbevoegdheid toekennen aan uitstroomdifferentiaties opleidingen bètatechniek met emet een educatieve minor. echniek ms 

Het bijzondere en – tot nu toe – unieke karakter van Sprint is de programmatische inzet om een nien nieuwes de pro 

professionele en resultaatgerichte vernieuwingscultuur te stimuleren in het ho. Er wordt zo getracht een bijen bijdrage te tuur te s 

leveren aan de vernieuwing van dit onderwijs die verder gaat dan het al of niet succesvol uitvoeren van een projeproject.wijs die 

Het bewerkstelligen van verduurzaming van het Sprint Programma is daarom een extra belangrijk aandachtspunt.zaming 

Resultaatgericht innoveren vraagt veel van instellingen, maar duidelijk is nu ook dat een verbetering van een aantal en vraa l 

condities nodig is om (nog) meer succes te boeken. Het zal de instellingen extra stimuleren om zich deze nieuwe s om ( 

cultuur eigen te maken als ook de overheid laat blijken op de opgesomde punten het gesprek met instellingen aan tegen te aa 

willen gaan.llen g 



“

v

13 

2 Inleiding 
Het auditrapport Sprint 2008 is de gebundelde rapportage van de twee onafhankelijke auditcommissies HBO-Sprintoror

en WO-Sprint die in het kader van het Sprint Programma 17 hogescholen resp. 13 universiteiten hebben bezocht. Ontnt 

verzoek van het Platform Bèta Techniek hebben zij hun bevindingen in deze rapportage samengebracht met als doelanan

een samenhangend overzicht te geven van de stand van zaken in het hoger bètatechnisch onderwijs als geheel. Dmeme

commissies doen eerst elk afzonderlijk verslag van de resultaten van hun auditronde in 2008, en geven voor dismis 

betreffende sector hun algemene bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens trekken zij – voor zover mogelijk efref 

vergelijkenderwijs conclusies voor het hele ho en doen ze gemeenschappelijke aanbevelingen. In de bijlagen, teergerg

vinden op www.sprintprogramma.nl/publicaties, is de nadere onderbouwing opgenomen van de bevindingen van dev 

auditcommissies HBO-Sprint en WO-Sprint. Hierin staat het waarderingskader vermeld, voor elke sector de 

beschrijving en analyses van de stand van zaken, alsmede de in- en uitstroomtabellen van bètatechnici over de 

periode 2000-2007. 

Deze gezamenlijke rapportage markeert de afronding van de beleidsperiode “Kennis, Kunde, Kwaliteit 2007-2008portage markeert deportage markeert de a 

van het Platform. Hier geven de auditcommissies een integraal overzicht van de stand van zaken in het hogevan het Platformvan het Platform

bètatechnisch onderwijs. In 2007 bracht de auditcommissie hbo haar rapport uit “Beter presteren door meer 

maatwerk en samenspel ”, waarin zij bij de hogescholen pleit voor een prestatiesprong, maatwerkafspraken en 

focus op inhoud, alsmede meer bestuurlijk commitment voor verduurzaming. De auditcommissie wo bracht haar 

rapport uit “Meer greep op groei” en pleitte daarin onder meer voor verbetering van het doorstroomrendement 

bij de universiteiten, nadruk op verduurzaming en betere afstemming tussen het bètatechnisch hbo en wo. 

De beide auditcommissies maken met de auditrapportages hbo- en WO-Sprint 2008 en hun gezamenlijke conclusies 

over beide sectoren tevens de opstap naar de derde en laatste beleidsperiode 2009-2010 van het Platform: de 

Verduurzamingfase. Sprint gaat hierin verder als één programma voor het ho als geheel om zo beter van elkaar te 

kunnen leren en gezamenlijk in te kunnen zetten op ketenvorming tussen de verschillende onderwijssectoren en 

groei van het aantal bètatechnici. 

Doelstelling Sprint Programma 

Het Platform zet zich sinds vier jaar in voor aantrekkelijk bètatechnisch onderwijs in Nederland en in het bijzonder 

voor eeoor een 15%-groei van de in-, door- en uitstroom van bètatechnici in het ho in 2010 ten opzichte van 2000. Het 

betreft hier deer de “harde” bètatechnische opleidingen (cluster 1) en de cluster-2-opleidingen: opleidingen met minimaal 

50% bètatechniek. 33 OmOm deze groeidoelstelling samen met de ho-instellingen te bereiken is het Sprint Programma 

opgezet dat uitgaat van het princit principe van resultaatgericht innoveren: met de deelnemende instellingen worden 

prestatieafspraken gemaakt over de instroonstroomgroei van bètatechniekstudenten en de uitstroomgroei van bètatechniek 

gediplomeerden. Zij kunnen vervolgens zelf bepalen vpalen voor welke activiteiten zij de stimuleringsmiddelen van het 

Platform wensen in te zetten om de afgesproken prestaties te reaes te realiseren. Een jaarlijks monitor- en auditproces 

ondersteunt deze aanpak, waarbij een auditcommissie als critical friend met gaat overend met de instellingen in gesprek gaat o 

hetgeen nog valt te verbeteren en te leren. 

Werkwijze en samenstelling auditcommissies hbo- en WO-Sprint 

De auditcommissies HBO-Sprint en WO-Sprint hebben in de periode eind juni to lluni tot en met begin november 2008 alle 

17 hogescholen en 13 universiteiten bezocht die participeren in het Spret Sprint Programma. Nagenoeg elke instelling is 

bezocht door een delegatie van vier commissieleden, onder wieer wie steeds de voorzitter van de betrokken 

auditcommissie. De delegatie had steeds een gemengdmengde samenstelling waarbij een representant vanuit de andere 

3 De Commissie Nulmeting Sminia heeft in januari 2008 een update uitgebracht van haar rapport “Van Natuur en Techniek naar Science 
& Technology” waarin aangegeven staat welke opleidingen hiertoe behoren. 
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auditcommissie deelnam en/of een representant vanuit de auditcommissie voor het voortgezet onderwijs (Universum 

Programma). Op deze wijze was er tijdens de audits expertise vanuit de keten beschikbaar om zo beter de rol van 

critical friend voor de instellingen te kunnen vervullen. In de audits is per instelling uitvoerig gesproken met een groot 

aantal geledingen: studenten, docenten, omringend onderwijs (vo, mbo en soms wo), bedrijfsleven, projectleiders en 

manaanagement (directeuren en bestuurders). De auditgesprekken zijn gevoerd op basis van een vooraf door de 

instellingengen zelf opgesteld voortgangsverslag dat volgens een met het Platform overeengekomen format diende te 

worden ingevugevuld. Op basis van de auditgesprekken is aan elk van de bezochte instellingen schriftelijk een individueel 

auditadvies uitgebrgebracht. 

Elk bezoek heeft geresulteulteerd in een instellingsspecifiek auditadvies waarbij de auditcommissie haar bevindingen en 

adviezen zowel aan de instellinelling als het Platform heeft vastgelegd (zie hierna onder Waarderingskader). Dit 

auditadvies is ter becommentariërinëring en aanvulling voorgelegd aan de betreffende instelling. Het blijft vertrouwelijk 

en fungeert als spiegel ter bepaling van dan de voortgang van de Sprintinspanningen, en de mate waarin de 

programmadoelstellingen worden gerealiseerdeerd. Op basis van de instellingsspecifieke auditadviezen zijn beide 

auditcommissies vervolgens tot algemene conclusiesusies en aanbevelingen gekomen zoals verwoord in deze rapportage. 

De auditcommissie HBO-Sprint in 2008 bestaat uit: 

Drs. Willem van Oosterom (voorzitter, oud-directeur Stichting Axis)xis) 

Dr. Jan A. Geurts (lector pedagogiek van de beroepsvorming Haagse Hogescogeschool) 

Dhr. Simon M. Korteweg (oud-voorzitter CvB Hogeschool van Amsterdam) 

Drs. Johan H. Copier (directeur Fioretti College te Lisse) 

Prof. dr. Taede Sminia (oud-rector magnificus Vrije Universiteit)e Unive 

Drs. Swanette Jukema (directeur Bouwopleiding Rijnland te Leiden)ouwopl 

Drs. Cocky Booy (directeur VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bètatechniek)teur VH 

Als penvoerder van het hbo-deel van het auditrapport is dr. Jan Geurts opgetreden.er va 

De auditcommissie WO-Sprint in 2008 bestaat uit:e aud 

Prof. dr. Tjeerd Plomp (voorzitter, emeritus hoogleraar onderwijskunde Universiteit Twente) 

Dr. Nel 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, Universiteit Utrecht) 

Prof. dr. Werner van der Weg (emeritus hoogleraar natuurkunde, Universiteit Utrecht) 

Prof. dr. Taede Sminia (oud-rector magnificus Vrije Universiteit) 

Dr. ir. Frans Dijkstra (voormalig hoofd van het bureau analyse en onderzoek Min. OCW)W) 

Als toegevoegd commissielid wo en als penvoerder van het wo-deel van het auditrapport is drs. Rob Bilderbeek vanpp 

bureau Dialogic opgetreden. 

Vanuit de auditcommissie Universum Programma hebben deelgenomen aan de auditbezoeken:e a 

Drs. Jan Wagemakers (voorzitter auditcommissie UP) -
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Harrie Schollen (teamleider hbo Fontys/lerarenopleidingeatea 

Mr. Dick Swier (oud-HRM directeur Shell)(r (

Peter Otten (Universiteit Maastricht, oud-HRM-directeur Shelln (n (

Als secretaris van beide commissies heeft drs. Dhian Sioe Lie gefungeerdarar

Opzet monitor- en auditproces 200mm

De in het Sprint Programma gezamenlijk opgebouwde kennisbasis bood dit jaar de mogelijkheid om meer inhoudelijkhn h

het gesprek met elkaar te voeren (zowel binnen de instelling als tussen instelling en auditcommissie) over de vragent gt g

“Doen we de goede dingen?” en “Doen we de dingen goed om de groeidoelstelling te bereiken?”. Alle Sprintkenni“D“D

die de afgelopen 4 jaar is opgebouwd is door het Platform verwerkt in het monitoringstrument Sprintkompas (zie 

figuur 1 op pagina 16), waarmee in een zestal kompasvelden alle relevante activiteiten van instellingen konden 

worden geordend. Dit bood verder de mogelijkheid om – anders dan voorgaande jaren – de monitorfase in te richten 

als self-assessment aan de hand van het nieuwe instrument Sprintkompas (als informatiebasis, zie hierna) en het Sprintkompas (als informatiebasis, zie hierna) en hetent Sprintkompas (als informatiebasis, zie hierna) en het

focusgesprek (als assessmentgesprek). Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de monitorrapportage inclusief dessmentgesprek). Daassmentgesprek). Daarm 

zelfreflectie en toepassing van het Sprintkompas bij de instelling komen te liggenzelfreflectie en tzelfreflectie en t

Cinop Expertisecentrum en Regioplan hebben de hogescholen resp. de universiteiten in de monitorfase ondersteund, 

alsmede de technische verwerking verzorgd van het Sprintkompas. 

Voor de auditcommissie was de monitorrapportage met daarin de zelfwaardering van de instelling in het 

Sprintkompas het vertrekpunt voor de audit. 

Waarderingskader auditronde 2008 

De auditcommissies vervullen de rol van critical friend. Zij houden de instellingen een spiegel voor aan de hand van 

het waarderingskader dat het Platform hen heeft meegegeven. Voor dit jaar bestaat het kader uit de volgende drie 

hoofdelementen: 

De kwantitatieve prestaties op het gebied van instroom, doorstroom/rendement en uitstroom. In dit verband wordta. 

ook een inschatting gemaakt van de resultaten in 2010. 

De kwalitatieve prestaties in de zin van “Doen instellingen de goede dingen?” om de groeidoelstelling te bereiken.b. 

Om dit tem dit te waarderen wordt gebruik gemaakt van het Sprintkompas met zes kompasvelden (zie figuur 1 op pagina 

16) waarin de in hde in het Sprint Programma opgebouwde kennisbasis is samengebracht: 

Onderwijsvernieuwing (van h(van het aanbod)1. 

Instellingsbeleid (integraliteit, prioriteriioritering, kwantitatieve sturing)2. 

Profiel- en studie(keuze)begeleiding (in vo en mben mbo)3. 

Praktijk- en beroepsoriëntatie (binnen de eigen instelling)lling)4. 

(Regionale) netwerken5. 

Aanvullende thema’s (werkenden, meisjes, allochtonen, E-learning)6. 

teria:De verduurzaming van de Sprintactiviteiten na 2010. Hierbij wordt gekeken naar de vor de volgende criteria:c. 

Worden good practices toegepast en doorgezet?1. 

Wordt de ingezette inhoudelijke vernieuwing ook na afloop vop van het Sprint Programma doorgezet?2. 

Is er sprake van een substantiële en structurele samenwerknwerking met collega-instellingen, bedrijfsleven en/of ketenpartners?3. 

Is er sprake van een expliciete vernieuwingsstrngsstrategie ten aanzien van bètatechniek?4. 

Is er behoefte en bereidheid om vernievernieuwende kennis en ervaring te delen met andere instellingen?5. 

Is er een lerende vernieuwinguwingscultuur?6. 
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Figuur1 Sprintkompas 

Eindwaardering instelling 

De auditcommissies hebben op verzoek van het Platform hun waardering voor elkelke instelling tenslotte samengevat in lling tens 

een eindwaardering. Anders dan wat in voorgaande jaren gebruikelijk was bij met name hme het HBO-Sprint heeft hetj met na 

Platform gevraagd niet per onderdeel de instellingen te waarderen, maar de verschillende aspectspecten tenslotte samenn, maar 

te vatten in een eindwaardering, en te bepalen tot welk van de drie volgende categorieën de instelling ling in 2008van de 

behoort: 

A. Voorlopers 

B. Peloton 

C. Achterblijversblijver 

In deze eindwaardering komen alle aspecten samen, met dien verstande dat een instelling die kwantitatief conform f c 

afspraak presteert niet tot de achterblijvers kan behoren, en een instelling die (nog) géén voldoende kwantitatieve wan 

groei laat zien maar kwalitatief wel goed presteert, niet tot de voorlopers gerekend kan worden. De wijze waarop dewij 

auditcommissies tot een gemotiveerde eindwaardering komen, is aan de auditcommissies HBO-Sprint en WO-Sprintnt 

afzonderlijk gelaten. 
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3 Hbo: conclusies en aanbevelingen 

3.1 Sectorbeeld: Hbo gaat de goede kant op 

In de periode van juni tot en met begin november 2008 heeft de commissie hbo audits uitgevoerd bij de 17ioio

hogescholen met een bètatechnisch opleidingsaanbod, die deelnemen aan het HBO-Sprint Programma. In dehocho 

opdracht aan de auditcommissie heeft het Platform Bèta Techniek een kader aangereikt, het zogeheteacac

Sprintkompas, voor het waarderen van de mate waarin hogescholen gebruik maken van de al verworvenrinrin

deskundigheid. Aan de commissie wordt gevraagd na te gaan welke inzet ze plegen op de zes richtingen van hetdede

kompas die het Platform van grote waarde acht voor aantrekkelijker bètatechnisch onderwijs. Ook is verzocht om de 

vernieuwingsinspanningen te verbinden met de afgesproken kwantitatieve prestaties en om te bezien of gerekend 

mag worden op verduurzaming van activiteiten en het hierbij horende beleid. Het Platform heeft voorts de commissie 

uitdrukkelijk uitgedaagd om op basis van de opgedane ervaringen toekomstgericht te adviseren over verdere inzet earingen toekomstgericht te adviseren over verdere inzet enrvaringen toekomstgericht te adviseren over verdere inzet en

programmering van het hoger technisch onderwijst hoger technisch ont hoger technisch ond 

In de audits is per hogeschool uitvoerig gesproken met een groot aantal geledingen: studenten, docenten, omringendIn dIn d

onderwijs (vo, mbo en soms wo), bedrijfsleven, projectleiders en management (directeuren en bestuurders). De 

auditgesprekken zijn gevoerd op basis van een vooraf door de hogescholen zelf opgesteld voortgangsverslag dat 

volgens een met het Platform overeengekomen format diende te worden ingevuld. Op basis van de auditgesprekken 

is aan elk van de bezochte hogescholen schriftelijk een individueel auditadvies uitgebracht. 

De gevoerde auditgesprekken maken volgens de commissie helder dat de hogescholen anno 2008 een forse stap 

hebben gezet in de goede richting. Vooral op het gebied van onderwijsvernieuwing, profiel- en 

studiekeuzebegeleiding, praktijk- en beroepsoriëntatie en regionale netwerkvorming wordt er een grote inspanning 

geleverd om het bètatechniekonderwijs aantrekkelijker te maken. Hierbij tekent de commissie aan dat wat betreft de 

profiel- en studiekeuzebegeleiding activiteiten voor onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) nog achterblijven. 

Ze staan nog te laag op de agenda van de hogescholen. Voorts wijst de commissie op twee kompaspunten die in 

algemene zin meer aandacht verdienen. Andere dan de gangbare doelgroepen worden nog te weinig bereikt. 

Hogescholen slagen er nog onvoldoende in om meisjes, allochtonen en werkenden te interesseren voor de opleiding 

tot ingeot ingenieur. De commissie vindt dit een zwaar punt, omdat het bereiken van nieuwe groepen in haar visie 

essentieel is voois voor een duurzaam resultaat. Over het instellingsbeleid dat hogescholen voeren voor beter 

bètatechnisch onderwijserwijs merkt de commissie op dat de vereiste resultaatgerichte vernieuwingscultuur nadere 

aandacht en versterking behoeft.hoeft. Omdat deze cultuur het succes en de duurzaamheid van het Sprint Programma 

gaat bepalen, legt de commissie de lat op dat op dit gebied bewust hoog. 

In kwantitatief opzicht moest de commissie zich baseren operen op de voorlopige studentgegevens (definitieve 

instroomcijfers zijn pas beschikbaar begin 2009). Uitspraken over de k aromver de kwantitatieve ontwikkeling worden daarom 

atting is dat hetgedaan onder voorbehoud dat definitieve cijfers en voorlopige cijfers niet sterk vesterk verschillen. De inschatting 

dd en geambieerd. Ditook in kwantitatieve zin de goede kant opgaat, alleen wel in een lager tempo dan is geplandnd egepland en 

an het wogeldt te meer wanneer de forse bijdrage van het hbo aan de instroom van de bètatechnitechnische masters van he 

wordt meegeteld. Ten opzichte van de ontwikkeling tot 2007 meent de commissmmissie dat in het hbo sprake is van een 

duidelijke trendbreuk. 

Voor verduurzaming geldt dat naar de mening van de commcommissie het Platform een te optimistische kijk hanteert. De 

hogescholen maken wel voortgang, maar niet zodat zodanig dat mag worden verondersteld dat na 2009/10 het Sprint 

Programma zodanig is verankerd dat het ehet een duurzaam karakter kent. De gevonden stand van zaken is hiervoor te 

fragiel en de onzekerheid over coner continuering van de Sprintambities en -aanpak te groot. 
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Aan de conclusie dat het hbo de goede kant opgaat met het aantrekkelijker maken van zijn bètatechniekaanbod, 

moet dus tegelijkertijd de conclusie worden verbonden dat de sector er nog niet is. In deze samenvatting van het 

algemeen hbo-advies worden daarom, na de schets van de feitelijke stand van zaken in 3.2, aanbevelingen voor 

verbetering en versterking van het hoger technisch onderwijs gepresenteerd in 3.3. De commissie heeft drie 

oofdlijnen van advisering uitgewerkt en richt zich tot hogescholen, het Platform en de overheid. In 3.4 wordt hehoof 

l van aanbevelingen samengevat in een innovatieagenda. Tot slot, wordt in 3.5 kort aandacht besteed aan hegeheel va 

monitor en auditing van het HBO-Sprint Programma. In een afzonderlijk schrijven aan het Platform gaaproces van mo 

aarop nader in. Uitdrukkelijk wenst de auditcommissie te melden dat zowel conclusies alsde commissie daar 

t basisrapport van het advies nader zijn uitgewerkt. De lezer wordt dan ook aangeraden ditaanbevelingen in het ba 

is opgenomen te raadplegenrapport dat in de bijlage is o 

3.2 Analyse en conclusies 

n 2008 het zogeheten Sprintkompas centraal. Het verschaft dZoals al gezegd, staat in de auditronde van 20 

aart brengen van hun voortgang in het Sprint Programma en vormhogescholen een kwalitatief kader voor het in kaart 

ool en commissie. Naar de mening van het Platform kaook de agenda voor het auditgesprek tussen hogeschool 

len de goede dingen doen om bètatechniekonderwijhiermee worden vastgesteld of en in welke mate hogescholen d 

aantrekkelijker te maken. 

3.2.1 Het Sprintkompas

 richtingen van hean de zes richtingOp basis van de gevoerde gesprekken is de commissie van mening dat op vier van d s richting 

Sprintkompas de hogescholen duidelijk positief scoren. 

Men is actief op het gebied vans onderwijsvernieuwing didactische. Er wordt veel werk gemaakt van didaEr wor 

prioriteit. Watvernieuwing en van flexibilisering van het programma. Ook heeft rendementsverbetering een hoge priormma. O 

titiefoverigens niet wil zeggen dat op dit gebied al veel succes wordt geboekt. Wat verder opvalt, is dat men actiefbied al 

nopzoek is naar vernieuwing van het assortiment door vooral het ontwikkelen en aanbieden van snijvlakopleidingen het a 

(vooral binnen bètatechniek; intersectorale snijvlakopleidingen komen minder voor), deeltijd- en duaalonderwijs enhniek; en 

ook nieuwe associate degree (Ad-) opleidingen. Voor al deze activiteiten geldt echter dat het nog in kleine stappesociat pp 

gebeurt en de opschaling nog dient plaats te vinden.t en d 

Profiel- en studiekeuzebegeleidinPss krijgt steeds meer prioriteit. Dit is zichtbaar in de activiteiten van 

hogescholen naar het vo en mbo. Wat het vo betreft is opvallend dat de keuzebegeleiding zich sterk richt op deht 

bovenbouw en dat de onderbouw (en het inzetten van studentambassadeurs bètatechniek daarbij) nog relatiefog 

weinig aan bod komt. Wat betreft doelgroepen is men nog weinig succesvol in het werven van nieuwew 

doelgroepen zoals meisjes en allochtonen. Positief is dat een aantal hogescholen actief in het vo is op het gebiedis 

van nieuwe vakken (NLT en wiskunde D). De positieve ontwikkeling op het gebied van profiel- enen 

studiekeuzebegeleiding neemt niet weg dat de keuzebegeleiding in het bijzonder de havisten nog onvoldoenden 

aanspreekt en dat –ook uit een oogpunt van rendementsverbetering- meer inhoudelijke voorlichting enor 

praktijkoriëntatie, vooral in het begin van de studie, op het hbo voor deze doelgroep wenselijk is. De studiekeuzse 

van havisten is minder vaststaand dan die van mbo’ers. 

Voor het aantrekkelijker maken van het eigen onderwijs wordt des praktijk- en beroepsoriëntatiero 

geïntensiveerd. De toch al sterke verwevenheid met het werkveld is nader aangehaald. Een positieve impuls blijkenhaa 

nogal eens lectoren te hebben in de samenwerking. Via onderzoeksprojecten worden studenten, docenten eor 

mensen van het werkveld bij elkaar gebracht ten behoeve van kennisontwikkeling en –overdrachteli 

Een apart aandachtspunt vormt in dit kompaspunt het bevorderen dat eigen studenten zich scholen tot leraarens 

bètatechniek. Naast doorstroomminoren zijn hogescholen bezig educatieve minoren te ontwikkelen (30 ec) oev 
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studenten pedagogische en didactische vaardigheden in relatie tot het verzorgen van bètatechniekonderwijs bij teogog

brengen. Het is wettelijk echter nog niet mogelijk studenten met een tweedegraads bevoegdheiws w 

in bètaonderwijs af te laten studeren. Op dit belangrijke initiatief van de hogescholen om actie te ondernemen iww

het verminderen van het lerarentekort in bètatechniek wordt verderop teruggekomen in de adviseringdede

Regionale netwerkvorminganas is ook een sterk punt van hogescholen. Er is duidelijk sprake van groei van 

structurele samenwerking met partners in de onderwijsketen (zowel vo, mbo als ook wo). Nogal eens krijgt dit deurur

vorm van een regionaal platform waarin men elkaar regelmatig treft. De commissie heeft geconstateerd dat dmm 

netwerkvorming niet beperkt blijft tot vergaderen over, maar dat in toenemende mate sprake is van intensieveetet

kennisuitwisseling tussen hogescholen en bedrijven. Overigens merkt de commissie op dat het Sprint-UPk

Programma nog niet zo blijkt te werken als bedoeld voor de uitwisseling van docenten in de onderwijskolom. 

De toepassing van het Sprintkompas maakt voorts duidelijk dat hogescholen ook een aantal volgens het Platform 

goede dingen ten behoeve van bètatechniek nog niet volop praktiseren. Twee richtingen van het kompas komen er 

minder positief vanaf. Het gaat om: aanvullende thema’s en het instellingsbeleid.het instellingsbeleid.en het instellingsbeleid. 

Wat betrefts aanvullende thema’saanvullendeaanvullende valt op dat hogescholen niet of nauwelijks uit zichzelf doelgroepenbeleid 

prioriteren. Actief op zoek gaan naar manieren om meisjes als nieuwe doelgroep voor bètatechniek te boeien en 

binden, vindt nog te sporadisch plaats. Dit terwijl het NG-profiel van deze groep en de groei van het N-profiel in 

het algemeen daarvoor toch volop kansen bieden. In veel gevallen is zeker geen sprake van onwil, maar eerder van 

machteloosheid. Men heeft het gevoel al van alles te hebben geprobeerd, maar heeft nog niets gevonden dat echt 

lijkt te werken. De commissie meent dat het ontwikkelen van meer snijvlak- en cluster-2-opleidingen een 

belangrijke richting voor deze aanpak vormt. Deze komen nog te weinig voor in het hbo. Wat betreft allochtonen is 

geconstateerd dat op dit moment door externe financiële prikkels deze doelgroep extra aandacht krijgt. De 

hogescholen uit de grote steden zijn door het Platform uitgedaagd om meer instroom en een hoger rendement 

van deze doelgroep te realiseren. Dit is opgepakt, maar de hogescholen zijn nog niet zo ver dat opgemaakt kan 

worden of de gekozen activiteiten in de goede richting werken en het overeengekomen resultaat opleveren. Niet 

alleen meisjes en allochtonen, maar ook de werkenden staan in het eigen beleid van hogescholen als doelgroep 

nog te laag op de agenda. De combinatie van leren en werken heeft nog geen hoge prioriteit. Wel zorgen op 

kleine schaal EVC-procedures voor beloftevolle impulsen. 

Op instellingsbeleid scoren de hogescholen beter dan op aanvullende thema’s, maar minder dan op de hierbovenOp ins 

mde vier richtingen van het Sprintkompas. De overgrote meerderheid doet het niet echt goed, maar ook nietgenoemde vie 

ens de commissie raakt de matige waardering van het instellingsbeleid het hart van het Sprinecht slecht. Volgens de 

elijk als meest belangrijke factor voor het slagen van het Sprint Programma datProgramma. Ze ziet namelijk als 

om als maatschappelijke ondernemingen succesvol te willen innoveren en heefhogescholen zelf gemotiveerd zijn om als 

et waarderen van dit kompaspunt hoog gelegd. Resultaatgericht-zoals al is aangegeven- daarom de lat bij het waar 

beleidsprioriteiten stellen, een ambitieuze inzet plegen oinnoveren vraagt er idealiter om dat hogescholen zelf beleidsp 

een vastzo veel mogelijk op zoek gaan naar een vop de gekozen gebieden de gewenste resultaten te realiseren en zo veel m 

is opgevallen dat alsDe commissie is opgband tussen de eigen inzet van activiteiten en de overeengekomen prestaties. De com 

oek naar de juistedit integrale beleid wordt gezocht, het vaak nog lang geen routine vormt. Men is nog op z g op zoek naar 

zoafstemming en coördinatie van activiteiten. Zo hebben veel hogescholen de informinformatiesystemen nog niet zo 

ingericht dat men voldoende consequent kan sturen op het bereiken vann van de afgesproken kwantitatieve prestaties. 

Ook moet men er nog mee vertrouwd raken om via eigen monitomonitoring te volgen of men al dan niet op de goede 

weg zit. En wat wellicht het belangrijkst is: inspirerend leend leiderschap dat zorgt voor een juiste afstemming tussen de 

verschillende geledingen en coördinatie van de un de uiteenlopende interventies dient verder te worden ontwikkeld. 

3.2.2 Kwantitatieve prestatieses 

Het hbo kampt ermee dat ondat ondanks talrijke inspanningen de kwantitatieve prestaties achterblijven op de 
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Sprintambities. Bijzonder positief vindt de commissie het daarom dat in 2008 sprake lijkt te zijn van een trendbreuk. 

Na terugloop en stagnatie van de deelname aan bètatechniek in het hbo wordt de weg omhoog zichtbaar. De 

kwantitatieve ontwikkelingen tot 2007 kunnen als volgt worden samengevat. Het hbo slaagt er als sector maar niet 

in de kwantitatieve prestaties te leveren die in het Sprint Programma worden verlangd. Dit geldt voor zowel de 

instrostroom als de uitstroom in de periode van het programma. Tussen hogescholen zijn flinke verschillen. Er zijn 

koploperspers, achterblijvers en een middengroep als het gaat om het behalen van succes in bètatechniek. Wat voorts 

sterk naar vorvoren komt is dat in het hbo cluster-2-opleidingen een marginaal bestaan leiden. Het dominante beeld is 

daardoor voor hethet hoger technisch onderwijs klassiek: het gaat vooral om “smalle” Natuur en Techniek opleidingen. 

Ook maken de cijfers dus duidelijk dat vrouwelijke studenten fors ondervertegenwoordigd zijn in bètatechniek. Omdat er 

een sterke relatie bestaat tust tussen cluster 2 en de deelname van vrouwen mag worden geconstateerd dat sprake is van 

een dubbel effect. De te geringe gge groei van bètatechniek is het gevolg van het marginale bestaan van de cluster-2

opleidingen en dat heeft weer als gevogevolg dat een belangrijke doelgroep te weinig wordt bereikt. 

Voordat de commissie de waardering van de kde kwantitatieve prestaties van de hogescholen in 2008 presenteert, wenst 

ze het voorbehoud te maken dat ze zich hierbij moemoet baseren op verschafte informatie tijdens de audit. Op basis van 

hun prestaties in 2007 zijn de hogescholen door het PlatfPlatform in twee categorieën verdeeld. Te weten: 

De A-categorie. Dit zijn 10 hogescholen die in 2007 de instroomroomdoelstelling hebben gehaald. Ze hebben 15% s� 

meer instroom dan in 2002. Met deze instellingen zijn nieuwe prestatestatieafspraken gemaakt. Ze dienen nogal eens 

een forse en ambitieuze uitstroomdoelstelling te realiseren in 2010 ten opzopzicht van 2000 en voorts jaarlijks te s jaarlijks t 

laten zien dat de instroomgroei bestendig is, d.w.z. dat men de groei in instroom oom vast kan houden of – nog kan houd 

beter – kan uitbouwen; 

De B-categorie. Het gaat hier om 7 hogescholen die in 2007 de instroomdoelstelling van 15% gro% groei ten opzichte07 de ins 

van 2002 niet hebben gehaald. Met deze instellingen heeft het Platform voor het kunnen blijven participrticiperen inngen he 

het Sprint Programma maatwerkafspraken gemaakt.ken gem 

In kwantitatief opzicht geldt dat de commissie op basis van de gevoerde gesprekken er vertrouwen in heeft dat de 10dat de 

instellingen uit de A-categorie de afgesproken uitstroomprestaties zullen halen, wel geldt dat een zevental zichcatego 

hiervoor nog extra zal moeten inspannen. De instellingen uit de B-categorie vertonen een ander beeld. Ingeschat wordtextra wo 

dat een drietal alsnog de instroomdoelstelling van 15% groei in 2007 één tot twee jaar later zal gaan halen. Bij de vieren drie  d 

andere instellingen is de inschatting dat dat de komende tijd niet haalbaar zal zijn. De al opgelopen achterstand isand nd 

hiervoor te groot. Uitdrukkelijk merkt de commissie echter op dat ook de instellingen uit de B-categorie niet stilt s 

gezeten hebben. Een vijftal heeft positieve vorderingen gemaakt in kwantitatief opzicht ten opzichte van het vorig jaar.he 

De overige twee hogescholen worden in het boeken van voortgang gehinderd door de bijzondere problematiek vanem 

hun kleinschaligheid. De commissie pleit er dan ook voor om hieraan extra aandacht te besteden (zie 3.3.3).3 

Het Platform heeft de commissie uitgedaagd om na te gaan of er een duidelijk verband bestaat tussen de kwalitatievesse 

richtingen van het Sprintkompas en de hierboven opgesomde kwantitatieve prestaties. De commissie staat zo voor deiss 

hamvraag: wat werkt en wat niet? Zonder te mogen uitgaan van harde causaliteit, meent de commissie te kunnenom 

stellen dat ze meer zicht heeft gekregen op wat werkt. Het is namelijk zo dat de vier koplopers uit de A-categorie eeners 

helder patroon vertonen. Ze scoren niet alleen kwantitatief bovengemiddeld, maar ook kwalitatief. De commissie wilwal 

hierbij vooral benadrukken dat doorslaggevend voor succes niet zozeer de optelsom van de verschillende kompaspuntend 

is, maar veeleer de onderliggende chemie, het gevoerde instellingsbeleid, dat zorgt voor een geheel ofwel integraliteit.or 

In deze instellingen heeft men durven kiezen voor een duidelijke eigen bètatechniekprofilering, is sprake van een eigenkpr 

resultaatgerichte kijk op de gewenste ontwikkeling. Dit leidt tot een stevige afstemming en coördinatie van demm 

verschillende interventies die ervoor zorgen dat de gekozen profilering in alle geledingen een hoge prioriteit heeft. Ditele 

patroon dat zich kenmerkt doordat het geheel meer is dan de som der delen, komt ook uit het eerder verschenenko 

rapport waarin de HAN en HvA als voorlopers in het bètatechnisch hbo zijn geportretteerd, naar voren.g 
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3.2.3 Verduurzamingminmin

Op verzoek van het Platform is tijdens de audits apart aandacht besteed aan de verduurzaming vanetet

bètatechniekopleidingen en -beleid van de hogescholen. Hieronder moet worden verstaan of de commissie de indrukleple 

heeft dat de instellingen na 2010 op eigen kracht het aantrekkelijker maken van hun bètatechnisch onderwijs willennin 

en kunnen doorzetten na afloop van het Sprint Programma. Zoals al gezegd, boeken zowel de hogescholen uit ddd

A- als B-categorie vooruitgang. Men zet zich breder en ook intensiever in dan vorig jaar voor het aantrekkelijkecaca

maken van het bètatechniekonderwijs. Als het echter gaat om de duurzaamheidvraag (als gestopt wordt met externevava

impulsen zoals Sprint, zijn instellingen dan in staat en bereid om de aanpak op eigen kracht te consolideren enlsuls 

verder uit te bouwen?), dan heeft de commissie behoorlijke twijfels. Om verschillende redenenrdrd

Het hbo als geheel zal binnen de gestelde termijn (2010) de doelstelling van 15 procent niet halen. Er is weliswaarss

progressie, d.w.z. dat steeds meer hogescholen het verlangde resultaat bereiken, maar het aantal hogescholen dat 

tot nu toe in de B-categorie zit is te groot voor het halen van de gewenste score op sectorniveau; 

Ook al kan in kwalitatief opzicht met behulp van het Sprintkompas worden aangetoond dat in vier richtingen deompas worden aangetoond dat in vier richtingen deprintkompas worden aangetoond dat in vier richtingen des� 

goede dingen worden gedaan, neemt dit niet weg dat in twee richtingen nog extra inspanningen nodig zijn. Vooralen gedaan, neemt dien gedaan, neemt dit n 

het doelgroepenbeleid (meisjes, allochtonen, werkenden) schiet nog tekort, terwijl juist daar mogelijkheden liggenhet doelgroehet doelgroe

voor uitbreiding van de deelname aan bètatechniek; 

Het instellingsbeleid dat de condities moet scheppen voor duurzaam succes behoeft bij veel hogescholen nogs� 

versterking. Dit is niet verbazingwekkend omdat, zoals hiervoor al is opgemerkt, ander leiderschap en een andere 

sturingscultuur worden gevraagd dan men gewend is. De commissie signaleert wel vooruitgang op deze punten, 

maar veel instellingen hebben meer tijd nodig om de culturele omslag te maken. 

Gezien de twijfels over duurzaamheid vraagt de commissie zich af of hogescholen geheel op eigen kracht in staat 

zijn de vereiste duurzaamheid voor een succesvol bètatechniekbeleid te ontwikkelen en te garanderen. In veel 

gesprekken is gewezen op bijzondere aspecten van het bètatechnisch onderwijs binnen het hbo die om beter 

afgestemde landelijke condities vragen. De commissie acht deze signalen reëel en komt op grond daarvan tot de 

conclusie dat verankering van de prioritering van bètatechniek niet alleen een zaak is van individuele hogescholen, 

maar ook vraagt om een actieve overheid. Deze dient bereid te zijn om over een aantal condities of randvoorwaarden 

het gesprek aan te gaan. 

3.3 Een innovatieagenda met drie hoofdlijnen 

In kleine stappen is het hbo ot hbo op weg naar een versterking van zijn bètatechnisch profiel dat moet zorgen voor een 

grotere instroom, meer studiesucces encces en ingenieurs die in kwantitatief en kwalitatief opzicht extra impulsen geven 

aan de werkgelegenheid. De commissie heeft veeeft veel waardering voor de inzet en inspanningen die hogescholen 

plegen. Zij heeft geconstateerd dat anno 2008 de kwalitatialitatieve interventies voor een aantrekkelijker bètatechnisch 

op basisaanbod zijn geïntensiveerd en uitgebreid ten opzichte van eerdere jaredere jaren en in kwantitatief opzicht durft ze - op ba 

entrale boodschapvan het nu beschikbare cijfermateriaal - het aan om te spreken over een positieveositieve trendbreuk. De centrale 

van de commissie is iiet isdat het de goede kant opgaat, maar ook dat het hbo er nog ninietnog niet i . Flink wat werk 

moet dan ook nog worden verzet. 

Drie hoofdlijnen bieden volgens de commissie hiervoor houvast. Op de eerste eerste plaats dient vast te worden gehouden 

aan de gekozen Sprintaanpak. Behalve voor deze geleidelijke weg kweg kiest de commissie voor ingrepen die voor 

versnelling moeten gaan zorgen. Ze stelt voor een vijftal kftal kernissues via diepteprojecten aan te pakken. Zo kunnen 

hogescholen die voorop willen lopen gezamenlijk mnlijk met inzet van extra expertise in pilots zoeken naar evidence based 

doorbraken die de bètatechniekbeweging ieging in de hele sector verder helpen. Deze tweede hoofdlijn heet: versnellen via 

diepteprojecten. Behalve verbeteribetering en versnelling van interventies door hogescholen met ondersteuning van het 
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Platform, is essentieel voor verder succes volgens de commissie, dat de overheid actief op zoek gaat naar passende 

voorwaarden die zorgen voor verduurzaming van de Sprintaanpak. De commissie doet hiervoor aanbevelingen in de 

derde hoofdlijn: verankeren via juiste bestuurlijke condities (3.3.3). 

3.3.1 Vasthouden aan de gekozen aanpak en deze verbetere3.3 

analyse van de stand van zaken van het Sprint Programma anno 2008 laat zien dat de deelnemende hogescholeDe ana 

e weg zijn ingeslagen, dat de één hierop beter vordert dan de ander, maar ook dat voor alle hogescholende goede w 

bestemming beslist nog niet is bereikt. Daarom is de commissie van oordeel, dat het – liefst nogeldt dat de bes 

asthouden aan de ingezette weg op termijn zal leiden tot succesconsequenter – vasth Vasthouden aan de gekozen 

gaan naar verbeteringen is daarom de eerste hoofdlijn in het advieaanpak en op zoek gaa . Hierbij hoort 

et Platform niet een keiharde scheiding moet maken tussen bokken en schapenvolgens de commissie dat het P 

eiste prestatie hebben gehaald, mogen niet worden veronachtzaamd. Met heHogescholen die nog niet de vereist 

maakt dan met de A-categorie, maar het Platform moet ze niet uit het Sprintkunnen andere afspraken worden gemaa 

t er binnen deze groep relatief kleine hogescholen zitten die hun bestProgramma laten vallen. Temeer niet omdat er 

ongunstige omstandigheden functioneren. Als deze hogescholedoen, maar meestal in een specifieke regio met ong 

de instroom in bètatechniek.‘omvallen’ is de kans reëel dat dit ten koste gaat van de i 

appen zetten in de richting van een beter resultaat. HetEssentieel voor de voortgang is dat de hogescholen verdere stapp 

erkafspraken te maken met elke hogeschool. HetPlatform wordt geadviseerd dat te stimuleren door opnieuw maatwerka 

alitatief, kwantitatief en wat betrefgaat erom dat zo wordt vastgelegd welke vooruitgang de hogeschool kwalita betreftt betreft 

gebracht door de008 is uitgebracverduurzaming, wenst te maken. Het individuele advies dat per hogeschool in 2008 tgebracht 

rm in het bijzonder moetencommissie, definieert de startsituatie. In de nieuwe maatwerkafspraken zou het Platform inhet Platfo 

het doelgroepen- enletten op verbeteringen in de twee kompaspunten waarop het hbo nog achterblijft: namelijk heto nog ac 

extra aandachtinstellingsbeleid en ook verdient de verduurzaming van het geheel aan bètatechnische activiteiten extrhet geh 

k is datMeer specifieke afspraken zijn wenselijk over het kompaspunt profiel- en studiekeuzebegeleiding. Duidelijk is het ko 

noghogescholen de samenwerking met het vo voortvarend aanpakken, maar ook dat op een aantal aspecten zeker noget vo v 

intensivering wenselijk is. Gedacht moet worden aan de studiekeuzebegeleiding voorafgaand aan de profielkeuze; ddacht e 

inzet van studentambassadeurs; meer aandacht voor doorstroom vanuit het NG-profiel en de ontwikkeling van hebassad t 

nieuwe vak NLT Naar meisjes en ook allochtone leerlingen dient in al deze aspecten extra aandacht uit te gaan. OoNLT. Na O 

zouden meer specifieke afspraken gemaakt moeten worden over het ontwikkelen en onderhouden van cluster-2en me -2 

opleidingen. Er is geconstateerd dat deze een te marginaal bestaan leiden en dat dat ten koste gaat van vrouwelijkople ouw 

deelnemers en van de groei van bètatechniek. Verderop geeft de commissie aan dat dit vraagt om condities die meeres 

experimenteerruimte bieden dan nu het geval is en wordt daarvoor een beroep op de overheid gedaan. 

Wat betreft de financiële stimulering meent de commissie dat de beoogde verbeteringen geleidelijk aan meer uit deaa 

eigen middelen van de hogeschool dienen te komen. Het betreft immers onderhoud en optimalisering van hein 

primaire werk en de bekostiging van deze basisinnovaties is voorzien in de lumpsum. Voor het Platform betekent ditat 

dat wordt voorgesteld om financiële prikkels anders te gaan zetten. Dit kan door een meer gerichte en daardoor ookric 

soberder financiering van verbeteringsactiviteiten. Hierdoor ontstaat financiële ruimte voor diepte-investeringen (zieie 

de volgende hoofdlijn). 

3.3.2 Versnellen via diepteprojecten 

Behalve het verbeteren van activiteiten die al lopen, is het volgens de commissie noodzakelijk met het oog op meedz 

doorbraken naar succes ook een aantal versnellingen in het programma in te bouwen op thema’s die tot nu toe nowe 

onvoldoende zijn opgepakt. Deze versnellingsactiviteiten moeten het de hogescholen vergemakkelijken flinkol 

stappen voorwaarts te maken. Dit versnellen van het Sprint Programma via diepteprojecten is de tweedvi 

hoofdlijn in het advies. De maakbaarheid van aantrekkelijker hoger technisch beroepsonderwijs blijkt lastig, het inis 

daarom nodig dat extra wordt geïnvesteerd in grensdoorbrekende innovaties op problemen waarmee allees 

hogescholen worstelen. 
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De commissie meent dat door het opzetten en uitvoeren van zogeheten diepteprojecten op kernissues van de sectornt 

hogescholen een betere kennisinfrastructuur wordt aangereikt voor succes in bètatechniek. Met dit soort projecten isb 

al veel en goede ervaring opgedaan in andere sectoren. In deze projecten dienen twee à drie hogescholen die vooroe 

willen lopen, op systematische wijze te werken aan oplossingen voor kernissues van de sector (bijvo 

rendementsverbetering). Het gaat erom erachter te komen wat echt werkt, dus “evidence” op te bouwen over desv 

verbetermogelijkheden. Omdat bijzondere expertise op het onderhavige gebied en het verder ontwikkelen vanmo 

deskundigheid via onderzoek een belangrijke rol zullen spelen, stelt de commissie voor dat het Platform eigend 

financiële middelen inzet voor het aanstellen van extra expertisenci een vijftal bijzondere lectoren bètatechniek. 

Het gaat erom dat ze bewezen deskundigheid hebben op de onderwerpen van de diepteprojecten die wordent g 

voorgesteld en als projectleider hiervan kunnen functioneren. Op deze wijze ontstaat een kennisnetwerk vanvo 

hogescholen dat ook na Sprint doorgaat en zo een bijdrage levert aan verduurzaming. De commissie wijst in 

willekeurige volgorde een vijftal kernissues aan die volgens haar elk in aanmerking komen voor een diepteproject. 

1. Flexibilisering van het opleidingenaanbod 

De stelling valt te verdedigen dat het technisch beroepsonderwijs veel te statisch is georganiseerd en daaromtechnisch beroepsotechnisch beroepsonderwijs ve 

moeilijk soepel kan inspelen op zowel de veranderende wensen van studenten als de wissellende omgevingseisen eoepel kan inspeleoepel kan inspelen 

dat dit ten koste gaat van zijn groei. Meer flexibiliteit in het opleidingenaanbod kan ervoor zorgen dat studenten did tdat d 

nog niet precies weten of en zo ja welke technische opleiding ze wensen, toch een geschikt aanbod krijgen, namelijk 

een mogelijkheid om je in het begin van de opleiding goed te oriënteren en er zo achter te komen wat boeit en 

bindt. Allerlei signalen wijzen erop dat een grote groep studenten moeite heeft met keuzes maken. Een breed 

aanbod bij de start dat multisectorale of “vrije” richtingen bevat, komt tegemoet aan de voorkeur van deze groep en 

kan via deze weg hun interesse wekken voor het bètatechnisch onderwijs. Meer flexibiliteit kan ook zorgen voor een 

betere afstemming met het omringend bedrijfsleven, doordat afstudeerrichtingen inhoudelijk minder vast liggen dan 

nu. Opvallend is dat in de sector de discussie over een ingrijpende vernieuwing van de opleidingenstructuur die een 

aantal jaren geleden hoog op de agenda stond, is gestopt. Dit terwijl tijdens de audit door nogal wat instellingen is 

opgemerkt dat het CROHO voor bètatechnische opleidingen belemmerend werkt. Een aantal hogescholen heeft de 

commissie uitdrukkelijk gemeld te willen gaan experimenteren met hun opleidingsstructuur en zo een flexibele 

configuratieorganisatie tot stand te brengen, waarbij dit verder gaat dan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

Men denkt in termen van een nieuw ontwerp waarin meer dan nu tegemoet kan worden gekomen aan behoeften 

aan maatwerk van zowel studenten als bedrijven. De commissie meent dat deze instellingen als voorloper in hetaan 

eproject kunnen gaan optreden en stelt dat de overheid voor de juiste experimentele condities dient te zorgendiepteproje 

3.3.3).(zie verderop 3.3.3) 

2. Fors vergroten van de instroom van vrouwen 

oeft volgens de commissie zo snel mogelijk een grondige verkenning van dDit al jarenlang slepende thema behoeft vo 

at hogescholen zich nogal machteloos voelen als het gaat om meerbeste aanpak. Tijdens de audit is opgevallen dat hoge 

rstelch opleidingenaanbod. In 2008 heeft de VHTO een voorstelmeisjes of vrouwen te interesseren voor hun bètatechnisch opleid 

m eenn het Sprintkompas van het Platform eengedaan voor een genderdoorbrekende aanpak. Er is aan de hand van het Sp 

tgaat naar meisjes ophogescholen uitgaatgenderscan uitgewerkt die zichtbaar maakt welke aandacht momenteel binnen hogesch 

de verschillende richtingen van het Sprintkompas. Scholen kunnen op basis hiervan hun ambities opnieuw formulerenn ambities opn 

opstellenen deze concreet maken in te behalen kwalitatieve en kwantitatieve prestaties. Het v. Het voorstel helpt bij het opstellen 

van een plan van aanpak voor het gewenste diepteproject. Wel wenst de code commissie te benadrukken dat een 

wezenlijk onderdeel ervan dient te zijn het experimenteren met nieuet nieuwe snijvlak- en cluster-2-opleidingen, omdat dit 

een voorwaarde is om verder te komen op het punt van mean meer deelname van vrouwen aan bètatechniek. Het tweede 

punt dat in de nadere uitwerking van het dieptepropteproject veel ruimte verdient, vormt de inhoudelijke vernieuwing van 

het bètatechnisch onderwijs dat met namename ook vrouwen aanspreekt en boeit. Ze verwijst hiervoor naar de positieve 

resultaten die worden bereikt dookt door Universumscholen en Technasia. Vernieuwingen van de vakinhoud zoals bij het 

nieuwe bètavak Natuuruur, Leven en Technologie (NLT) blijken een belangrijke rol te spelen. 
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3. Rendementsverbetering 

In het feitelijke verslag van de audit is opgemerkt dat bijna alle hogescholen de afgelopen tijd meer prioriteit hebben 

gegeven aan het vraagstuk van de rendementsverbetering. Hierbij is opgemerkt dat los van kleinschalige successen, 

in grote lijn nog geen substantiële resultaten konden worden vermeld. Evidence based werken bestaat op dit gebied 

og niet. Gezien de omvang van het probleem, het belang van vasthouden en binden van studenten die eenmaalnog 

ven zijn voor techniek en optimale talentontwikkeling, stelt de commissie voor ook voor dit onderwerp eegeworven 

ect te starten. Hogescholen die kunnen aantonen bijzondere ambities te hebben op het gebied vadiepteproject 

ook al eerste resultaten kunnen laten zien, dienen met voorrang in aanmerking te komen voor distudiesucces en oo 

mmissie is in haar bezoeken een aantal van deze beloftevolle aanpakken op dit gebiediepteproject. De comm 

ndeling van deze aanpakken en inbreng van extra expertise ontstaat een “snelkookpan” dietegengekomen. Door bundel 

ogeschool.inzichten oplevert voor elke hoge 

4. Leren voor werkenden uitbreiden 

met het vernieuwen van hun opleidingenaanbod, is het de commissieOfschoon bijna alle hogescholen bezig zijn me 

en ondergeschoven bestaan leiden. De bijdrage die de combinatieopgevallen dat deeltijd en duaal opleiden nog een o 

an leveren, wordt nog slechts op kleine schaal verkend envan werken en leren aan de groei van bètatechniek kan le 

ening wordt gehouden met de behoeften van studentenbenut. De commissie meent dat hierdoor nog te weinig rekenin 

n de studenten naast de studie een baan heeft enwerkenden en ook bedrijven. Zo is bekend dat een groot deel van de 

cces. Ze willen studenten dan ook bewegedat nogal wat hogescholen vinden dat dit ten koste gaat van studiesucces. wegenwegen

ffect. Voorstelbaar itot het gewenste effect. VVmeer tijd in hun studie te steken. Dit wegduwen van werk leidt meestal niet tot h effect. 

wewerken intensiever opzoektn wewerkedat men op zoek gaat naar minder gebaande wegen, en de combinatie van leren en wwwerkeen w 

eren en werken voorWellicht kan dit zorgen voor een aantrekkelijker aanbod. Wat betreft de combinatie van lerene combin 

e het midden- enwerkenden heeft de commissie kennisgenomen van inmiddels overbekende geluiden. Met name hets overbe 

termijn tekleinbedrijf voelt zich gedwongen, wanneer het er echt om gaat, toch eerder voor de korte dan lange terecht om 

eprojectkiezen. Gezien het belang van het leren voor werkenden stelt de commissie voor ook op dit thema een diepteprooor we 

te starten waarin het erom gaat uit te zoeken wat werkt en vooral ook nader vast te stellen aan welke voorwaardenuit te z 

voor succes moet worden voldaan. Ook dient in de ogen van de commissie in dit project te worden meegenomen ofn volda f 

ICT en Internet de uitbreiding van leren voor werkenden forse impulsen zouden kunnen geven bijv. door vormen vae uitb va 

blended learning. Toepassingen van e-learning is de commissie te weinig tegengekomen. Toch zijn er enkelearnin 

hogescholen die op dit gebied al ervaring hebben opgedaan. Deze zouden het voortouw kunnen nemenogesch 

5. Regionale ketenvorming 

Hogescholen innoveren steeds meer op een open manier. Ze bouwen aan sterke banden met de voor henen 

belangrijkste ketenpartners. Verduurzaming van bètatechniekinspanningen kunnen niet zonder deze regionaleeg 

ketenvorming. Het schiet immers niet op wanneer ergens in de keten van basisonderwijs tot en met ho een partij heth 

erbij laat zitten. In deze auditronde is opgevallen dat het hbo niet alleen met zijn vertrouwde partners (mbo enne 

bedrijfsleven) samenwerkt, maar ook nieuwe contacten opbouwt en onderhoudt met minder bekende partners in deeke 

regionale omgeving (vo en zelfs basisonderwijs). Er zijn zo grootschalige netwerken in de regio ontstaan die, willeo 

ze tot succes leiden, veel vragen op het gebied van het kunnen samenwerken. In wisselende coalities wordt gewerkte 

aan aantrekkelijker bètatechniekonderwijs. Partijen zijn afhankelijk van elkaar en hebben elkaar nodig. Dit kost naastel 

kundigheid ook tijd en dus geld. Hogescholen wijzen allerlei kwesties aan die blijken te spelen en waarvoor mens 

goede oplossingen en voortgang zoekt. Gezien het cruciale belang van deze netwerkvorming voor het goedvo 

functioneren van de keten, stelt de commissie voor een aantal regio’s die voorop lopen, te gaan steunen enpe 

faciliteren met een diepteproject dat als centrale vraag heeft hoe de samenwerking tussen partners zo kan wordenng 

verbeterd, dat dit zichtbaar leidt tot (nog) meer succes op bètatechnisch gebied. Een duidelijke afweging van kostend. 

en baten hoort onderdeel uit te maken van het project. 
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3.3.3 Verankeren via juiste bestuurlijke conditievv

Een hedendaagse kijk op bètatechniek, meer in- door- en uitstroom, een veel flexibelere organisatie van dit onderwije ke k

en een resultaatgerichte sturingscultuur vragen om hierbij passende randvoorwaarden. Goede intenties kunnen niettgatg 

zonder de juiste condities wil men gedrag duurzaam veranderenstst Het verankeren van de Sprintaanpak via 

juiste condities vormt daarom de derde hoofdlijn in het adviedd . De commissie is van mening dat op de 

voorziene einddatum van Sprint -2010- er nog onvoldoende zekerheid is dat hogescholen op eigen kracht dee ee e

Sprintaanpak duurzaam kunnen uitbouwen. Het risico is groot dat bij het wegvallen van het Platform Bèta Technieanan

ook de tot dan geboekte resultaten verdwijnen. Zonder externe financiering van projecten is deze kans in hetdede

algemeen al groot. Sprint is risicovoller omdat het gaat om meer dan een inhoudelijk project. De aanpak is immersege 

gebaseerd op het ontstaan van een nieuwe vernieuwingscultuur bij hogescholen. Zoals al gezegd kost het opbouwengege

hiervan veel ervaring en tijd. Tegen die achtergrond geeft de commissie vijf adviezen aan het Platform, maar vooral 

ook aan de minister van OCW over andere bestuurlijke condities voor bètatechniekopleidingen. 

1. Continueer Sprintaanpak voor de komende jaren 

Dit kan door het Platform, of een andere organisatie, in staat te stellen de Sprintaanpak, d.w.z. financiële stimulerindere organisatie  in staat te stelledere organisatie, in staat te stelle

uitgaande van gewenste prestaties op het gebied van bètatechniek en inzet van eigen middelen, nog enkele jarenvan gewenste prevan gewenste pre

voort te zetten. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de tot nu toe gevoerde aanpak 1 op 1 wordt voortgezetvoorvoor

Ook bepleit de commissie dat op korte termijn binnen de Sprintaanpak een aantal condities voor het ontwikkelen 

van een aantrekkelijker aanbod van bètatechniek opleidingen wordt verbeterd. Op meer flexibiliteit van de CROHO-

procedure wordt verderop apart ingegaan. Hier wil de commissie wijzen op: 

Prioriteit geven aan het verruimen van het aanbod aan associate degree (Ad-) opleidingen in bètatechniek en ooks 

zorgen voor versnelling van de toekenning. Nu wordt de uitbreiding van aantallen studenten tegengehouden door 

het experimentele en beperkte karakter van de regeling voor deze korte opleidingen; 

Bètatechnische opleidingen worden aantrekkelijker voor sommige groepen van studenten wanneer het wordts� 

gehonoreerd dat bachelorstudenten met een educatieve minor gekwalificeerd zijn als tweedegraads leerkracht. De 

commissie stelt voor dat de overheid dit op korte termijn regelt. Het vormt een extra impuls voor het tegengaan 

van het groeiend lerarentekort op gebied van bètatechniek. 

2. Veranker resultaatsturing in toekomstige wetgeving 

Als op de wat langere termijn geen sprake meer is van een externe stimuleringsorganisatie voor groei vanAls op 

iek, en dit regulier onderdeel wordt van het eigen beleid van hogescholen, is het noodzaak dat in dbètatechniek, e 

en regelgeving wordt vastgelegd dat bekostiging van onderwijs in de bètatechniek medetoekomstige wet- en reg 

al prestatie-indicatoren. De commissie ziet dit als een onmiskenbare voorwaarde om deafhankelijk is van een aantal prest 

gerichte wijze van functioneren van hogescholen (alle sectoren zijn in beginseloverheersend multisectorale aanbodgerichte 

le zwaarte) te veranderen in een meer op maatschappelijke vragen egelijkwaardig qua prioriteitsstelling en financiële zwaa 

emerkt, wel progressie maar voor verdere voortgang enprioriteiten gericht opleidingenaanbod. Er is, zoals al opgemerkt, 

ng van Sprintchtbaar maakt dat ook na beëindiging vverankering binnen hogescholen is het belangrijk dat de overheid zichtbaar 

oorkeur aan eenmissie geeft de voorkvoortgegaan wordt met resultaatsturing. Dat kan op allerlei manieren. De commissie ge 

een afgesprokepositieve prikkel, bijv. dat instellingen die zorgen dat het marktaandeel bètatechniek boven eoven een afges 

percentage uitkomt en dat kunnen vasthouden, worden gepremieerd. 

3. Meer differentiatie in de bekostiging 

De commissie heeft vastgesteld dat in de sfeer van bètatechniekchniek veel hogescholen kampen met een vrij groot aantal 

opleidingen dat een relatief beperkt studentvolume kme kent. Aangezien bovendien bètatechniekopleidingen vaak 

investeringen vragen in termen van infrastructustructuur (laboratorium, praktijklokalen) kan het voor hogescholen, maar ook 

bijv. het mbo, erg nadelig zijn om eenm een uitgebreid aanbod bètatechniek intact te laten. Een goed voorbeeld daarvan 

vormt het laboratoriumonderwnderwijs. Hogescholen constateren dat de doorstroom vanuit het mbo de afgelopen jaren 
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drastisch is afgenomen omdat de hoge investeringskosten ertoe leiden dat deze opleidingen worden beëindigd. Ook 

op hbo-niveau heeft dat al geleid tot sluiting. Tegen deze achtergrond stelt de commissie de minister van OCW voor 

nog eens nadrukkelijk te onderzoeken welk bekostigingsniveau bij het bètatechniekonderwijs passend is en daarbij 

ook te bezien of binnen de bètatechniek verdergaande differentiatie nodig is, d.w.z. of sommige opleidingen met het 

og op continuïteit hoger dienen te worden bekostigd dan andereoog 

4. Meer ruimte voor flexibeler opleidingenstructuur 

e vindt dat het bij sturing op resultaat ook past dat instellingen meer ruimte krijgen voor hetDe commissie vi 

een minder statische opleidingenstructuur dan de huidige. Instellingen hebben signalen gegeven daontwikkelen van een 

orwaarde is voor een succesvolle aanpak, maar de commissie heeft ook eigen overwegingedit een belangrijke voorwa 

edsds is omschreven.daarvoor, zoals hiervoor reeds 

oor hogescholen te stimuleren en snel van de grond te krijgen, stelt de commissieOm het gebruik van meer ruimte door 

or dan nu geldt. Een oplossingsrichting zou kunnen zijn om voor heeen minder zware CROHO-procedure voor d 

-opleidingen waarin de nadruk ligt op de verbinding van bètatechnieontwikkelen van nieuwe snijvlak- en cluster-2-op 

treffen. De regeling zou zo eenvoudig mogelijk moeten zijn bijvmet andere sectoren een experimenteerregeling te tref 

d krijgt om via een experiment te ”bewijzen” dat de opleidindat de instelling voor dat soort opleidingen 5 jaar de tijd krij 

voldoet aan een minimumgetalsnorm.aanslaat; dat laatste moet blijken doordat de studie na 5 jaar vold 

5. Ontwikkel bijzonder beleid voor specifieke gevallen 

op van Noord-eeland, Drenthe, de op vDe commissie denkt hierbij bijv. aan het bètatechniekaanbod in regio’s als Zeelan e k a 

Holland en aan een hogeschool met een specifieke functie (NHTV). De overeenkomst 

op v

is:isis:st isis:mst 

V);Het aanbod voorziet in een regionale vraag of er is sprake van een specifiek aanbod (NHTV);een specs� 

.z. veel kleineHet aanbod kent een beperkt volume maar de diversiteit is gezien de regionale vraag vaak groot, d. .z.versiteis� 

opleidingen wat bedrijfseconomisch gezien relatief kostbaar iszien rel 

Een bijzonder hoge inzet van mensen en middelen omdat men beseft dat bij terugval het nog moeilijker is om hean mes 

aanbod in stand te houden;houd 

Wanneer sprake is van succes, is dat vrijwel altijd te herleiden tot één nieuwe opleiding. Dit geeft een wankeler spr les 

basis. Als andere hogescholen een dergelijke opleiding gaan aanbieden, is het risico reëel dat qua volume terugvabasis te 

optreedt. 

De commissie adviseert met klem voor dit soort specifieke situaties bijzonder beleid te ontwikkelen. Het risico is vrijri 

groot dat in de genoemde gevallen het bètatechniekaanbod in een regio verdwijnt als het vroeg of laat financieelat 

niet vol te houden is. Diverse modaliteiten van bijzonder beleid zijn al of niet in combinatie denkbaar. De commissiar.

heeft in haar basisrapportage een aantal hiervan nader uitgewerkt. De commissie adviseert OCW aan het Platform teaa 

vragen een voorstel te doen hoe op dit punt te komen tot een gedegen advies. Dit advies zou ook een eerste aanzetok 

dienen te leveren om uit de zwart-wit tegenstelling over groot- en kleinschaligheid te komen. Het devies zou moetenH 

zijn: ”groot als het kan, klein als het moet (of niet anders kan)”. 
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3.4 Innovatieagenda 2009/2010ag 

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het advies voor de drie belangrijkste partijen in het Sprint Programmaf 

-de instellingen, het Platform en de overheid- op een rij gezet. De commissie presenteert zo een innovatieagendan, 

voor de komende jaren en nodigt deze partijen uit om ermee voortvarend aan de slag te gaanme 

HogescholenHo Platform Min. OCW 

Verbeteren Op basis van auditadvies verbeteracties 
oppakken met bijzondere aandacht voor 
nieuwe doelgroepen, instellingsbeleid en 
verduurzaming. 
Verbeteren b/t is basisinnovatie en hoort 
dus uit lumpsum te worden gefinancierd. 
Resultaatgerichte vernieuwingscultuur 
verder ontwikkelen. 

Met hogescholen nieuwe 
maatwerkafspraken maken met 
bijzondere aandacht voor doelgroepen, 
instellingsbeleid en verduurzaming. 
Meer gericht inzetten van extra financiële 
middelen. Minder in breedte en meer in 
diepteprojecten. 

Financiële ruimte scheppen voor 
Sprintaanpak na 2009/10. 
HTNO prioriteit geven bij uitbreiding 
Ad-opleidingen en toekenning versnellen. 
Onderwijsbevoegdheid regelen voor 
bacheloropleidingen b/t met educatieve 
minor. 

Ve snellers Actief gaan participeren in één of meer 
diepteprojecten en zo beslissen welke rol 
hogeschool als koploper wenst te spelen. 
Mogelijkheid overwegen om lector aan taaa n tean te 
stellen op gekozen diepteproject b/tkozen diepteprojekozen diepteproject 

Vijf diepteprojecten mogelijk maken: 
- Flexibeler opleidingenstructuur 
- Meer meisjes 
- Verbeteren rendemen- Verbeter- Verbeteren rendem
- Werkenden in hbo 
- Regionale keten 
In overleg met hogescholen een vijftal 
bijzondere lectoraten inrichten en 
afspraken maken over onderlinge 
kennisuitwisseling. 

De juiste condities scheppen voor de vijf 
diepteprojecten HTNO. 
Geef ruimte voor experimenteren meor experimenteren meGeef ruimte voor experimenteren met
CROHO t.b.v. snijvlakopleidingen. Mits 
voldoende volume na 5 jaar toekenning. 
Ontwikkel bijzondere en specifieke steun 
voor hogescholen met “klein” b/t 
aanbod. 

Verankeren De instellingscondities voor 
verduurzaming b/t versterken, bijv. 
inhoudelijke profilering, 
financieringsmodel, regionale 
samenwerking in keten en vooral ook 
informatiehuishouding opzetten die past 
bij resultaatgericht werken. 

Met hogescholen een monitor- en 
auditsystematiek ontwikkelen die 
draagvlak heeft in sector. 
Met hogescholen en ministerie in gesprek 
gaan over condities voor duurzaam 
resultaat na Sprint. 

Resultaatsturing vastleggen in nieuwe 
wetgeving. 
Differentiatie in bekostiging voor 
kwetsbaar b/t aanbod. 
Minder zware CROHO procedure en 
verruiming procedure voor meer 
sectoroverstijgend opleidingenaanbod. 

3.5 Monitoring en auditing 

Vanaf de start van het Sprint Programma is er de nadruk op gelegd dat het uiteindelijk de hogescholen zelf moeten 

zijn die ambities op het gebied van bètatechniek dragen en dienen om te zetten in nieuw gedrag met als resultaat de 

gewenste prestaties. Er is daarom gezocht naar een wijze van sturing die het nemen van deze verantwoordelijk 

evordert. Een belangrijk instrumentarium hiervoor is de monitor en auditing. Op basis van haar ervaringen in debevord 

uditronde heeft de commissie in de basisrapportage in een viertal punten uitgewerkt hoe de monitor enhuidige auditron 

kan worden. In deze samenvatting van het advies wil ze twee punten extra benadrukkenauditing verbeterd kan w 

1. De monitor vereenvoudigen 

nk te vereenvoudigen door de vragen voorop te stellen waarom het echDe commissie stelt voor de monitoring flink te ve 

tie van de hogeschool wanneer de volgende vragen vooropgaat. De monitor komt dichterbij de “real life” situatie van 

staan: 

en en aanvullingenijn er bijstellingen enSpoort de activiteitenplanning nog met de gemaakte maatwerkafspraken of zijn er bijs 

noodzakelijk? 

Welke resultaten zijn te melden als gevolg van interventies (zowel in termen vmen van producten en processen, maars� 

vooral in termen van prestaties op studentniveau)? 

Hoe scoort de hogeschool in algemene zin kwantitatief oatief op in-, door- en uitstroom van zijn bètatechnischs 

onderwijs? 

Welke verbeteringen (inhoudelijk,ijk, conditioneel, sturing, samenwerking) vindt de hogeschool zelf dat prioriteits 

behoeven? 
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Een dergelijke opzet van de monitor vraagt veel minder papier en het reflecterend karakter zal sterker worden omdat 

de monitor zo vooral gericht wordt op wat de hogeschool beter kan doen (laatste streepje) en hoe hij zijn prestaties 

kan verbeteren (voorlaatste streepje). 

2. Twee auditcommissies in ho 

centraal onderdeel van haar auditadvies is meer tijd te bieden om de Sprintaanpak te consolideren en uit teEen cen

 Om die reden zal het niet verbazen dat de commissie vindt dat externe auditing vooralsnog nodig blijft. Debouwen. Om 

ng met de auditleden van de commissies wo en vo is als een duidelijke meerwaarde ervaren. Het heeftsamenwerking m 

en er is meer inzicht ontstaan in overeenkomst en verschillen tussen sectoren. De commissie vindt de audits verrijkt en e 

stemming tussen de sectoren doorgegaan moet worden, maar meent dat een integratie totdan ook dat met de afstem 

echt een stap te ver is. Beter is om de commissies hbo en wo te vragen zelf één auditcommissie ho nog ech 

met de afstemming op de korte termijn versterkt en geoptimaliseerd kan worden. De voorstellen met komen hoe de a 

an wat op de langere termijn wenselijk is.commissies kunnen dan ook adviseren w 

28 
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4 Wo: conclusies en aanbevelingen 

4.1 Sectorbeeld 

De auditcommissie-wo concludeert op grond van de audit 2008 dat de universiteiten zich zonder uitzondering stercoco

inspannen om de gestelde doelen te realiseren: 15% meer instroom van wo-studenten in opleidingen bètatechnieknene

in 2007 (tussendoelstelling), en 15% meer uitstroom van afgestudeerde masters met een bètaopleiding naar de000

arbeidsmarkt (einddoelstelling), in vergelijking met het in- resp. uitstroomniveau in het jaar 2000bebe

Op grond van de prestaties tot dusver (cf. Tabel 8 en Tabel 10 in de bijlage) is het Sprint Programma in het wo oveO 

het geheel genomen behoorlijk succesvol in termen van de totale in- en uitstroomontwikkeling. De totale instroom 

groeit in de periode 2000 – 2007 met 37% tot 11.932 studenten bètatechniek in 2007/2008, ruim boven de 

doelstelling. In deze periode groeit het percentage buitenlandse studenten in de totale bètatechnische instroom 

substantieel, van 5,7% in 2000 tot 16% in 2007.% in 2007.% in 2007. 4 Ook het aandeel vrouwelijke studenten in de totalOok het aandeelOok het aandeel

bètatechnische instroom groeit aanzienlijk sneller (met 61,8%) dan de totale bètatechnische instroom (een groei vansche instroom grosche instroom gro

37%), evenals het aandeel van cluster-2-opleidingen (een groei van 75%). Afgaande op de instroomontwikkelin37%37%

van studenten bètatechniek blijft het marktaandeel van bètatechniek in de totale instroom in het wo nagenoeg 

gelijk. Onbekend is hoe dit marktaandeel zich verhoudt tot internationale benchmarks op dit gebied. 

De totale masteruitstroom neemt in deze periode toe met 36% naar 6.942 afgestudeerde bètatechnici in 2007, 

eveneens ruim boven de doelstelling van 15% meer uitstroom ten opzichte van 2000. Daarmee blijft de 

bètatechnische uitstroomontwikkeling duidelijk achter bij de totale uitstroomgroei van afgestudeerde academici 

(49%). De uitstroom van afgestudeerde masters aan cluster-2-opleidingen groeit procentueel sneller dan die aan 

cluster-1-opleidingen, in absolute aantallen domineren de afgestudeerden in een cluster-1-opleiding in de uitstroom 

(met in 2007 een aandeel van 77,7%). 

Conclusie: de wo-sector haalt – zowel voor de instroom als de uitstroom van studenten bètatechniek – de 

doelstellingen van het Sprint Programma. Het marktaandeel van bètatechniek in de totale instroom in het wo blijft 

nagenoeg gelijk. De bètatechnische uitstroomontwikkeling blijft echter nog duidelijk achter bij de totale 

uitstroomgroei van afgestudeerde academici. 

iversiteiten staat verbetering van deBij alle universit doorstroomsnelheid hoog op de agenda. Vooral in de bachelorfase 

cht nog veel verbeterruimte: de uitval in het eerste studiejaar is hoog, het aandeel studenten datbestaat in dit opzicht no 

ordiploma heeft gehaald is gemiddeld uitgesproken laagna 4 jaar studie het bachelordiplo 5 

profiel- en studiekeuzebegeleiding en regionale netwerken hebben allOp het gebied van onderwijsvernieuwing, profiel

 Het instellingsbeleid van de universiteiten heeft aan coherentieuniversiteiten een substantiële verbeterslag gemaakt. Het in 

a zijnn die onder de vlag van het Sprint Programma zijnen consistentie gewonnen. Succesvolle projecten en activiteiten die on 

en technischengsbeleid. Alle algemene en topgezet, zullen naar verwachting duurzaam worden ingebed in het instellingsbele 

nng. Daarin werkenwikkeling. universiteiten voeren ketenbeleid dat zich steeds meer richt op regionale netwerkontwikkelining. 

amen aanketenpartners (vooral vo-scholen en universiteiten, maar ook hogescholen en bedrijven)jven) intensief samen aan 

versteviging van het profiel- en studiekeuzeproces, versterking van de inhoudelijoudelijke aansluiting tussen vo en wo, en 

aan bètavakvernieuwing. Vooral de netwerken tussen universiteiten enen en Universumscholen zijn dichter en intensiever 

4 Het betreft hier buitenlandse studenten en studenten met onbekende herkomst. Instellingen zoals bijvoorbeeld de TUD, WUR en TU/e 
hebben substantiële aantallen buitenlandse studenten. 

5 Variërend per opleiding, uiteenlopend van 54% gemiddeld voor scheikunde tot 15% voor bouwkunde (zie Bijlage 3, Tabel 14). 
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geworden. 6 De meeste instellingen werken nog niet of zeer beperkt aan een op specifieke doelgroepen gerichte 

aanpak van vrouwelijke studenten, allochtone studenten en werkenden. Uitzondering hierop is de gerichte werving 

van buitenlandse (master) studenten. 

Conclusie: Het totaalbeeld voor de wo-sector is positief. Voornaamste verbeterpunten betreffen vergroting van de 

doorstroomsnelheid van studenten en een sterker op doelgroepen gerichte aanpak voor het werven van vrouwelijke 

studenten, allochtone studenten en werkenden. 

4.2 Analyse en conclusies 

alisalisatieKwantitatieve doelrealis 

ètatechnische in- en uitstroomdoelstellingen gehaald. De verschillen tussenWo-sectorbreed worden de bètat 

atroon van de bètatechnische instroom roepen de vraag op in hoeverre de universiteiten in groeitempo en –patro 

ximale benutting van de kansen op groei van de bètatechnische instroom dan universiteiten zich laten leiden door maxima 

bijvoorbeeld verwijzend naar het handhaven van kwaliteitsnormen danwel “met de handrem aan” groeien, daarbij bijvo 

mmoderen. Krachtig en samenhangend beleid heeft bij een aantal wel de beschikbare capaciteit om de groei te accommo 

wikkeling geleid (bijv. TUD, WUR en RUG).instellingen tot een sterk bovengemiddelde instroomontwikk 

Conclusie: In het licht van het nagenoeg constante marktaandeel van bètatechniek in de totale universitaire 

instroom (periode 2000-2007: 26,3%) en het licht afnemende aandeel van afgestudeerde bètatechnici in de totale 

gediplomeerde wo-uitstroom (van 22,8% in 2000 naar 20,9% in 2007) kan de 15% groeidoelstelling van de 

masteruitstroom als relatief bescheiden worden getypeerd. Vanuit dat perspectief bezien suggereert de krachtige 

instroomontwikkeling aan een aantal instellingen dat het groeipotentieel van de bètatechnische opleidingen aan 

andere instellingen slechts gedeeltelijk wordt benut (zie 4.1, Tabel 8 en Tabel 10). 

Onderwijsvernieuwing 

Veel instellingen voeren actief beleid op het gebied van onderwijsvernieuwing. Dat beleid heeft bijvoorbeeld op het 

betrekking op het lanceren van nieuwe bètatechnische opleidingen, verbreding of flexibilisering van het an nieu 

opleidingenaanbod, didactische vernieuwing en initiatieven ter versterking van de aansluiting tussen vo en wo.didact 

Flexibiliseringsering van het curriculum is in de meeste instellingen sterk doorgedrongen. Een aantal instellingen werktwer 

aan de invoering van nieuwe opleidingen, veelal op het snijvlak van bètatechniek met andere wetenschappelijke an de ijk 

domeinen. Sommige instellingen pogen actief de “bètavijver groter te maken” door studenten met een 

maatschappijprofiel, maar met bètapotentieel (“spijtoptanten”) te interesseren voor bètavakken. 

Verschillende instellingen differentiëren hun aanbod van opleidingen om beter in te spelen op verschillen in ambitie,hil 

potentieel en studievaardigheid van studenten. Daarin speelt de wens mee om te komen tot een optimale benutting im 

van potentieel, verhoging van het studierendement (het voorkomen van uitval) en van de doorstroomsnelheid vanom 

studenten (denk aan honours programma’s om getalenteerde studenten extra uitdaging te bieden).en 

Het aanbod van bacheloropleidingen varieert in termen van disciplinaire focus sterk van (vrijwel) monodisciplinair tot we 

een brede bacheloropleiding waarmee studenten een oriëntatie krijgen op de bètavakken in ruime zin. In de ke 

brede bacheloropleidingen kunnen studenten die nog geen duidelijk afgebakende keuze hebben gemaakt voor de e h 

inrichting van hun verdere studie na een brede kennismaking meer gefundeerd hun studievervolg kiezen. Omgekeerdud 

zijn monodisciplinaire opleidingen veelal aantrekkelijker voor studenten die al wel precies weten waarin zij zich re 

willen bekwamen. Aan alle universiteiten behoren minoren tot het aanbod om zo studenten de gelegenheid te geven st 

zich breder te oriënteren. 

6 Zie Kaashoek, Bram, Rob Bilderbeek, Guido Ongena & Robbin te Velde (2008), Makelen en schakelen. Netwerkanalyse Universum 
Programma. In opdracht van HET Platform Bèta Techniek. Platformpocket. Utrecht: Dialogic. 
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Alle universiteiten zienie vergroting van de doorstroomsnelheid als speerpunt, gezien de huidige 

rendementniveaus met reden. De instroomkwaliteit (“varieert enorm”) en de studiehouding worden door des 

universiteiten getypeerd als problematisch. Het systeem bevat nu veelal te weinig prikkels voor snel afstuderen. Det 

instellingen zijn daarom naarstig op zoek naar effectieve manieren om de doorstroomsnelheid te vergroten. In dijn 

praktijk voeren universiteiten tal van maatregelen door om de rendementsproblematiek aan te pakken. Een – nietere 

uitputtend – overzicht (Tabel 1d 

Tabel 1 Aangetroffen doorstroom bevorderende maatregeleet 

- meer uitdagend en inspirerend onderwijag , beter toegesneden op de student van nu. 
- betere aansluitinan  op het vwo (instaptoetsen, bijspijkermodules wiskunde, etc.). 
- onderwijs betejwij afstemmen op het instroomniveau van vwo’ers. 

studentenfeedbacen beter benutten (verbetermogelijkheden in 1e jaarsonderwijs). 
studenten beter binded  aan opleidingen (kleinschalig onderwijs, frequent contact met docenten, korte overzichtelijke blokken, afgesloten met 
tentamens; financiële ondersteuning van studieverenigingennt 
onderzoekintensief onderwijon (onderwijs sterker met onderzoek verbinden). 
studenten meer verantwoordelijk maken voor de studievoortgang. 

- meer tijds- en plaatsonafhankelijk onderwijs (flexibilisering van onderwijs via ICT).g van ondg van onderwijs via ICT).
- intensievere en meer proactieve studieloopbaanbegeleidingdieloopbaanbegedieloopbaanbegele  (loopbaanondersteuning, studieadvies en studiebegeleiding/mentoraat), vooral in 

de eerste maanden, mogelijke problemen vroeg signaleren, actieve inzet tutoraaten, mogelijke pren, mogelijke pro
- hbo’ers sneller en beter laten doorstromen vio ers snelleo ers sneller schakelprogramma’s. 

diagnostische toetsen / assessments inzetten (kunnen studenten schakelprogramma aan). 
- minder herkansingen. 

hardere knip tussen bachelor- en masterfase. 
- hantering van een bindend studieadvies. 
- nevenactiviteiten van studenten koppelen aan de studie (meer student-assistentschappen, eventueel PAL’s). 
- duale opleidingen voor studenten waar het bedrijfsleven sterk aan trekt. 
- financiële prikkels in het universitaire verdeelmodel inbouwen op basis van in-, door- en uitstroomprestaties. 

voorbeeldwerking benutten van opleidingen met een hoge doorstroomsnelheid. 
rendementskamer instellen voor monitoring van rendementsontwikkeling en uitwisseling van good practices. 

Naar de indruk van de auditcommissie staan studenten over het algemeen achter maatregelen die het vrijblijvend 

studeren beogen in te perken, mits voldaan is aan randvoorwaarden van goede studeerbaarheid, intensieve 

studiebegeleiding, voortdurende bewaking van de studievoortgang en zo nodig doorverwijzing naar een meer passende 

opleiding. Monitoring van de effectiviteit van getroffen maatregelen is in de ogen van de commissie noodzakelijk. 

Conclusie: Vergroting van de doorstroomsnelheid is – ook in de ogen van de instellingen – één van de centrale 

verbeterpunten van het bètatechnisch wo. De praktijk laat een grote variëteit aan maatregelen zien die alle beogenver 

oorstroomsnelheid te vergroten, maar waarvan de effectiviteit en efficiëntie onbekend is. Onvoldoende duidelijkde doorstro 

erkt en wat nietis wat goed werkt e 

Instellingsbeleid 

ssie vast dat er binnen de instellingen – bij College van Bestuur en biMet waardering stelt de auditcommissie vas 

at om de Sprintdoelstellingen te realiseren. Wel staat tegenover hefaculteitsbesturen – grote betrokkenheid bestaat om d 

he universiteiten een meer genuanceerde opstelling tenvanzelfsprekende bètatechnisch commitment bij technische unive 

eus wordendaar de Lissabondoelstellingen serieus woopzichte van bètatechniek bij algemene universiteiten. Hoewel ook daar de 

ouden met belangenk rekening te houdengenomen en de bètaopleidingen prioriteit krijgen, heeft het centraal bestuur ook rekenin 

hnisch instellingsbeleid.van andere faculteiten. In zoverre voeren algemene universiteiten niet een integraal bètatechtatechnisch ins 

Het instellingsbeleid van de universiteiten heeft ten opzichte van voorgaande jarnde jaren aan coherentie en consistentie 

gewonnen. De samenhang tussen de Sprintactiviteiten en –initiatieveneven is vergroot door een meer programmagerichte 

aansturing. Zo boekt een aantal universiteiten spectaculaire insre instroomwinst, zozeer dat wordt overwogen om de 

instroom in te dammen (fixus). Andere instellingen voern voeren een door kwaliteit ingegeven strategie van beheerste 

instroomgroei. 

Krachtig, samenhangend en syen systematisch beleid gericht op versterking van het bètaonderwijs is naar het 

oordeel van de auditcommtcommissie één van de verklaringen achter de krachtige instroomontwikkeling aan een aantal 
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universiteiten (denk bijvoorbeeld aan de TUD, RUG, WUR en RU). Daarnaast is een mogelijke verklaring voor de 

achterblijvende instroomontwikkeling van UT en TU/e dat deze universiteiten voor hun instroom relatief sterk 

zijn aangewezen op toelevering vanuit de regio met een natuurlijke demografische begrenzing, iets waarvan de 

bredere algemene universiteiten minder last hebben. Door haar meer centrale ligging in de dichtbevolkte Randstad 

eeft de TUD een groter toeleverend achterland. Nog een andere verklaring kan de sterkere focus zijn van technische heeft 

siteiten op technische opleidingen en op toepassingsgerichtheid waardoor ze minder goed dan algemeneuniversite 

ten nieuwe cluster-2-opleidingen kunnen of willen aanbieden (veel cluster-2-opleidingen bewegen zich opuniversiteiten 

 de sector natuur, en minder van techniek). Mogelijk profiteren de algemene universiteiten ook meerhet domein van de 

oei in aantal wo-studenten.van de algemene groei 

erieus werk van professionalisering in het bètatechnisch onderwijs, blijkens het verplichtAlle universiteiten maken serie 

alificaties (Basis dan wel Senior Kwalificatie Onderwijs, BKO / SKO) voor docenten.stellen van formele onderwijskwalifi 

er te belonen op grond van onderwijskwaliteiten en inHet HRM-beleid beoogt docenten beter t 

orden nadrukkelijk didactische competenties betrokken.functioneringsgesprekken met docenten worde 

romotiekansen. Deze accentverschuiving richting onderwijs staat in Onderwijsvaardigheid weegt veelal mee in de promo 

e dominante opvatting bij de staf dat je carrière maakt doorde praktijk echter nog vaak op gespannen voet met de do 

ern onderzoeksgeld binnen te halen.excellent onderzoek te doen, daarover te publiceren en extern o 

at echter onder druk van de Duurzame verankering van bètatechniek in het instellingsbeleid staat ec 

bezuinigingsdreiging tische afweging van kosten en baten van . De “Plasterk-korting” dwingt instellingen tot kritisch en baten 

en voor realisatie vanactiviteiten en initiatieven. Niet alle instellingen reserveren daarom extra middelen v realisatie 

fhankelijk van middelen uit de bètatechniekbeleid. Steeds meer financiële knelpunten maken het onderwijs kritisch afhankritisch a 

gemaakt, maar het2e en 3e geldstroom. Bezuinigingen hebben het onderwijs gaandeweg weliswaar efficiënter gemeweg we 

risico is aanzienlijk dat op zichzelf goede Sprintactiviteiten onder druk van bezuinigingen sneuvelen.en onde 

Financieel zwaar weer vormt in toenemende mate voor instellingen de aanleiding om sterker op de mat evekwantitatieve 

resultaten te sturen . 

Conclusie: De instellingen werken met grote betrokkenheid aan de realisatie van de Sprintdoelstellingen. Daarbij 

heeft het instellingsbeleid ten opzichte van voorgaande jaren aan coherentie en consistentie gewonnen door meer 

programmagerichte aansturing. Alle universiteiten maken serieus werk van professionalisering in het bètatechnisch 

onderwijs. Duurzame verankering van bètatechniek in het instellingsbeleid staat echter onder druk van de 

bezuinigingsdreiging. Deze dwingt tot kritische afweging van kosten en baten van activiteiten en initiatieven, en is 

voor de instellingen aanleiding om sterker op kwantitatieve resultaten te sturen. Bezuinigingen hebben het onderwijs 

gaandeweg weliswaar efficiënter gemaakt, maar het risico groeit dat goede Sprintactiviteiten onder druk van 

bezuinigingen sneuvelen. 

Profiel- en studiekeuzebegeleiding 

Alle universiteiten werken actief aan betere profiel- en studiekeuzebegeleiding van vo-leerlingen met een breed en 

aanbod van instroomactiviteiten. De nadruk ligt op kennismaking met en informatievoorziening over mogelijkein 

bètatechnische vervolgstudies. Drie ontwikkelingen vallen op. 

Meer ‘s� grensoverschrijdende’ activiteiten waarbij traditionele barrières tussen vo en ho tijdelijk worden en 

overbrugd. Veelal is dit type activiteiten relatief effectief, door de laagdrempeligheid van activiteiten, het geringe d 

(leeftijds)verschil tussen betrokkenen en de vraaggerichte benadering. Vo-scholen stellen vooral Bèta1op1 en n s 

aansluitend daarop de Persoonlijk Assistent Leraren (PAL) op prijs. 

Toenemende betrokkenheid van universiteiten bij activiteiten die gericht zijn op de ops profielkeuze van 3e klassers. 

Vooral bij meisjes- en havo-leerlingen is er nog een groot onbenut potentieel van (verborgen) bètatalent. Na deee 

keuze voor een maatschappijprofiel is de weg naar een vervolgstudie in het bètatechnisch ho zo goed als afgesloten.he 
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Meer (instroom)activiteiten ter ondersteuning van de profiel- en studiekeuze van vwo’ersacts op of in de 

onmiddellijke omgeving van de schoole (mobiele practica). Het voordeel daarvan is geringer tijdsbeslag voor 

vo-leerlingen en een groter bereik van leerlingen die in verschillende bètamodules kennis kunnen maken mete 

bètaonderzoek. Al deze mobiele initiatieven zijn zeer in trek bij vo-scholen en -leerlingenzo 

Conclusie: Universiteiten besteden groeiende aandacht aan de profielkeuze van 3e klassers, in 

‘grensoverschrijdende’ activiteiten op het raakvlak tussen vo en ho, en op of in de onmiddellijke omgeving van 

de school. Verbetermogelijkheden liggen vooral bij de meer structurele en systematische inzet van alumni. 

Beroeps- en praktijkoriëntatiero 

‘Geen aantrekkelijk beroepsperspectief’ is een belangrijke reden voor vo-leerlingen om geen bèta te kiezen. VeeG 

universiteiten hanteren geen expliciet eigen beleid gericht op het bieden van een reëel beroepsperspectief aan 

studenten, en erkennen dat zij hieraan meer moeten doen, bijvoorbeeld door alumninetwerken vaker en meer actief 

in de voorlichting te betrekken. 

Bedrijven worden nu veelal slechts incidenteel betrokken bij aan de profiel- en studiekeuze gerelateerde activiteitencidenteel betrokkencidenteel betrokken bij aan de p 

Weliswaar werken vooral de technische universiteiten intensief samen met het afnemend werkveld, veelal in de regiowerken vooral dwerken vooral de 

Niettemin heeft de auditcommissie de indruk dat nog onvoldoende wordt ingezet op samenwerkinNiNiet 

met het afnemend werkveld voor de niet-beroepsgerichte masters om zo studenten te helpen een 

eigen beroepsbeeld te ontwikkelen. 

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan een breder loopbaanperspectief dan dat van academisch onderzoeker 

bieden verschillende universiteiten oriëntatiecursussen en –trainingen dan wel beroepsgerichte masters aan, soms in 

combinatie met een bedrijfsstage. 

Veel bètastudenten zien het leraarschap weliswaar als een aantrekkelijke bijbaan, maar uiteindelijk kiezen ze vaak 

niet voor een onderwijsloopbaan, vanwege het beperkte loopbaanperspectief, onvoldoende ontplooiingskansen en 

gebrek aan vakinhoudelijke diepgang. In het licht van het groeiende tekort aan (vooral eerstegraads) bètadocenten 

geven veel instellingen groeiende aandacht aan het leraarschap in de eerste studiejaren. Via de plannen van de 

staatssecretaris van OCW om bètatechnische bachelors met een educatieve minor in aanmerking te laten komen 

voor een tweedegraads lesbevoegdheid kunnen studenten tijdens de studie zonder studievertraging kennismaken 

met het leraarschap en althans voor een tijdje voor de klas staanme 

nde universiteiten brengen een koppeling aan tussen de educatieve minor, de PAL (Persoonlijk AssistentVerschillende un 

op1. Door deze schakeling kunnen studenten vanaf hun eerste jaar in de bacheloropleidingLeraren) en Bèta1op1. D 

oortgezet onderwijservaring opdoen met het voortgez 

Conclusie: Veel universiteiten hanteren geen expliciet eigen beleid gericht op het bieden van een reëel 

beroepsperspectief aan studenten, en erkennen dat zij hieraan meer moeten doen. Bètastudenten zien het 

leraarschap veelal als weliswaar een aantrekkelijke bijbaan, maar uiteindelijk kiezen ze vaak niet voor een 

onderwijsloopbaan. De instellingen besteden groeiende aandacht aan het leraarschap in de eerste studiejaren. Door 

de plannen om bètatechnische bachelors met een educatieve minor een tweedegraads lesbevoegdheid te geven, 

kunnen studenten tijdens de studie zonder studievertraging kennismaken met het leraarschap. 

Regionale netwerken 

Alle algemene en technische universiteiten werken goed en structurructureel samen met al hun ketenpartners. De 

netwerken rondom universiteiten (en hogescholen) lijken ziken zich steeds meer te ontwikkelen tot ankerpunten voor 

verduurzaming, vooral in relatie tot de vo-scholen,olen, in het bijzonder Universumscholen en Technasia. 7 Vooral in de 

7 Zie Kaashoek, Bram, Rob Bilderbeek, Guido Ongena & Robbin te Velde (2008), Makelen en schakelen. Netwerkanalyse 
Universum Programma. In opdracht van HET Platform Bèta Techniek. Platformpocket. Utrecht: Dialogic. 
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bevordering van de doorstroom van vo-leerlingen naar het bètatechnisch ho spelen de universiteiten en hogescholen 

een cruciale rol. Universiteiten zien het waarborgen van een goede inhoudelijke aansluiting tussen vo en wo 

inmiddels als een reguliere taak en nemen hun verantwoordelijkheid in de bètavakvernieuwing, getuige hun grote 

inhoudelijke betrokkenheid bij de vakvernieuwingscommissies voor de bètavakken, en bij moduleontwikkeling voor 

et nieuwe bètavak Natuur, Leven & Technologie (NLT), Wiskunde D, etc. Zowel bij vo-scholen als bij universiteitenhet n 

de beschikbare tijd en capaciteit wel een serieus knelpunt voor het onderhouden en de uitbouw van devormt de 

menwerking.netwerksamen 

e aanpak ter bevordering van de doorstroom is intensieve samenwerking tussen vo- en ho-instellingenVoor een effectieve aa 

ar de indruk van de auditcommissie is deze samenwerking tussen vwo en wo vaak al robuust.absolute noodzaak. Naar d 

Conclusie: De universiteiten werken goed en structureel samen met al hun ketenpartners. De netwerken rondom 

universiteiten (en hogescholen) lijken zich steeds meer te ontwikkelen tot ankerpunten voor verduurzaming, vooral in 

relatie tot de vo-scholen. Voor een effectieve aanpak ter bevordering van de doorstroom tussen vo en ho is intensieve 

samenwerking tussen vo- en ho-instellingen absolute noodzaak. Naar de indruk van de auditcommissie is deze 

samenwerking tussen vwo en wo vaak al robuust. Zowel bij vo-scholen als bij universiteiten is beschikbare tijd en 

capaciteit wel een serieus knelpunt voor onderhoud en uitbouw van netwerksamenwerking. 

goed van de grond lijkt te komen, blijft de verdere Hoewel de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen goed

 samenspel tussen wo en hbo vereist dat deontschotting tussen de onderwijszuilen om aandacht vragen. Een goed sam dat de 

zoeken. In het tweerichtingsverkeer ho-instellingen meer met elkaar optrekken en gezamenlijk naar oplossingen zoek eerichting 

tussen wo en hbo kan zowel de doorstroom e wo-opleiding als de “van hbo’ers naar een bètatechnische wowwo-ople w afstroom ” 

auditcommissie is devan wo-studenten naar het bètatechnisch hbo soepeler verlopen. Naar de indruk van de auditde indru 

elend.kwaliteit van dit tweerichtingsverkeer van studenten tussen hbo en wo in de praktijk sterk wisselendhbo en w 

Conclusie: In het tweerichtingsverkeer tussen wo en hbo kan zowel de doorstroom van hbo’ers naar een 

bètatechnische wo-opleiding als de “afstroom” van wo-studenten naar in het bètatechnisch hbo soepeler verlopen. 

In de Sprint-UP pilots in de regio’s Amsterdam en Arnhem/Nijmegen hebben de instellingen hun eerste –n de re 

overwegend positieve – ervaringen opgedaan. In scherp contrast hiermee staan – overwegend afwijzende – reactiestieve – tie 

van andere instellingen die onder de gegeven condities deelname aan Sprint-UP niet aantrekkelijk vinden. Zore inst 

ondervinden verschillende instellingen financiële en personele knelpunten. Deelname wordt te duur gevonden. Bij dendervi n. 

ho-instellingen is de interesse voor vrijwillige inzet in het vo gering. Inzet van aio’s wordt niet als een relevante optiean 

gezien. Het resultaat is “helaas eenrichtingsverkeer”. 

Conclusie: De uitrol van Sprint-UP verdient extra aandacht. Vanuit het vo bestaat grote interesse voor detachering 

naar het bètatechnisch ho, omgekeerd is de interesse bij ho-docenten betrekkelijk gering. De financiële condities 

lijken bij strikte interpretatie te knellend om een aantrekkelijke optie te kunnen zijn voor de betrokken instellingen. 

Aanvullende thema’s 

De universiteiten ontwikkelen voor de doelgroepen vrouwelijke, allochtone, werkende en buitenlandse studentente 

weliswaar op zichzelf staande activiteiten die erop gericht zijn om de instroom dan wel de doorstroomsnelheid vand 

deze studenten te vergroten. Maar universiteiten hebben hiervoor doorgaans geen structureel beleid opgezet.tu 

Uitzondering vormt de werving van buitenlandse studenten, vooral voor de masterinstroom. De huidige hogerin 

uitstroomcijfers van een aantal instellingen zijn voor een substantieel deel te danken aan deelname van buitenlandsen a 

studenten (TU/e, TUD, WUR). 

De meeste universiteiten voeren geen expliciet doelgroepenbeleid voor vrouwelijke studentenijk , ook bij hun duidelijke 

ondervertegenwoordiging in hardere bètaopleidingen. In de praktijk van de gerichte werving van meisjesstudentenric 

worden veel verschillende aanpakken naast elkaar gehanteerd, zonder goed zicht op de effectiviteit ervan.zi 

34 



.

oc

in

ie 

king

35 

De werving van allochtone studentenoc  is op weinig universiteiten een serieus speerpunt. Gegeven de lage 

participatiegraad van allochtonen in het bètatechnisch ho is er echter nog een wereld te winnen (dit geldt evenzeervava

voor vo-scholen). Universiteiten met relatief grote aantallen allochtone studenten besteden wel bijzondere aandachtn).n).

aan de door- en uitstroom van deze categorie studentenee

Geen van de universiteiten voert een doelgroepbeleid dat zich specifiek richt op de werving vadede werkenden. De 

auditcommissie verwacht dat het belang van deze doelgroep zal toenemen wanneer het bachelordiploma immmm

toenemende mate wordt gezien als een afgeronde wetenschappelijke basisopleiding. Dit kan ertoe leiden dat meermm

studenten eerst een paar jaar gaan werken alvorens aan een masteropleiding te beginnen. Wel besteedt de WURdede

gerichte aandacht aan het aantrekken van zij-instromers met een bèta-achtergrond (al dan niet als expatriate) dieerer

interesse hebben voor het leraarsberoepin 

E-learning wordt in algemene zin nog weinig als een bewust gekozen strategie of werkvorm toegepast. Een aantal 

universiteiten werkt wel aan e-learning plannen dan wel voert bescheiden plannen uit. 

Conclusie: Afgezien van de werving van buitenlandse studenten voeren de universiteiten geen structureel 

doelgroepenbeleid. De meeste universiteiten voeren geen expliciet doelgroepenbeleid voor vrouwelijke 

studenten. De werving van allochtone studenten is op weinig universiteiten een serieus speerpunt. Geen van de 

universiteiten richt zich specifiek op de werving van werkenden. E-learning wordt in algemene zin nog weinig als 

een bewust gekozen strategie of werkvorm toegepast. 

Verduurzaming 

De universiteiten zijn positief over de duurzame voortzetting van succesvolle activiteiten en initiatieven die onder het 

Sprint Programma zijn ontwikkeld en ingezet. De meeste universiteiten hebben de succesvolle delen van hun 

bètatechniekbeleid al budgettair verankerd dan wel spreken bij monde van het CvB daarvoor hun commitment uit. 

Andere universiteiten investeren dermate substantiële bedragen in organisatorische voorzieningen dat daarmee 

indirect Sprintactiviteiten worden bestendigd. 

Conclusie: Het Sprint Programma is goed geslaagd in de opzet om een impuls te geven aan het proces van 

bètavernieuwing in het wo. De gevolgde programma-aanpak is een voorbeeld van een geslaagde 

vernieuwingsoperatie. Sleutel voor het succes is de onderliggende filosofie dat de instellingen zelf het voortouw 

nemen. 

instellingen maken zich zorgen over “financieel zwaar weer” ten gevolge van bezuinigingen die op handenEen paar instell 

e deze uitwerken op de voortzetting van Sprintactiviteiten. Een ander punt van zorg betreft dzijn. Onzeker is hoe deze 

pleidingen (van de TUD en de RUG) om een numerus fixus in te stellen als gevolg vanoverweging van sommige opleidin 

onstuimige instroomgroei.8 e aantal good practices waaraan het Sprint Programma heeft bijgedragen, biedtHet grote aanta 

Alle universiteiten willen de Sprintprojecten, -activiteiten eneen goede uitgangspositie voor verduurzaming. Alle u 

Sprintprojecten resulteren in “duurzame producten” die-initiatieven die succesvol zijn gebleken, voortzetten. Veel Sprintp 

malel worden geïncorporeerd in de normaleoverdraagbaar zijn naar de ketenpartners in het programma dan wel worden 

bedrijfsvoering. 

na afloop van hetDe meeste instellingen willen expliciet blijven werken aan vernieuwing van het bètaondeaonderwijs, ook na afloop 

Sprint Programma, zoals duidelijk blijkt uit de innovatieagenda. Een substantieeantieel deel daarvan heeft direct betrekking 

op structurele samenwerking met collega-instellingen, ketenpartners eners en bedrijven, vooral in de “eigen” regio. Deze 

ontwikkeling is in de ogen van de auditcommissie een mooi aanooi aangrijpingspunt voor duurzame inbedding van de 

Sprintimpuls. Hoe voortvarend de universiteiten het bètet bètavernieuwingsproces zullen voortzetten, moet nog blijken. De 

8 Een – in de ogen van de auditcommissie – interessante potentiële good practice betreft het inbouwen van financiële prikkels in het 
nieuwe universitaire verdeelmodel van de Universiteit Leiden op basis van in-, door- en uitstroomprestaties. Verbetering van rendement 
wordt dan beloond met meer financiële armslag. 
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bezuinigingen en andere prioriteiten in het instellingsbeleid dan die van bètatechnische opleidingen kunnen de 

goede intenties danig in de weg staan. 

Conclusie: Alle instellingen zijn bereid om te blijven werken aan vernieuwing van het bètaonderwijs, ook na 

“Sprint”. Aangrijpingspunten voor verduurzaming zijn de innovatieagenda’s, de disseminatie van good practices en 

de zich ontwikkelende regionale netwerken rondom de ho-instellingen. De bezuinigingen die ophanden zijn vormen 

een serieuze bedreiging voor de voortzetting van op zichzelf waardevolle activiteiten. 

4.3 Aanbevelingen 

epresenteerde analyse en conclusies komt de auditcommissie tot de volgendOp grond van de in 4.2 gepr 

de dezelfde structuur gevolgd. Per aanbeveling wordt aangegeven of deze gericht isaanbevelingen. Daarbij wordt de d 

niversiteiten (TU), het Platform Bèta Techniek (Platform) of het ministerie van OCWaan de instellingen (I), technische unive 

(OCW). 

Kwantitatieve doelrealisatie 

(4.1) aan twee van de drie technische universiteiten roept de vraaDe bij de doelstelling achterblijvende instroom aan 

met de instroomontwikkeling van enerzijds TUD eop of er systematische oorzaken zijn die het verschil me 

anderzijds van UT en TU/e deels kunnen verklarenalgemene universiteiten (vooral RU, RUG, VU en WUR) en and 

he universiteiten in overweging nader teDe auditcommissie geeft het Platform en de betrokken technische u r te 

meer gericht de instroom te kunnenonderzoeken waarop de instroomverschillen te herleiden zijn om zo meer troom te 

stimuleren. (TU)(Platform) 

(4.2) nd op achterblijvendeDe auditcommissie stelt de vraag in hoeverre universiteiten moeten worden afgerekend n moeten 

t Programma oinstroomprestaties terwijl ze hun uitstroomprestaties wel halen. Uiteindelijk draait het Sprint Praties we 

perspectiefhet verbreden van de uitstroom van gediplomeerde bètatechnici naar de arbeidsmarkt. Vanuit dit persdiplome 

engeeft de auditcommissie het Platform in overweging om met de instellingen voor de toekomst maatafspra enlatform 

te maken die meer recht doen aan verschillen in uitgangspositiecht doe (Platform) 

Onderwijsvernieuwingieuwi 

(4.3) De auditcommissie bepleit een voor studenten herkenbaar en betekenisvol scala aan bètatechnischee audi 

bacheloropleidingen waarin – via minoren of anderszins – voldoende ruimte bestaat voor een brede 

vakinhoudelijke oriëntatie gecombineerd met studieactiviteiten die het curriculum als geheel voldoendend 

aantrekkelijk maken voor studenten. (I) 

(4.4) De instroom in cluster-2-opleidingen groeit in de periode 2000-2007 procentueel duidelijk sneller dan deelle 

gemiddelde instroom (inclusief cluster-1-opleidingen). Vooral instellingen die moeite hebben om deo 

instroomdoelstelling te halen raadt de auditcommissie aan om zwaarder dan nu in te zetten op heten 

groeipotentieel van cluster-2-opleidingen. (I) 

(4.5) Universiteiten passen een grote variëteit aan maatregelen (zie Tabel 1) toe die gericht zijn op vergroting vat z 

de doorstroomsnelheid van studenten, maar waarvan de effectiviteit en efficiëntie onbekend is. Don 

auditcommissie raadt de instellingen aan om toepassingen van dergelijke doorstroom bevorderenderoo 

maatregelen – los van elkaar en in combinatie – goed te monitoren en zorgvuldig op effectiviteit en efficiëntiedi 

te evalueren. (I) 

(4.6) De opvallend grote verschillen die in doorstroomsnelheid optreden tussen de universiteiten doen vermoedend 

dat er op dit punt betrekkelijk eenvoudig winst is te realiseren door good practices slim te kopiëren. Dod 

auditcommissie raadt de instellingen daarom nadrukkelijk aan om toepassing van deze good practices in dep 

eigen instelling systematisch af te wegen en de meest kansrijke uit te voeren.te (I) 
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(4.7) De auditcommissie herhaalt haar aanbeveling (uit het auditrapport van 2007) om meer bewust geplandemm 

experimenten op te zetten gericht op doorstroom bevorderende arrangementen. Het belang van dente 

doorstroomproblematiek vraagt om een meer systematische aanpak dan nu wordt toegepastoo (Platform) 

(OCW)(I)W)( 

(4.8) De auditcommissie benadrukt de wenselijkheid van een eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie vaa 

studierendement en bepleit de ontwikkeling daarvanstu (OCW) 

Instellingsbeleidel 

(4.9)9 Met alle waardering voor het algemene commitment van de instellingen voor bètatechniekbeleid, de meer 

programmatische benadering en de toegenomen samenhang tussen de Sprintactiviteiten en –initiatieven 

vindt de auditcommissie dat de aansturing in termen van resultaatgericht innoveren nog aanzienlijke 

resultaten kan opleveren. Daarbij bepleit de commissie een reële interpretatie van “sturing op cijfers”, in 

termen van het sturen op een aanpak die de verwachting van kwantitatieve resultaten rechtvaardigt. (I) 

(4.10) Bijzondere aandacht bij de instellingen vraagt de auditcommissie voor het inbouwen van financiële prikkels instellingen vraagt destellingen vraagt de auditcommi 

het universitaire verdeelmodel op basis van in-, door- en uitstroomprestaties (zoals de UL dit wil toepassen)universitaire veruniversitaire verd 

Verbetering van de doorstroomsnelheid wordt zo beloond met meer financiële armslag. De auditcommissie 

beschouwt de hantering van dit soort prikkels als een interessante potentiële good practice waarvan de 

effectiviteit goed dient te worden gemonitord en geëvalueerd. (I) 

(4.11) In de ogen van de auditcommissie is het nog een open vraag in hoeverre het bètaonderwijs aan universiteiten 

gevoed wordt door een lerende vernieuwingscultuur; ze betwijfelt of de instellingen voldoende van elkaar 

leren. De commissie beveelt daarom de instellingen en het Platform aan om het “slim kopiëren” en op maat 

snijden van good practices naar de specifieke condities in andere regio’s en instellingen – waar mogelijk en 

zinvol – te stimuleren. (I)(Platform) 

(4.12) Gezien het belang dat de auditcommissie hecht aan continuïteit in het vernieuwingsproces van de bètavakken 

in het vo bepleit ze bij de universiteiten om de vernieuwingscommissies voor de bètavakken in het vo te 

blijven ondersteunen. (I) 

(4.13) De auditcommissie bepleit het gebruik van internationale benchmarks om de bètavernieuwing in het 

Nederlandse wo beter in perspectief te kunnen plaatsen. Achtergrond van de Lissabondoelstellingen is 

mers versterking van de Europese innovatie- en concurrentiekracht. Het ligt daarom in de rede om deimmers v 

rogressie in Sprintverband mede te plaatsen in de context van de ontwikkeling in andere landengeboekte progres 

(Platform)(OCW) 

(4.14) de verankering van het docentschap in het loopbaanbeleid van de staf. DeDe auditcommissie benadrukt solide vera 

mslag in de instellingen.commissie bepleit in dit opzicht een cultuuromslag i (I) 

Profiel- en studiekeuzebegeleiding 

(4.15) aantal instellingenaanpak bij een aantaDe auditcommissie heeft grote waardering voor de gekozen meersporenaanpak b 

centen – en daarbinnengericht op verschillende doelgroepen – niet alleen leerlingen, maar ook ouders en do en docenten – 

de uiteenlopende activiteiten gericht op voorlichting, kennismaking en onderondersteuning van de profiel- en 

studiekeuze door vo-leerlingen. Doorbreking van hardnekkige beeldvbeeldvorming en vooroordelen is en blijft 

daarbij een belangrijke nevendoelstelling. De auditcommissiemmissie geeft het Platform nadrukkelijk in overweging 

om initiatieven te stimuleren die erop gericht zijn omzijn om zorgvuldig te monitoren hoe deze beeldvorming zich 

ontwikkelt onder invloed van getroffen maan maatregelen. (Platform) 

(4.16) Vooral bij meisjes- en havo-leero-leerlingen is er nog een groot onbenut potentieel van (verborgen) bètatalent. Na 

de keuze voor een maan maatschappijprofiel is de weg naar een vervolgstudie in het bètatechnisch ho zo goed als 
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afgesloten. De auditcommissie bepleit daarom verdere accentverschuiving in de betrokkenheid van 

universiteiten bij activiteiten die gericht zijn op de profielkeuze van 3e klassers – overigens zonder de 

instroomactiviteiten voor de bovenbouw in het vo te verwaarlozen. (I) 

(4.17)(4 De auditcommissie raadt de instellingen aan om alumnibeleid (verder) gericht te ontwikkelen op de stimulering 

van de keuze voor een natuurprofiel en in het verlengde daarvan een bètavervolgstudie in het ho. (I) 

en praktijkoriëntatiBeroeps- en 

(4.18) tcommissie vindt dat universiteiten en bètafaculteiten zich meer dan nu doorgaans het geval is actiefDe auditcom 

tten voor het verduidelijken van het beroepsperspectief van vo-leerlingen bij de profielkeuze enmoeten inzetten 

e eeeen exacte studie kiezen.van studenten die ee (I) 

(4.19) de instellingen op om alumni(netwerken) meer structureel in te zetten bij wervingDe auditcommissie roept de 

atie en in het onderwijs zelfvoorlichting en beroepsoriëntatie (I) 

(4.20) teel betrokken bij aan de profiel- en studiekeuze gerelateerdBedrijven zijn nu veelal slechts incidentee 

chnchnische universiteiten intensief samen met het afnemendactiviteiten. Weliswaar werken vooral de techn 

heeft echter de indruk dat nog onvoldoende wordt ingezet opwerkveld, veelal in de regio. De auditcommissie heeft 

et-beroepsgerichte masters om zo studenten te helpensamenwerking met het afnemend werkveld voor de niet-be 

gen daarom aan daar meer aan te doen.een eigen beroepsbeeld te ontwikkelen. Ze raadt de instellingen (I) 

(4.21) enopleidingen tijdens de bètaopleidingenMet alle waardering voor de meer systematische aandacht voor lerarenop ens de bè 

eiende instroom. In het licht vanvraagt de commissie zich af of deze ook leidt tot de gewenste duidelijk groeiendnnde ieien 

intensivering van dezehet nijpende tekort aan bètadocenten in het vo benadrukt de auditcommissie dat inteuditcomm 

activiteiten noodzakelijk is. (I)(Platform)(OCW) 

(4.22) r eenDe auditcommissie juicht de plannen om bètatechnische bachelors met een educatieve minor voor eenm bèta 

tweedegraads lesbevoegdheid in aanmerking te laten komen toe. Ze is van oordeel dat instelling van eenin aan 

dergelijke educatieve minor in de bachelorfase niet mag leiden tot beperking van de masterkeuzeminor (I)(OCW) 

Regionale netwerkenwerk 

(4.23) Het proces van regionale netwerkvorming rondom ho-instellingen lijkt goed van de grond te komen. Deet pro 

kwaliteit van de netwerkvorming – in termen van dichtheid en intensiteit – loopt echter sterk uiteen. DeDe

auditcommissie raadt daarom het Platform aan om nauwkeurig te monitoren in hoeverre de 

netwerkontwikkeling naar wens verloopt en te sturen op factoren die netwerkontwikkeling positiefef 

beïnvloeden. (Platform) 

(4.24) Gelet op het cruciale belang van bevordering van de doorstroom vanuit het vo naar het bètatechnisch ho alsate 

ook van het tweerichtingsverkeer tussen wo en hbo beveelt de auditcommissie aan om na te gaan op welkete 

wijze dit doorstroomproces in een regionaal netwerk waarin instellingen voor voortgezet en ho en bedrijvent e 

intensief samenwerken, kan worden gestimuleerd. (Platform)(I) 

(4.25) De auditcommissie raadt de instellingen aan meer aandacht te besteden aan de impact van de focus opa 

onderzoeken en ontwerpen in het vo (vooral aan de Technasia, maar ook in het nieuwe bètavak Natuur, Levenie 

& Technologie, NLT). Deze ontwikkeling kan de kwaliteit van de bètatechnische instroom in het wo en dein 

kwaliteit van de aansluiting tussen vo en wo aanzienlijk stimuleren. (I) 

(4.26) In de uitrol van Sprint-UP raadt de auditcommissie het Platform aan om de invulling van het programma ee 

met name de financiële condities zodanig aan te passen dat toepassing van de regeling aantrekkelijker wordtv 

voor ho-instellingen en –docenten dan nu het geval is. (Platform) 
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(4.27) De auditcommissie beveelt alle instellingen – maar in het bijzonder instellingen die worstelen met demm 

achterblijvende instroom van bètatechniekstudenten – aan om voortvarend te blijven werken aan deve 

uitbreiding en de versteviging van hun regionale netwerk met andere onderwijsinstellingen en bètatechnischein 

bedrijven.ve (I) 

(4.28) De auditcommissie raadt het Platform aan om de regionale netwerkontwikkeling goed te monitoren, tea 

stimuleren waar de gewenste uitbreiding en intensivering achter blijft bij de verwachtingen en extra impulsesti 

te geven op basis van een goed inzicht in de succesfactoren voor netwerkvorming. (Platform) 

Aanvullende thema’n 

(4.29)(4 De auditcommissie is ronduit bezorgd over het ontbreken van vernieuwingsplannen bij de instellingen voor 

een krachtige en energieke aanpak van doelgroepen die nu in het bètaonderwijs ondervertegenwoordigd zijn. 

In de innovatieagenda van de instellingen ontbreekt expliciete aandacht voor de werving van vrouwelijke, 

allochtone en werkende bètastudenten. In het licht van de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke 

studenten in met name de cluster-1-opleidingen en (in samenhang daarmee) op de technische universiteitenhnische universiteitenen (in samenhang daarmee) op de technische universiteiten 

is het ronduit opmerkelijk dat universiteiten – afgezien van incidentele samenwerking met de VHTO – geenpmerkelijk dat univepmerkelijk dat univers 

systematische aandacht besteden aan het vergroten van instroom van meisjes. De auditcommissie dringt ersystemsystema 

daarom bij de instellingen nadrukkelijk op aan om – gegeven het verborgen instroom potentieel van deze 

doelgroep – specifiek op deze doelgroep gericht wervingsbeleid te ontwikkelen dan wel te intensiveren. (I) 

(4.30) Datzelfde geldt voor de stimulering van allochtone vo-leerlingen om te kiezen voor een hogere bètatechnische 

vervolgopleiding. De auditcommissie roept de universiteiten op hun instroomactiviteiten nadrukkelijker dan nu 

het geval is ook op deze doelgroep te richten. (I) 

(4.31) Voor zover allochtone studenten kiezen voor een hogere bètaopleiding bepleit de auditcommissie bij de 

instellingen – in het bijzonder de Randstedelijke universiteiten – voor specifiek op deze doelgroep 

toegesneden studieloopbaanbegeleiding gericht op minimalisering van de uitvalkans en maximale benutting 

van hun potentieel. (I) 

(4.32) Geen van de universiteiten richt zich nu specifiek op de werving van werkenden. Met de inbedding van de 

Ba-Ma-structuur zal – naar verwachting – ook de combinatie van werken en studeren meer gangbaar 

worden. De auditcommissie bepleit daarom een meer op werkenden gerichte benadering in het 

wervingsbeleid.werv (I) 

(4.33) universiteiten gerichte pogingen doen om bepaalde categorieën (bijvoorbeeld vrouwelijke)Voor zover univer

 worden veel verschillende aanpakken naast elkaar gehanteerd, zonder goed zicht op destudenten te werven, word 

naar een werkelijk effectieve aanpak is gewensteffectiviteit ervan. Onderzoek naar e (I)(Platform)(OCW) 

Verduurzaming 

(4.34) gspunten voor verduurzaming. De auditcommissiDisseminatie van good practices is één van de aangrijpingspunte 

ndig nader uit tenhoudelijk en onderwijskundig nadviseert om de verdere ontwikkeling van deze good practices ook inhoudelij 

rr (te maken) zijnaagbaar (telichten en systematisch te evalueren, zodat zij ook naar andere contexten overdraagbaaar (t (I) 

(Platform) 

(4.35) De bezuinigingsopgave waarvoor een aantal instellingen zich ziet geiet gesteld, vraagt om een door inzicht in 

effectiviteit geschraagde prioritering van activiteiten, initiatienitiatieven en projecten die gericht zijn op stimulering 

van het hoger bètaonderwijs. Met het oog op een geen gefundeerde keuze voor continuering van effectieve en 

efficiënte initiatieven herhaalt de auditcommtcommissie haar pleidooi voor zorgvuldig gemonitorde voortgang. (I) 

(4.36) De regionale netwerkontwikkelwikkeling biedt een hoopvol stemmend perspectief op een betere doorstroming van 

talent naar het hoger boger bètatechnisch onderwijs en een toekomstvast curriculum. De bekostiging van de 
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samenwerking tussen ketenpartners in deze regionale clusters is echter nog niet goed uitgekristalliseerd. De 

auditcommissie dringt er bij het Platform op aan het voortouw te nemen in de ontwikkeling van 

bekostigingsmodellen die een goede waarborg vormen voor continuïteit van deze netwerken. (Platform) 

(4.37)(4 Een aantal bètaopleidingen ondervindt – mede als gevolg van succesvol gevoerd beleid – onstuimige 

instroomgroei die aanleiding geeft om serieus een numerus fixus te overwegen. Deze snel groeiende 

pleidingen worden door het gewijzigde bekostigingssysteem van het ministerie van OCW geconfronteerd ople 

en substantiële behoefte aan overbruggingsfinanciering. Aangezien deze ontwikkeling op gespannen met een 

omen te staan met de realisatie van de Sprintdoelstellingen raadt de auditcommissie de betrokkenvoet kan kom 

an deze problematiek landelijk aan de orde te stellen.universiteiten aan (I)(OCW) 

40 
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5 Ho: conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden gemeenschappelijke hoofdlijnen uit de afzonderlijke auditrapportages van het hbo en hetuk 

wo gepresenteerd. Hoewel beide sectoren verschillen – in veel opzichten zijn het worlds apart – vormen het hbo ent 

wo tegelijkertijd een onderwijssysteem met talloze verbindingen. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op dke 

gemeenschappelijke uitdagingensc 

Achtereenvolgens komen aan de orde het sectorbeeld van het ho (5.1), het sectorbeeld van het vo (5.2)er 

gemeenschappelijke uitdagingen voor het hbo en wo, met bijzondere aandacht voor rendement (5.3.1), regionalem 

netwerken en ketenaanpak (5.3.2), doelgroepen (5.3.3), lerarenopleidingen (5.3.4), en duurzame verankering vanne 

Sprint in het ho (5.4). 

Hierna wordt aansluitend op de conclusies bij de aanbevelingen expliciet aangegeven of deze gericht zijn aan de 

instellingen (I), hogescholen (H), universiteiten (U), het Platform (Platform), of het ministerie van OCW (OCW). 

5.1 Sectorbeeld van het hoger onderwijs 

Beide commissies concluderen op grond van de audit 2008 dat het Sprint Programma als geheel gezien de 

ontwikkelingen in in- en uitstroom van studenten bètatechniek op koers ligt. De instroomdoelstelling 

wordt in 2007/08 nagenoeg gehaald, terwijl de uitstroomdoelstelling waarschijnlijk in 2010 wordt gehaald. Op de 

meeste kompaspunten zijn beide auditcommissies tevreden over de inzet van de instellingen. De instellingen hebben 

goede voortgang geboekt in het stimuleren van het hoger bètatechnisch onderwijs. Dat geldt vooral voor de 

kompaspunten onderwijsvernieuwing, profiel- en studiekeuzebegeleiding, praktijk- en beroepsoriëntatie en regionale 

netwerkvorming. 

Op het gebied vans onderwijsvernieuwing maken de instellingen veel werk van didactische vernieuwing en van 

flexibilisering en vernieuwing van het opleidingenaanbod, vooral door snijvlakopleidingen te ontwikkelen en aan te 

bieden. Instellingen zien verhoging van de doorstroomsnelheid van studenten als één van de centrale 

verbeterpunten van het bètatechnisch ho, gezien de huidige rendementniveaus met alle reden. In de praktijk 

hanteren de instellingen een grote variëteit aan maatregelen ter verhoging van de doorstroomsnelheid, maar 

onvoldoende duidelijk is wat goed werkt en wat niet. 

ngen werken ook actief aan betereInstellingen ws profiel- en studiekeuzebegeleiding van vo- en mbo-leerlingen met 

od van instroomactiviteiten. De nadruk ligt op kennismaking met en informatievoorziening overeen breed aanbod van 

vervolgstudies, vooral nog aan leerlingen in de bovenbouw. Groeiende aandacht gaat uimogelijke bètatechnische vervo 

ssers  in ‘grensoverschrijdende’ activiteiten op het raakvlak tussen vo en ho, enaar de profielkeuze van derdeklassers, in

chool. Havisten blijken veel minder zeker over de keuze van hbo-op of in de onmiddellijke omgeving van de school. H 

opleidingen dan mbo’ers. 

atechniek teo-leerlingen om geen bètatechn‘Geen aantrekkelijk beroepsperspectief’ is een belangrijke reden voor vo-leerlings� 

hho-instellingen deeeste ho-inkiezen. Om het bètatechnisch onderwijs aantrekkelijker te maken intensiveren de meeste hho 

praktijk- en beroepsoriëntatie epservaring te, door de banden met bedrijven aan te halen, studestudenten beroepservarin 

laten opdoen en door alumninetwerken vaker en actiever in de voorlichting teing te betrekken. Gezien het groeiende 

tekort aan bèta(techniek)docenten geven veel instellingen tijdens dens de opleiding meer aandacht aan het leraarschap, 

bijvoorbeeld door educatieve minoren te ontwikkelen. 

Alle instellingen werken in toenemende mate strate structureel samen ins regionale netwerken. Vooral de versterking 

van de doorstroom van vo-leerlingen naen naar het bètatechnisch ho krijgt meer en meer prioriteit. De instellingen zien 

het waarborgen van een goedeoede inhoudelijke aansluiting tussen vo en ho steeds meer als reguliere taak en nemen 

hun verantwoordelijkheelijkheid in de bètavakvernieuwing. Voor zowel vo-scholen als ho-instellingen zijn beschikbare tijd 
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en capaciteit een serieus knelpunt voor onderhoud en uitbouw van netwerksamenwerking. De samenwerking 

tussen hbo en wo vraagt nadere aandacht. 

Twee kompaspunten verdienen volgens beide auditcommissies in algemene zin meer aandacht. 

De ho-instellingen slagen er in algemene zin nog onvoldoende in om meisjes, allochtonen en werkenden te Des 

resseren voor een bètatechnische opleiding. De instellingen voeren geen expliciet en structureelinteres 

oepenbeleiddoelgroep voor andere dan de gangbare doelgroepen. Dit is opmerkelijk gezien het contrast tussen het 

entieel enerzijds en de duidelijke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke studenten en de lagewervingspotenti 

an allochtone studenten in de hardere bètaopleidingen. Vooral ho-instellingen met eenparticipatiegraad van 

m kunnen met een meer gerichte aanpak van deze doelgroepen hun voordeel doen. Volgens achterblijvende instroom k 

nog een wereld te winnen.de auditcommissies is hier nog 

Aan alle ho-instellingen heeft hets nstellingsbeleidinste  ten opzichte van vorige jaren aan samenhang en consistentie 

te aansturing. Niettemin zien de auditcommissies nog ruimte voorgewonnen door meer programmagerichte aa 

ingscultuur die uiteindelijk bepalend is voor de duurzame verankeringversterking van de resultaatgerichte vernieuwings 

ering van bètatechniek in het instellingsbeleid staat bij een van de Sprintimpuls in het instellingsbeleid. Verankering 

Deze dwingt tot een kritische afweging van kosten en aantal instellingen onder druk van bezuinigingsdreiging. Dez

 aanleiding om sterker op kwantitatieve resultaten baten van activiteiten en initiatieven, en is voor de instellingen aan 

te sturen. 

Conclusie: De instroom in het ho groeit in de periode 2002/03 – 2007/08 met 14% tot 27.288 studenten 

bètatechniek in 2007/08, licht beneden de 15%-doelstelling. De groei wordt vooral gerealiseerd in het wo, waar de 

instroom toeneemt met 35%, terwijl de instroom in het hbo nagenoeg constant is. Het hbo draagt in belangrijke 

mate bij aan de groei van het wo. De cluster-2-opleidingen groeien relatief snel (bijna 39% resp. bijna 11%; cf. Tabel 

15 en Tabel 16), in absolute zin draagt de groei in cluster-1-opleidingen meer bij.9 De instroom van vrouwelijke 

studenten bètatechniek groeit aanzienlijk sneller dan die van mannelijke studenten. In 2007/08 is bijna een op de 

vier instromende studenten bètatechniek vrouw. Buitenlandse studenten zijn in het wo een opvallend snel groeiende 

instroomcategorie (een toename van 55,6% tot 3.042 studenten in 2007/08). 10 Bij een groei van het aantal 

ho-studenten van 16,9% vertoont het marktaandeel van bètatechniek een lichte daling van 22,1% naar 21,5% in 

de instroom in de periode 2002/03 – 2007/08 (Tabel 15). 

: Hogescholen profiteren – afgaande op de instroomontwikkeling in deze opleidingen – relatief – 

nog te weinig van de aantrekkingskracht die uitgaat van cluster-2-opleidingen.11 Ook universiteiten met eenet 

tegenvallende instroom kunnen baat hebben bij cluster-2-opleidingen. De auditcommissies raden deze ze 

universiteiten en de hogescholen aan om op zoek te gaan naar cluster-2-opleidingen waarvoor een “markt”n 

bestaat, in het bijzonder onder vrouwelijke studenten. Te overwegen is om zich te laten inspireren door dieen 

opleidingen die verwant zijn aan of direct aansluiten op cluster-2-opleidingen aan (naburige) universiteiten.un (I) 

Conclusie: De totale uitstroom uit het ho neemt in de periode 1999/2000–2006/07 toe met 9% naar 17.327 

afgestudeerde bètatechnici in 2007, vooral door een aanwas van 36,1% in het wo (Tabel 18, Bijlage 3). Het ho is op 

weg het gestelde uitstroomdoel van 15% ten opzichte van 2000 in 2010 te halen. Gezien de positieve 

ontwikkelingen aan de instroomkant gaat dat waarschijnlijk lukken. De uitstroom van afgestudeerde bètatechnici van 

9 In absolute zin neemt de instroom van studenten bètatechniek in cluster-1-opleidingen in de periode 2002/03 – 2007/08 met 2.349 
studenten toe, bij de cluster-2-opleidingen met 905 studenten (Tabel 13). 

10 Het betreft hier buitenlandse studenten en studenten met onbekende herkomst. Instellingen zoals bijvoorbeeld de TUD, WUR en TU/e 
hebben substantiële aantallen buitenlandse studenten. 

11 In de periode 2000/01-2007/08 een aanwas van 21,3% in het hbo, en van 64,7% in het wo (Tabel 23 in Bijlage 4). Zie ook de in 
Bijlage 7 (punt j) gemaakte kanttekening bij de mogelijke impact van de gangbare telsystematiek. 
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cluster-2-opleidingen groeit in deze periode met 38,4% aanzienlijk sneller dan die van cluster-1-opleidingen (6%), in 

absolute aantallen domineren de afgestudeerden in een cluster-1-opleiding in de uitstroom (in 2007 een aandeel van 

88,5%; cf. Tabel 18). Het marktaandeel van bètatechniek in de totale uitstroom van het ho neemt met 3,2% af tot 

19,5% in 2007. 

Aanbeveling 5.2ve- : De auditcommissies bevelen het Platform aan om te onderzoeken op welke factoren het 

verschil in de ontwikkeling van de instroom – en in mindere mate van de uitstroom – van het bètatechnisch hbhil 

en wo is te herleiden, en voor zover deze factoren te beïnvloeden zijn, na te gaan welke maatregelen kunnewo 

worden getroffen dan wel uit welke good practices in het bètatechnisch ho lering kan worden getrokken om dwo 

ontwikkeling van de in- en uitstroom van het bètatechnisch hbo verder en meer effectief te stimuleren (zie Bijlageo 

7 voor mogelijke verklaringsgronden). (Platform) 

Verschillen tussen instellingen. Onder de geschetste kwantitatieve ontwikkelingen gaan – soms grote – 

verschillen schuil tussen de instellingen. De universiteiten vormen in feite een groot peloton van instellingen die 

weliswaar uiteenlopend presteren op kwantitatieve prestaties, verduurzaming en de onderscheiden kompaspunten,,es  verduurzaming en de onderscheiden kompaspunten,verduurzaming en de onderscheiden katies ompaspunten,

maar die over het geheel genomen op een vergelijkbaar niveau presteren. Hoewel in de prestaties en inzet op deel genomen op eeneel genomen op een v 

kompaspunten van de hogescholen wat meer reliëf zit, hebben ze alle de inzet om de Sprintambities te halekompaspuntenkompaspunten 

verhoogd. Naar de indruk van de commissies hangen de kwantitatieve prestaties en de kwalitatieve inzet van de 

instellingen veelal samen: ze verklaren niet het verschil tussen hbo en wo als sector maar binnen de twee sectoren 

blijken koplopers in kwantitatief opzicht ook kwalitatief hoog te scoren. De auditcommissies concluderen dat 

(bijzondere externe factoren zoals kleinschaligheid en dure opleidingen buiten beschouwing gelaten) instellingen die 

consistent een actief en gericht instellingsbeleid voeren hogere instroomaantallen weten te realiseren. 

5.2 Beeld van het voortgezet onderwijs12 

De instroom in het bètatechnisch ho is rechtstreeks afkomstig van vo-scholen en voor het hbo ook voor een 

belangrijk deel vanuit het mbo. Door omstandigheden beschikken de commissies niet over een beeld van de 

ontwikkelingen in het bètatechnisch mbo. Voor een goed begrip van de hbo-situatie dient deze informatie nog 

beschikbaar te komen. De commissies raden het Platform daarom aan hiervoor zorg te dragen. In het kader van hun 

ketenaanpak zijn ho-instellingen veelal direct betrokken bij “instroomactiviteiten” in het vo, gericht op begeleiding 

van de profiel- en studiekeuze, en beroeps- en praktijkoriëntatie. Veel van deze activiteiten vinden plaats binnevan 

nale netwerken waarin vo- en ho-instellingen onderling, en met andere ketenpartners samenwerken. Omdatregionale n 

echnisch ho de situatie en de ontwikkeling in het vo van direct belang is, wordt daarvan een kortevoor het bètatechnis 

schets gegeven. 

niversum Programma, kiezen steeds meer vwo’ers en vooral havisten eenOp scholen die deelnemen aan het Universu 

natuurprofiel (cf. Tabel 19 en Tabel 20). De N-score13 van meisjes maakt – vooral op de havo – een inhaalslag. Over 

sjes issnog vooral succesvol bij vwo-jongens. Bij de vwo-meisjes ishet geheel genomen is het Universum Programma vooralsnog vo 

al meeraker voor een natuurprofiel, vooral nog een substantieel verbeterpotentieel. Op de havo kiezen leerlingen aker 

g zoveel mogelijkn hun opties nog zovdubbelprofielen (NT én NG), in plaats van het NT-profiel, vooral omdat leerlingen hun op 

ore van 57,2% in 2007open willen houden. Bij de vwo’ers aan Universumscholen komt de hogere gemiddelde N-sc e N-score van 5 

volledig voor rekening van het NT-profiel, vermoedelijk deels door de vernieuwde twwde tweede fase van het vwo. 

De doorstroom van havisten en vwo’ers naar het bètatechnisch ho neemo neemt in verhouding tot het toenemend aantal 

leerlingen met een natuurprofiel trendmatig geleidelijk af (cf (cf. Tabel 21 en Tabel 22). Bij havisten neemt deze 

doorstroom naar cluster-1-opleidingen in het hbo gestagestaag af van 58% in 2001 naar 49% in 2007, naar cluster-2

12 Gebaseerd op Bilderbeek et al. (2008), Bronnenboek Universum Programma 2008. Utrecht: Dialogic). 

13 Dit is het percentage leerlingen dat voor een natuurprofiel kiest. 
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opleidingen is deze doorstroom min of meer stabiel (4%). Bij vwo’ers neemt de doorstroom naar cluster-1

opleidingen tot 2004 af, daarna leeft hij voorzichtig op; de doorstroom van havisten naar cluster-2-opleidingen is min 

of meer stabiel (11%). Bij havo-jongens ligt de doorstroom naar het bètatechnisch hbo ongeveer een factor drie 

hoger dan bij meisjes; hier ligt een substantieel verbeterpotentieel. De doorstroom van vwo-jongens met een 

atuurprofiel naar het bètatechnisch ho neemt gestaag af, bij de meisjes neemt de doorstroom vanaf 2004 licht toenatu 

rofiel is zowel voor havisten als vwo’ers een goede vroege indicator voor een bètatechnisch vervolg in het hoHet NT-profi 

an leerlingen om een NT- of dubbelprofiel te kiezen is een effectieve strategie om te werken aan een hogerStimulering van l 

erbeterpotentieel voor de doorstroom naar het bètatechnisch ho is vooral groot op de havodoorstroom. Het verbe 

aan het Universum Programma meedoen (UP1 en UP2) voeren relatief veeDe scholen die al langer aan 

Ongeveer twee op de drie Universumscholen voeren de vakken Wiskunde D en/of NLTbètavakvernieuwingen door. Onge 

ben het Technasium ingevoerd (15%). De Technasiumformule lijkt vooral op din. Achttien Universumscholen hebben 

t aandeel leerlingen dat een natuurprofiel kiest. Daarbij valt vooral dhavo effect te sorteren in termen van het aa 

et grote groeipotentieel bij de Technasia ligt bij de meisjes (die kiezeverschuiving van NG- naar NT-profielen op. Het g 

fiel).nu nog weinig maar wel vaker voor een natuurprofiel). 

oreontwikkeling. De N-scores van havisten en vwo’ers aaDeelname aan Jet-Net heeft een positief effect op de N-scoreon 

ch gunstiger dan die aan Universumscholen die nietUniversumscholen die ook in Jet-Net participeren, ontwikkelen zich g 

nwas, bij havisten sterker dan bij vwo’ers  Heasin Jet-Net deelnemen. De combinatie UP – Jet-Net leidt tot extra N-aanw ’ers. 

n richting hoeffect van Jet-Net is nog niet zichtbaar in de doorstroomcijfers van de scholen ric 

cores op ICT-readinessICT geniet nog geen hoge prioriteit in het voortgezet bètaonderwijs, blijkens de lage scorede lage 

nbedding van heGood practices en regionale netwerken vormen goede aangrijpingspunten voor een duurzame inbedijpingsp 

Universumeffect. 

Hoofdconclusie: Nu – na een incubatieperiode – havisten en vwo’ers aan Universumscholen duidelijk meer kiezen 

voor een natuurprofiel, ligt de prioriteit in Universum voor de komende periode op verbetering van de 

doorstroom naar het bètatechnisch ho. Vooral daar is veel winst te behalen in termen van instroom van de 

ho-instellingen. 

5.3 Gemeenschappelijke uitdagingen voor hbo en wo 

Over het geheel genomen laten ho-instellingen die deelnemen aan het Sprint Programma – naar de indruk van deuk 

auditcommissies – op de meeste “windstreken” van het Sprintkompas een overeenkomstig beeld zien. Er treden welE 

verschillen op maar deze hebben een gradueel karakter, het gaat veelal om nuanceverschillen. Het algemene beeld isge 

dat de ho-instellingen op weg zijn de Sprintdoelstellingen te realiseren, wellicht niet bij alle instellingen in evenng 

sterke mate en wellicht niet precies in 2010, maar in grote lijnen zijn beide auditcommissies positief over hetiti 

ingezette vernieuwingsproces. Vooral de inbedding in het instellingsbeleid en het succesvol benaderen van anderena 

dan gangbare doelgroepen moeten voor robuustheid zorgen. Een zich actief opstellende overheid kan voorkomenerh 

dat exogene ontwikkelingen zoals bezuinigingen de verduurzaming van de Sprintimpuls kunnen bedreigen.un 

Hierna komen vier hoofdthema’s aan de orde die naar het oordeel van beide auditcommissies voor het ho als geheelmi 

prioritaire aandacht verdienen, te weten verbetering van het studierendement (5.3.1), versterking van regionale, v 

netwerken (5.3.2), doelgroepen (5.3.3), en de lerarenopleidingen (5.3.4). 

5.3.1 Rendement 

In alle ho-instellingen die deelnemen aan het Sprint Programma, staat vergroting van de doorstroomsnelheid vanng 

studenten hoog op de agenda. De rendementproblematiek is – samen met een betere benutting van het bètatechniscen 

potentieel in het vo – wellicht het meeste dominante thema voor de toekomstige invulling van het Sprint Programmam 

Het
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Ho-instellingen zien zonder uitzonderingn z vergroting van de doorstroomsnelheid als speerpunt, gezien de 

huidige rendementniveaus met reden (cf. Tabel 14 en Tabel 25 in de bijlage). In beide sectoren treden opvallend grotent 

rendementverschillen op, tussen bètatechniekopleidingen én tussen instellingen. De instellingen kampen met eech 

instroomkwaliteit die “enorm varieert” en met studenten die een “problematische” studiehouding hebben. Helit 

systeem prikkelt studenten veelal te weinig om snel en goed af te studeren. Alle ho-instellingen zoeken daarom naaikk 

effectieve manieren om de doorstroomsnelheid te vergroten. De praktijk laat tal van maatregelen zien om de m 

rendementsproblematiek aan te pakken (cf. Tabel 1 en 3.1 in Bijlage 2 voor een overzicht)me 14 

Conclusie: Afgaande op het studierendement van ho-studenten voor een aantal bètatechniekopleidingen aan een 

aantal ho-instellingen (Tabel 14, wo en Tabel 25, hbo) loopt het studietempo per opleiding en per instelling sterk 

uiteen. Voor zover dit beeld maatgevend is voor het algemene beeld is de conclusie gerechtvaardigd dat de 

doorstroomsnelheid aan ho-instellingen voor substantiële verbetering vatbaar is. De grote verschillen – tussen 

opleidingen en tussen instellingen – suggereren veel “laaghangend fruit”. Wellicht kunnen ho-instellingen door good 

practices “slim te kopiëren” progressie in termen van de doorstroomsnelheid boeken (cf. Bijlage 6 in de bijlage). 

Aanbeveling 5.3 : Ho-instellingen passen een grote variëteit aan maatregelen (zie Tabel 1 in 4.2) toe die gerichtHo-instellingen passHo-instellingen passen 

zijn op verhoging van de doorstroomsnelheid van studenten, maar waarvan de effectiviteit en efficiëntie onbekenzijn op verhozijn op verho

zijn. De auditcommissies raden de instellingen aan om toepassingen van dergelijke doorstroom bevorderende 

maatregelen – los van elkaar en in combinatie – goed te monitoren en zorgvuldig op effectiviteit en efficiëntie te 

evalueren. (I) 

Aanbeveling 5.4- : De opvallend grote verschillen die in doorstroomsnelheid optreden tussen de ho-instellingen 

suggereren dat er betrekkelijk eenvoudig winst is te realiseren door good practices slim te kopiëren. De 

auditcommissies raden de instellingen daarom nadrukkelijk aan om initiatieven en maatregelen die andere 

instellingen op dit punt hebben getroffen, systematisch af te wegen en de meest kansrijke uit te voeren. De 

auditcommissies herhalen de aanbeveling aan het Platform (uit het auditrapport van de ACWO in 2007) om meer 

bewust geplande experimenten op te (doen) zetten gericht op doorstroom bevorderende arrangementen. Een van 

de in 3.3.2 voorgestelde diepteprojecten kan zich hierop richten. Het belang van de doorstroomproblematiek 

vraagt om een aanpak die meer evidence-based is dan nu vaak wordt toegepast (zie aanbeveling 5.17a in 5.4). 

(Platform)(I) 

Aanbeveling 5.5Aan : De auditcommissies herhalen de aanbeveling aan het Platform (uit het auditrapport van de 

in 2007) om meer bewust geplande experimenten op te (doen) zetten gericht op doorstroom bevorderendeACWO in 200 

Een van de in 3.3.2 voorgestelde diepteprojecten kan zich hierop richten. Het belang van darrangementen. Een va 

aagt om een aanpak die meer evidence-based is dan nu vaak wordt toegepast (ziedoorstroomproblematiek vraagt 

aanbeveling 5.17a in 5.4). orm)(I)(Platform)(I) 

Aanbeveling 5.6- en de wenselijkheid van een eenduidige en algemeen: De auditcommissies benadrukken de 

ij het Platform en het ministerie van OCW degeaccepteerde definitie van studierendement en bepleiten bij het Pla 

ontwikkeling daarvan. (OCW)(Platform) 

dNaar het oordeel van beide auditcommissies is met een gerichte en doelmatige aanpak van dk van de 

en dienenrendementproblematiek een zo groot belang gemoeid dat hogescholen en universiteversiteiten hierin meer samen dienen 

op te trekken, intensiever opgedane ervaringen met good practices op dit gedit gebied met elkaar te delen, en aanpakken 

die goed werken voortvarend toe te passen. 

14 Ontleend aan de huidige praktijk aan universiteiten, veelal ook van toepassing op het hbo. 
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5.3.2 Regionale netwerken 

De ho-instellingen raken er allengs beter van doordrongen dat structurele samenwerking met hun strategische 

partners vereist is voor een goede vervulling van hun primaire taken. Hogescholen hebben de vaak al goed 

ontwikkelde regionale netwerken met het mbo-veld en bedrijven versterkt met netwerken van vo- en soms 

asisscholen. Ook universiteiten hebben hun netwerken met vooral vo-scholen en in mindere mate (Jet-Net-)basis 

ven, hogescholen en basisscholen versterkt. De netwerken van deze vo-scholen met de ho-instellingen en bedrijven 

drijven zijn aanzienlijk verdicht en geïntensiveerd. Een belangrijk punt voor de toekomst is of de netwerkenJet-Net-bedrijv 

ellingen zich verder ontwikkelen tot ankerpunten voor verduurzaming.rondom ho-instellin 

Conclusie: Alle ho-instellingen werken actief aan uitbreiding en versterking van hun – overwegend regionale – 

netwerk van ketenpartners (andere ho-instellingen, vo- en mbo-scholen, en bètatechnische bedrijven). De 

ontwikkeling van deze netwerken wordt vanuit het perspectief van vo-scholen gekenmerkt door (a) meer en 

intensievere samenwerkingsrelaties gericht op bètavakvernieuwing, (b) versteviging van het profiel- en 

studiekeuzeproces, en (c) versterking van de inhoudelijke aansluiting tussen tussen vo en ho. Dit proces van 

“verdichting” en “intensivering” voltrekt zich tussen vo-scholen en universiteiten wat sterker dan tussen vo-scholen 

en hogescholen, en tussen vo-scholen en bedrijven.15 

Aanbeveling 5.7 de netwerkvorming (in termen van dichtheid en : Gezien de uiteenlopende kwaliteit van de n 

twikkeling van regionale netwerken goed teintensiteit) raden de auditcommissies het Platform aan om de ontwik 

g achter blijft bij de verwachtingen en extra monitoren, te stimuleren waar de gewenste uitbreiding en intensivering ach tingen en 

etwerkvorming. De commissies impulsen te geven op basis van een goed inzicht in de succesfactoren voor netwe rming. De 

et hbo-advies).verwijzen hierbij naar het diepteproject “regionale netwerkvorming” (zie 3.3.2 in het hb.3.2 in h (Platform) 

opleidingen effectiefOm de doorstroom van vo-leerlingen met een natuurprofiel naar hogere bètatechnische vervolgoplenaar hog 

dzaak wordtte stimuleren is intensieve samenwerking tussen vo- en ho-instellingen absolute noodzaak. Deze noodzaako- en ho 

nog versterkt door de omstandigheid dat – mede door het Universum Programma – steeds meer havo- en vwo– mede 

leerlingen voor een natuurprofiel kiezen, maar dat een afnemend deel van dit bètapotentieel kiest voor een kiezen 

bètavervolg in het ho (zie 5.2).e 5.2). 

Aanbeveling 5.8ing 5 : In het licht van de neergaande trend in de doorstroom van havisten en vwo’ers met een 

natuurprofiel naar het bètatechnisch ho raden de auditcommissies de ho-instellingen aan om hunuurpr 

aansluitingsinitiatieven met het vo verder te intensiveren. (I) 

Aanbeveling 5.9: De auditcommissies raden de ho-instellingen aan meer aandacht te besteden aan de impact de 

van de focus op onderzoeken en ontwerpen in het vo (aan Technasia, en in het nieuwe bètavak NLT). Deze . D 

ontwikkeling kan de instroomkwaliteit in het bètatechnisch ho en de aansluiting tussen vo en ho aanzienlijk aa 

stimuleren. (I) 

Eén van de aandachtspunten in het ketenbeleid van ho-instellingen is het waarborgen en versterken van de erk 

inhoudelijke aansluiting tussen vo en ho. De regionale netwerken tussen ho-instellingen en vo-scholen richtenen 

zich vooral hierop (moduleontwikkeling voor NLT, Wiskunde D, en vakvernieuwingscommissies). Veel instellingenie 

nemen – vooral om de rendementsproblematiek effectief aan te pakken – maatregelen ter verbetering van de er 

aansluiting tussen vo en ho. Zowel bij vo-scholen als bij ho-instellingen vormt de beschikbare tijd en capaciteit eenik 

knelpunt voor het onderhouden en de uitbouw van de netwerksamenwerking. 

Aanbeveling 5.10: Gelet op het cruciale belang van bevordering van de doorstroom vanuit het vo naar het str 

15 Zie Kaashoek, Bram, Rob Bilderbeek, Guido Ongena & Robbin te Velde (2008), Makelen en schakelen. Netwerkanalyse 
Universum Programma. In opdracht van het Platform Bèta Techniek. Platformpocket. Utrecht: Dialogic. De nog lopende 
netwerkanalyse vanuit het perspectief van de ho-instellingen en de Jet-Net-bedrijven werkt de samenwerking tussen ho-instellingen 
onderling, met vo-scholen en Jet-Net-bedrijven verder uit. 
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bètatechnisch ho als ook van het tweerichtingsverkeer tussen wo en hbo bevelen de auditcommissies de hoa 

instellingen aan om na te gaan op welke wijze dit doorstroomproces in een regionaal netwerk waarin instellingen 

voor voortgezet en ho en bedrijven intensief samenwerken, kan worden gestimuleerdze (I)(Platform) 

Aanbeveling 5.11eli : De auditcommissies bevelen alle instellingen – vooral instellingen met een achterblijvende 

instroom van bètatechniekstudenten – aan om voortvarend te blijven werken aan uitbreiding en versteviging vam 

hun regionale netwerk met andere onderwijsinstellingen en bètatechnische bedrijven.eg (I) 

De samenwerking tussen ho-instellingen moet nog meer van de grond komen. De verdere ontschotting tussen hboam 

en wo blijft dan ook om aandacht vragen. Naar de indruk van de auditcommissies is de kwaliteit van ditw 

tweerichtingsverkeer van studenten tussen hbo en wo in de praktijk van sterk wisselende kwaliteittw 16 

5.3.3 Doelgroepen 

Universiteiten noch hogescholen tonen nu bijzondere inzet om meisjes, allochtonen en ook werkenden aan zich te 

binden. De instellingen ontwikkelen wel op zichzelf staande activiteiten voor de doelgroepen vrouwelijke, allochtone, 

werkende en buitenlandse studenten met de bedoeling om de instroom dan wel de doorstroomsnelheid van dezemet de bedoeling omet de bedoeling om de instro 

studenten te vergroten. Maar structureel beleid ontbreekt doorgaans. In de huidige situatie wordt het vooral aan dete vergroten. Mate vergroten. Maa 

studenten zelf uit deze doelgroepen overgelaten om mogelijkheden om hoger op te komen aan te grijpentstud 

Opvallende uitzondering vormt de werving van buitenlandse studenten door universiteiten, vooral voor de 

masterinstroom. De huidige hoge uitstroomcijfers van een aantal instellingen zijn voor een substantieel deel te 

danken aan deelname van buitenlandse studenten (TU/e, TUD, WUR). 

De auditcommissies zijn ronduit bezorgd over het ontbreken van vernieuwingsplannen bij de instellingen voor een 

krachtig en energiek doelgroepenbeleid. In de innovatieagenda van de instellingen ontbreekt veelal expliciete 

aandacht voor de werving van vrouwelijke, allochtone en werkende bètastudenten. In het licht van de 

ondervertegenwoordiging van vrouwelijke studenten in met name de cluster-1-opleidingen aan de ho-instellingen en 

in het bijzonder aan de technische universiteiten is het ronduit opmerkelijk dat de instellingen geen systematische 

aandacht besteden aan vergroting van de instroom van meisjes. 

Hierna wordt kort ingegaan op de onderscheiden doelgroepen afzonderlijk. 

Conclusie: De meeste ho-instellingen voeren geen expliciet doelgroepenbeleid voor vrouwelijke studenten, 

ondanks de duidelijke ondervertegenwoordiging in hardere bètaopleidingen. In de praktijk van de gerichte werving 

van meisjesstudenten worden veel verschillende aanpakken naast elkaar gehanteerd, zonder goed zicht op de 

effectiviteit ervan. 

Aanbeveling 5.12- commissies raden de ho-instellingen aan gericht beleid te ontwikkelen te: De auditcomm 

ijke studenten voor bètatechnische opleidingen in het ho. Er ligt een grootversterking van de werving van vrouwelijke stu 

het bijzonder voor snijvlak- en cluster-2-opleidingen (zie ook henu onbenut bètapotentieel bij deze doelgroep, in het bijz 

voorstel voor een hierop gericht diepteproject in 3.3.2) (I) 

Conclusie: De werving van allochtone studenten is op weinig instellingen een serieus speerpunt. Gegeven de 

lage participatiegraad van allochtonen in het bètatechnisch ho is er echter nog een wereld te winnen, zowel in 

termen van werving als van verbetering van de doorstroomsnelheid. In de grote steden stimuleert het Platform 

gerichte werving van deze studenten in het hbo. Omdat gezien het recente karakter van deze maatregel nog geen 

effecten bekend zijn, is een goede evaluatie gewenst. 

16 Denk aan snellere en betere doorstroming van hbo’ers via schakelprogramma’s naar verwante opleidingen en vroegtijdige detectie van 
deficiënties dan wel dreigende uitval vanwege moeilijk te overbruggen aansluiting. 



-

-

-

so

He

esc

edd

word

(I)

n he

eve m

even

resse

dent

k aan

48 

Aanbeveling 5.13: De auditcommissies roepen de instellingen op hun instroomactiviteiten nadrukkelijker dan nu 

ook op deze doelgroep te richten. Voor zover allochtone studenten kiezen voor een hogere bètaopleiding bepleiten 

de commissies bij de instellingen – in het bijzonder in de Randstad – voor op deze doelgroep toegesneden 

studieloopbaanbegeleiding gericht op minimalisering van de uitvalkans en maximale benutting van hun potentieel. 

Het Platform dient zorg te dragen voor een goede evaluatie van de stimuleringsmaatregel voor grootstedelijkHe 

escholen om meer allochtonen te werven.hogesc (I)(Platform) 

Conclusie: Een aantal instellingen voert beleid dat zich specifiek richt op de werving van werkenden. Gezien de 

kansen en mogelijkheden op dit vlak is opschaling van dit beleid nodig. In deeltijd en duaal opleiden is nog een te 

marginaal verschijnsel aan de ho-instellingen. De potentiële bijdrage van de combinatie van werken en leren aan de 

groei van bètatechniek blijft zo te veel onbenut. 

Aanbeveling 5.14 edding van de Ba-Ma-structuur zal – naar verwachting – ook de combinatie va: Met de inbedd 

worden. De auditcommissies bepleiten daarom een meer op werkendenwerken en studeren meer gangbaar word 

gerichte benadering in het wervingsbeleid. (I)(I)

5.3.4 Lerarenopleidingen 

In de praktijk- en beroepsoriëntatie ereneren dat ho-studenten zich scholen tot leraar bètatechniekvormt het bevorderen 

n het licht van het groeiend tekort aan lerareneen apart aandachtspunt. Ho-instellingen kiezen hierin – mede in he 

eve minoren (30 ec) ontwikkeld ter versterkingbètatechniek – een steeds meer actieve opstelling. Zo worden educatieve m rsterking 

even van bètatechniekonderwijs. Ditvan de pedagogische en didactische vaardigheden van studenten voor het geven niekonde 

resseren voor een tweedegraadwordt gezien als een haalbaar traject om studenten via educatieve minoren te interessessserenres

denten met een educatievebekwaamheid. Regelgeving staat dit op dit moment nog in de weg. Wanneer bachelorstudentnneer ba 

k aantrekkelijker voominor gekwalificeerd zijn als tweedegraads leerkracht maakt dit bètatechnische opleidingen ook aandit bèta 

sommige groepen van studenten. Meer ‘grensoverschrijdende’ activiteiterschrij – zoals de inzet van 

vovo enstudentmentoren en Persoonlijk Assistent Leraren (PAL’s) – ter overbrugging van traditionele barrières tussen vo Leraren 

ho blijken relatief effectief, door de laagdrempeligheid van activiteiten, het geringe (leeftijds)verschil tussende laag 

betrokkenen en de vraaggerichte benadering.gerich 

Aanbeveling 5.15ing 5 : De commissies hebben waardering voor de meer systematische aandacht voor 

lerarenopleidingen in het bètaonderwijs en verwachten dat dit invloed zal hebben op de populariteit onderarenop 

sommige groepen van studenten. Gezien het nijpende tekort aan vo-bètatechniekdocenten benadrukken dede 

auditcommissies de noodzaak van intensivering van deze activiteiten en de honorering ervan tot lesbevoegdheid.oe 

(I)(Platform)(OCW) 

5.4 Naar duurzame verankering van Sprint in het hoger onderwijs 

Beide auditcommissies hebben op verzoek van het Platform speciale aandacht besteed aan de vraag in hoeverre dera 

instellingen na 2010 – na afloop van het programma – op eigen kracht kunnen en willen blijven werken aan heen 

aantrekkelijker maken van hun bètatechnisch onderwijs. 

De ho-instellingen geven overwegend positieve signalen af over duurzame voortzetting van succesvolle activiteitenan 

en initiatieven die onder het Sprint Programma zijn ontwikkeld en ingezet. De universiteiten hebben veelaleit 

succesvolle delen van hun bètatechniekbeleid budgettair verankerd of spreken daarvoor hun commitment uit. Veeoo 

Sprintactiviteiten resulteren in naar ketenpartners overdraagbare “duurzame producten” of worden geïncorporeerct 

in de normale bedrijfsvoering. Andere universiteiten investeren zodanig substantiële bedragen in organisatorischeël 

voorzieningen dat daarmee Sprintactiviteiten worden bestendigd. Ook de hogescholen boeken goede voortgang. Desc 

auditcommissie spreekt van een positieve trendbreuk. De instellingen zetten zich – in vergelijking met vorige jaren –zi 

breder en intensiever in voor de stimulering en het aantrekkelijker maken van het bètatechnisch onderwijsvan 
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De meeste ho-instellingen willen expliciet blijven werken aan vernieuwing van het bètaonderwijs, ook ná Sprintlli 

Aangrijpingspunten voor verduurzaming zijn de innovatieagenda’s, de disseminatie van good practices en deen 

groeiende regionale netwerken rondom de ho-instellingen. De structurele samenwerking met collega-instellingenon 

ketenpartners en bedrijven, vooral in de “eigen” regio vormt in de ogen van beide auditcommissies een aantrekkelijs e 

aangrijpingspunt voor duurzame inbedding van de Sprintimpuls. De auditcommissies concluderen daarom dagsp het 

programma goed is geslaagd in de opzet om een impuls te geven aan het proces vamm 

bètavernieuwing. Het gaat er de komende tijd om deze impuls te verzilvereer . Sleutel voor het succes is 

de onderliggende filosofie dat de instellingen zelf het voortouw nemen. Ook is het essentieel dat de overheid eend 

serieus gesprek met de instellingen aangaat over het scheppen van de juiste bestuurlijke condities voor drie 

intensivering en verduurzaming van de bètatechniekambitiesnt 

Er zijn ook zorgpunten. Een aantal instellingen is bezorgd over “financieel zwaar weer” als gevolg van op handen 

bezuinigingen. Onzeker is hoe deze uitwerken op de voortzetting van Sprintactiviteiten. Een ander punt van zorg 

betreft de overweging van sommige opleidingen (aan de TUD en de RUG) om een numerus fixus in te stellen als 

gevolg van onstuimige instroomgroei. Hoe voortvHoe voortvHoe voortvarend het bètavernieuwingsproces wordt voortgezet, moet nog. arend het bètavern. arend het bètavern

blijken. De bezuinigingen en andere prioriteiten in het instellingsbeleid dan die van bètatechnische opleidingenbezuinigingen ebezuinigingen en 

kunnen goede intenties danig in de weg staan. Voorst moet worden gewezen op de problematiek vakkunn 

kleinschaligheid en dure opleidingen waarmee een aantal hogescholen worstelt. 

Er is ook nog een aantal meer algemene zorgen. (1) Het hbo als geheel haalt de 15% doelstelling niet ten gevolge 

van een aantal – vooralsnog – achterblijvende hogescholen en ook vanwege een aantal meer exogene factoren die 

belemmerend werken. (2) Vooral het doelgroepenbeleid (meisjes, allochtonen, werkenden) schiet nog te kort terwijl 

juist daar mogelijkheden liggen voor grotere deelname aan het bètatechnisch ho. (3) Bij veel instellingen is nog 

substantiële ruimte voor versterking van het instellingsbeleid dat de condities moet scheppen voor duurzaam succes. 

Veel instellingen hebben meer tijd nodig om de cultuuromslag te maken. 

De auditcommissies vragen zich daarom af of ho-instellingen geheel op eigen kracht de verduurzaming van succesvol 

bètatechniekbeleid kunnen ontwikkelen. Zij menen dat voor verduurzaming een actievere rol van de overheid 

noodzaak is en geven hiervoor een aantal voorzetten (in 1 en 3). 

Aanbeveling 5.16: De innovatieagenda’s van de instellingen bevatten een groot aantal verbeterings- en 

versnellingsvoorstellen die naar het oordeel van beide commissiesversn van toepassing zijn op het ho als geheel : 

Stimulering van continue verbetering binnen de gekozen Sprintaanpak: 

(5.16a) muleerdedoor de geformuleer innovatieagenda’s uit te (doen) voeren. (I)(Platform) 

(5.16b) door actieve disseminatie an bestaande good practices (verdere ontwikkeling van deze goodvan b 

en evaluatie, overdraagbaarheid naar andere contexten)practices, onderwijskundige uitlichting en eva 

(Platform) 

(5.16c) door actieve stimulering van verdere ontwikkeling van netwerkeregionale netwer ndom ho-instellingen.rondom 

(I)(Platform) 

(5.16d) als stimulans voor het koesteren van een lerende vernieuwingscultgscultuur geven de auditcommissies het 

Platform in overweging om met alle betrokken instellingellingen maatwerkafspraken te maken over de 

gewenste kwalitatieve en kwantitatieve vooruitgaruitgang, ook in termen van duurzame verankering in het 

instellingsbeleid. (Platform) 
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(5.17) Opzet en uitvoering van een aantal strategisch gekozen diepteprojecten gericht op versterking van de 

bètatechnische kennisinfrastructuur op de volgende kernissues: 

(5.17a) Rendementsverbetering. De auditcommissies herhalen de aanbeveling aan het Platform (uit het 

auditrapport van de ACWO in 2007) om meer bewust geplande experimenten op te zetten gericht op 

doorstroom bevorderende arrangementen (zie punt 3 in 3.3.2). Het belang van de 

doorstroomproblematiek vraagt om een aanpak die meer evidence-based is dan nu vaak het geval is. 

(I)(Platform)(I) 

(5.17b) nale netwerkontwikkelingRegional  biedt een hoopvol stemmend perspectief op betere doorstroming 

naar het bètatechnisch ho en een toekomstvast curriculum. De bekostiging van devan talent naar 

ussen ketenpartners in deze regionale clusters is echter nog niet goed samenwerking tusse

 auditcommissies dringen er bij het Platform op aan het voortouw te nemen in deuitgekristalliseerd. De au 

ontwikkeling van gingsmodellenbekostiging  die de continuïteit van deze netwerken kunnen waarborgen. 

(I)(Platform) 

(5.17c) Aanscherping van het leiddoelgroepenbeleid , ter vergroting van de instroom van vrouwelijke studenten, 

allochtonen en werkenden. (I) 

(5.18) tievere rol van de overheid gewenst om zo eenVoor duurzame verankering van de Sprintaanpak is een actieve 

fundeerde keuze voor continuering van aantal belemmerende condities weg te nemen. Met het oog op een gefund nuering v 

vooreffectieve en efficiënte initiatieven herhalen de auditcommissies hun pleidooi voo zorgvuldig gemonitordergvuldig 

voortgang. (I)(Platform)(OCW) 

Samenvattend  programmatischebepleiten de auditcommissies daarom continuering van de succesvol ingezette prognuering 

pgerichteimpuls voor het hoger bètaonderwijs, gericht op stimulering van vernieuwing, een vraag- en doelgroepgericmulerin 

aanpak van categorieën studenten die in de huidige populatie ondervertegenwoordigd zijn, en disseminatie van de huid 

good practices via regionale netwerken van samenwerkende ketenpartners op basis van gezonde innovatieprikkels.werken 
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