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Resultaten Platform


•	 Platform samen met instellingen vanaf
2004 actief om overheidsdoelstelling,
stijging 15% in- door en uitstroom 
bètatechniekstudenten in 2010 t.o.v. 2000,
te realiseren 

•	 Toename keuze N-profielen in VWO 69%,
in HAVO 71% 

•	 Toename instroom bètatechnisch hoger 
onderwijs: 16% in 2008, prognose 2009:
stijgende lijn zet door 

•	 2010: verduurzaming positieve resultaten 



Expertcommissie Sprint


•	 Sprint 2009/2010: reviews 
• 50% budget Sprint verbonden aan


prestatieafspraken op de keten

•	 Hogescholen en universiteiten formuleren 

innovatiethema’s op basis van
prestatieafspraken 

•	 ‘Hoe’ van de innovatie staat centraal 
•	 Expertcommissie en externe deskundigen

ondersteunen instellingen hierbij 



Innovatievragen

en actiepunten


•	 Meeste instellingen hebben
innovatievragen geformuleerd om 
samenwerking in de keten te verbeteren 

•	 Op basis van reviews zijn actiepunten ter 
versterking keten geformuleerd. Gevolg:
ook in 2010 wordt vanuit het hoger 
onderwijs geïnvesteerd in de keten 

• Hoger onderwijs enthousiast over aanpak 

reviews: eigenaarschap bij instellingen




Quick scan investeren

in de keten na 2010


•	 Dialogic: quick scan december 2009 onder 
hoger onderwijsinstellingen investe- 
ringsplannen na Sprint 2010 

•	 Er gebeurt veel: samenwerkingscon- 
venanten, profiel- en studiekeuze 
begeleiding, aansluitintings- programma’s, 
samenwerking met bedrijven, beginnende 
aandacht voor basisonderwijs, enz. 

•	 Maar … 



Aantal instellingen dat de 
investeringen in keten-

activiteiten na 2010 wil … 



En daarnaast


•	 Instellingen houden slag om de arm: 
wanneer bezuinigingen worden 
doorgevoerd, zal dit ten koste gaan van 
ketenactiviteiten 

•	 Concentratie op activiteiten die direct 
effect hebben op instroom: bovenbouw 
havo/vwo 



Keten zo sterk als 

zwakste schakel


•	 Afgelopen jaren veel succesvolle
initiatieven om de schakels te versterken, 
dit heeft positief uitgewerkt voor N-profiel 
keuze en doorstroom naar bètatechisch 
hoger onderwijs 

•	 Sein staat op oranje: dreigende 
verschraling vo-ho-keten 



Bèta door de keten: van-

daag inspiratie verstevigen


van de schakels vo-ho


Einde van de dag: alle seinen op 
groen dat tijdens de Summit 2010 op 

18 november alle schakels een 
stevige keten vormen! 
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Doelstelling en aanpak 

Beoogd resultaat:

indicatie van de investeringsplannen van Sprintinstellingen na

2010 in stimulering van bètatechnisch onderwijs,

ketenactiviteiten, samenwerking en netwerkvorming in

algemene zin, en in het voortgezet onderwijs in het bijzonder.


•	 Korte vragenlijst / checklist, vooraf gemaild naar 
Sprintcontactpersonen en -portefeuillehouders (CvB) 

•	 Telefonische interviewronde a.d.h.v. vragenlijst 
•	 Periode: december 2009 
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Respons 

•	 Populatie: 70 personen (Sprintcontactpersonen en CvB-leden) 
•	 Bereik: 63 respondenten (91,4% respons) 
•	 24 respondenten (34,3%) verwijzen door naar (andere) 

contactpersoon van Sprintinstelling 
•	 41 afgeronde interviews (58,6%) 
•	 Alle Sprintinstellingen gesproken 

CvB Sprint 

HBO 7 15 

WO 4 15 

3 



Bètaketen in 2009 (1) 

Versterking keten 
Alle instellingen geven aan de bètaketen in 2009 te hebben 
versterkt. 

Investeringen 2009 
Gemiddeld investeren instellingen in 2009 ca k€ 500 in de 
bètaketen (ruwe schatting). 

• In de staande organisatie geborgde initiatieven en 
personeelskosten zijn hierin vaak niet meegenomen. 

• Acht instellingen geven geen schatting: 

 activiteiten zijn ingebed in organisatie 

 Ketenactiviteiten moeilijk af te bakenen 

 Investeringen zijn versnipperd over de organisatie 
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Bètaketen in 2009 (2) 

Meest genoemde ketenactiviteiten 2009 

Samenwerkingsverbanden tussen instellingen 

Vbn: Kenniscentrum Wetenschap en Techniek West, Its Academy,

Bèta Alliantie en Bètaknoop Zuid-Holland … meer specifiek:

Fontys Junior Academy, Junior Science Lab, Junior College, Pre

University College, etc.


‘Reguliere voorlichtingsactiviteiten’ 

zoals profielkeuze-, oriëntatie- en studiekeuzedagen, deelname in

steunpunten voor NLT, WiD, Technasia en/of vakvernieuwing.
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Bètaketen in 2009 (3) 

Activiteiten 2009 met ketenpartners 
Aansluitingsprogramma’s en schakeltrajecten 
Vbn: minoren (informatica en wiskunde), zwaluwtrajecten, programma’s 
gericht op (verbetering) aansluiting vo – mbo – hbo – wo. 

Samenwerking met bedrijven 
Zoals: bedrijvendagen voor eigen en toekomstige studenten (betere 
voorlichting). Vbn: de Wijk van Morgen; Delta Academy. Bij andere 
organisaties staat samenwerking met het bedrijfsleven in de planning. 

Beginnende aandacht voor basisonderwijs als element ketenaanpak. 
Vbn: Lego League, TechTop Maastricht, Stichting de Uitvinders, 
Smaaklessen. 

Twee (hbo-)instellingen: in het verleden vooral focus op mbo, door Sprint 
meer aandacht voor vo. 
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Bètaketen in 2009 (4) 

Activiteiten 2009 

Specifiek genoemde activiteiten: 

• Lessen op vo-scholen (master classes / gastlessen) 
• Bèta(lab)ruimte (voor vo-leerlingen, eigen studenten of beide) 
• Bijspijker- / zomercursussen 
• Begeleiding profielwerkstukken 
• Bèta1op1 
• Sprint UP (veelal startfase) 
• Inzet ICT: e-classes, www.My-Tribe.nl, digitaal proefstuderen ... 
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Ketenactiviteiten na 2010


Aantal instellingen dat de investeringen in ketenactiviteiten na 2010 wil … 
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Ketenactiviteiten na 2011 (achtergrond)


•	 Mate van verschuiving (hoeveel % van de huidige 
investeringen) veelal moeilijk te indiceren 

•	 Verduurzaming van activiteiten door ze op te nemen in het 
reguliere ketenbeleid 

•	 Risico van wegvallende hefboomwerking Sprintgelden 
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Keteninvesteringsstrategie na 2010 

Wat zijn de overwegingen achter de 
keteninvesteringsstrategie van instellingen ná 2010? 

- Instroom stabiliseren / versterken / verankeren 

- Regionale netwerkvorming 

- Betere aansluiting (vo-ho; [regionale] arbeidsmarkt) 

- Duurzame verankering in instellingsbeleid 

- Accenten in toekomstige ketenstrategie 
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Ketenstrategie: instroom 

•	 Outreach = maatschappelijke kerntaak 
•	 Sleutelelement bij meeste instellingen: blijven streven naar 

kwalitatief en kwantitatief betere in- en doorstroom 

•	 Wervingsaccenten: 
–	 Vrouwelijke studenten 
–	 Allochtone studenten 
–	 “Carrièrebeta’s” 

•	 Uitvalreductie / minder switchgedrag  beter rendement 
–	 Kleinere afstand naar doelgroep door inschakeling 

studenten bij voorlichting 
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Ketenstrategie: versterking regionale netwerken


•	 Blijven investeren in keten 
•	 Intensivering, ‘van strategisch belang’ 
•	 Bijdrage ketenpartners ‘noodzakelijk / wenselijk’ (wederzijds 


belang), gericht op:


–	 Docenten 
–	 Leerlingen 
–	 Studenten 
–	 Kennisontwikkeling 


• onderzoek


• curriculumontwikkeling 
• vakdidactisch onderzoek 

–	 Onderwijsloopbaan 
• Ruiken aan docentschap 
• Bèta1op1 
• PAL 
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Ketenstrategie: betere aansluiting 

•	 Aansluiting vo / mbo – hbo – wo 
–	 relatie met toeleverend onderwijs verbeteren 
–	 nu instroomkwaliteit verandert: bezinnen op beter ‘eigen’ 

bacheloronderwijs 
–	 Inspelen op instroomfricties met gastlessen in vo,


diagnostische toetsen, bijspijkercursussen etc.


•	 Versterking banden met regionaal bedrijfsleven / arbeidsmarkt 
–	 Beter inspelen op vraag regionale arbeidsmarkt (bedrijven) 
–	 Betere infrastructuur (labs) 
–	 Lectoraten 
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Ketenstrategie: duurzame verankering 

•	 Verduurzaming nog niet voltooid 

•	 Bezuinigingen dwingen tot keuzes 
–	 Dreigende verschraling vo-ho-keten (kind/badwater) 
–	 Effectiviteit / kostenbatenafweging 
–	 Naarmate relatie met instroom toekomstige bètastudenten 

directer is, meer neiging tot voortzetting ketenactiviteiten 

•	 Wat vervalt (mogelijk)? 
–	 Wat niet loopt … inspelen op nieuwe kansrijke


ontwikkelingen


–	 Kans op beëindiging van ketenactiviteiten neemt toe 
naarmate ze verder buiten scope van instelling liggen  PO 
… 
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Ketenstrategie: toekomstige accenten (1)


“Kleinere” Sprintinstellingen: meer specifieke profilering / 
positionering 

•	 Goed zichtbaar blijven voor vo-scholen (“het is ook PR”) 
•	 Sterkere focus op (bedienen van) landelijke gebieden (regio 

breder definiëren) 

•	 Groei in nichegebieden (waar ook nu al kracht ligt) 
•	 Positionering als center of expertise 

•	 Profilering om sterk regionale instroom veilig te stellen 
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Ketenstrategie: toekomstige accenten (2) 

Talentbenutting 
–	 Bèta(techniek) onlosmakelijk deel hedendaagse samenleving. 
–	 Bètatalent in volle breedte aanspreken / benutten in: 

• harde bètadomein 
• andere domeinen waar bètakennis evenzeer nodig is 

–	 Sterkere focus op talentontwikkeling en -benutting, in wo, 
hbo, vo en mbo 

Wiskunde 
-	 Dreigende marginalisering wiskunde-D 
-	 Niveau wiskundeonderwijs op vo op peil houden / verbeteren 

ICT 
–	 Meer perifere scholen vanuit ho bedienen 
–	 ‘Open courseware’ 
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Conclusie 
•	 Alle Sprintinstellingen hebben de bètaketen versterkt 
•	 Investeringen in bètaketen / instelling: gemiddeld ca k€500 
•	 Breed scala aan ketenactiviteiten – veel samenwerkingsverbanden, 

outreach, meer aandacht aansluiting, activiteiten in ‘raakvlak’ vo – ho 
•	 Ketenactiviteiten na 2010: 

–	 ca helft instellingen gaat door op zelfde voet 
–	 ca kwart bouwt deel af 
–	 In wo: 4 van de 13 breiden ketenactiviteiten uit 
–	 Voorbehoud (bezuinigingen) 

•	 Overwegingen achter ketenstrategie: 
–	 Instroom zo mogelijk versterken / verankeren 
–	 Regionale netwerken versterken 
–	 Aansluiting met vo en regionale arbeidsmarkt verstevigen 
–	 Keten verankeren in instellingsbeleid 
–	 Accenten: positionering / talent / wiskunde / ICT 
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