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Samenvatting 
 

Doel van de nota 

Hogescholen staan voor een aantal belangrijke uitdagingen: aansluiting op een groeiende en 

diverser wordende instroom, verbetering van het doorstroomrendement en aansluiting op een 

scala van verwachtingen vanuit het beroepenveld.  

Met deze adviesnota willen wij een bijdrage leveren aan een passend antwoord van hogescho-

len op deze drie uitdagingen.  De kern van onze bijdrage bestaat uit een streven naar een bete-

re balans tussen kwaliteit van onderwijs enerzijds, en de kwantiteit van de onderwijsdeelname 

anderzijds.  Op basis van praktijkervaringen in het onderwijswerkveld formuleren wij aanbe-

velingen die zijn gericht op een versterking van technische HBO-opleidingen in Nederland 

met het oog op de genoemde drie uitdagingen. 

 

Analyses 

We gaan in op recente vernieuwingen in de vooropleidingen en annex rond de instroom in het 

HBO. De verschillen in de situatie van respectievelijk het HAVO/VWO en het MBO komen 

daarbij aan bod. We gaan na wat, vanuit het perspectief van het onderwijswerkveld, de effec-

ten zijn van het huidige toelatingsbeleid op de kwaliteit van de instroom, op het niveau van 

het dagelijks onderwijs en op de kwaliteit van de uitstroom  uit het HBO.  

In relatie hiermee toetsen we de bevindingen en aanbevelingen van een aantal onderzoeks-

commissies uit het politiek maatschappelijke speelveld (commissies De Bruijn, Veerman en 

Van Pernis) aan de ervaringen en mogelijkheden in de onderwijsuitvoering binnen technische 

HBO-opleidingen. We ontwikkelen een aantal voorwaarden waaronder deze aanbevelingen 

kunnen worden gerealiseerd in het onderwijs. 

 

Uitstroom en instroom 

De wensen van het beroepenveld omtrent het competentieprofiel van beginnende HBO-

ingenieurs laten een zeer divers beeld zien van de verwachtingen die men heeft bij het op 

HBO-niveau vervullen van uiteenlopende functies in het beroepenveld: van volwaardige par-

ticipatie in R&D-teams tot het managen van projecten of leiding geven aan onderhoud- en 

beheerteams, dan wel het uitvoeren van commerciële functies. Wij constateren dat het hante-

ren van uniforme technische HBO-opleidingsniveaus voor de huidige en toekomstige diversi-

teit van instromers ten koste gaat van een aanvaardbaar door- en uitstroomrendement, en in 

een aantal gevallen leidt tot een tekort aan een gewenst uitstroomprofiel van technisch afge-

studeerden op HBO niveau.  

 

Niveaudifferentiatie en toelatingsbeleid 

Wij ondersteunen de aanbeveling (gedaan vanuit de commissies) om meer niveaudifferentia-

tie binnen bestaande technische  HBO-opleidingen aan te brengen, waardoor een nieuw 

evenwicht ontstaat tussen de capaciteiten van de instromende studenten, de gewenste onder-

wijsdeelname, de doorstroomrendementen en de verwachtingen van het beroepenveld. Kort-

om: een stimulering van het brede potentieel van hogescholen.  
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Wij laten tevens zien dat niveaudifferentiatie alleen effectief is, als het wordt verbonden met 

een meer uitgesproken toelatingsbeleid. Alleen op die manier kan ook een bijdrage worden 

geleverd aan het wegwerken van de dilemma’s waar hogescholen thans voor staan en kan 

meer talentontwikkeling van en uitdaging aan studenten (en aan docenten) worden gereali-

seerd.  

Afstemming 

Om bovenstaande mogelijk te maken, achten we het essentieel dat meer structureel en be-

leidsmatig landelijk overleg wordt gevoerd tussen de brancheorganisaties van de vooroplei-

dingen en de HBO-raad, om toelatingsrechten en ontwikkelingen in de onderwijsketen vooraf 

op elkaar af te stemmen en doorlopende  leerwegen en leerlijnen – en dus studiesucces - te 

realiseren.  

Tevens wijzen we op het belang van intensief regionaal  overleg tussen vooropleidingen en 

hogescholen, als succesfactor voor een goede aansluiting met en doorstoom in het HBO en als 

versterking van de regionale positie en mogelijkheden van hogescholen.  . 

  

Aanbevelingen ten aanzien van instroomkwaliteitAan HBO-Raad en hogescholen  

Aanbeveling 1 

Onderzoek de invloed van de nieuwe examenprogramma’s die in 2013 en 2015 in het VO 

worden ingevoerd, en van de recente aanpassingen in de MBO kwalificatiestructuur op de 

aansluiting op het propedeuseonderwijs en de doorstroom in het HBO. 

 

Aan HBO-Raad, OCW en VO-raad 

Aanbeveling 2 

Ontwerp op landelijk niveau structurele overlegvormen tussen het VO en het HBO om ver-

anderingen in VO- programma’s en in HBO-programma’s beter te communiceren, voor te 

bereiden en af te stemmen, en om ontwikkelingen te bevorderen die leerlingen meer stimule-

ren voor en beter voorbereiden op een technische studie. 

 

Aan regionale samenwerkingsverbanden MBO/VO/H(B)O 

Aanbeveling 3 

Ontwerp op regionaal niveau, binnen beperkte landelijke afspraken, een systeem van doorlo-

pende studieloopbaanbegeleiding in de keten MBO-HBO en in de keten VO-HBO, gericht op 

het begeleiden van de juiste instromer naar de juiste plaats en niveau in het HBO. Neem 

daarin ook structureel aspecten op zoals: de slaagkansen in de betreffende HBO-opleidingen, 

de aansluitprogramma’s en de intakegesprekken.  

 

Aan Hogescholen en VO-instellingen 

Aanbeveling 4 

Stimuleer de leerling in het VO die opteert voor een technische HBO-opleiding, te kiezen 

voor het vak Natuurkunde en Wiskunde B, en eventueel Wiskunde D, door ondersteunende 

voorlichting in de onderbouw, en stimuleer het aanbieden van modules binnen het onderwerp 

`wiskunde in technologie` en de deelname aan activiteiten vanuit de bètabrede steunpunten.  
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Aan HBO-Raad, OCW en VO-raad 

Aanbeveling 5 

Versterk de inhoudelijkheid en het oriënterend karakter van de toelatingsvoorwaarden door 

voor een aantal technische HBO-opleidingen het vak Natuurkunde en Wiskunde B in de 

vooropleidingseisen op te nemen en het vak Wiskunde D als stringent advies op te nemen. 

Onderzoek voor welke technische HBO-opleidingen en voor welke differentiaties daarbinnen 

dit gewenst is en communiceer daarover met de vooropleidingen.  

 

Aan hogescholen  

Aanbeveling 6 

Werk samen met ROC´s, aan de invulling van het keuzedeel in de nieuwe kwalificatiestruc-

tuur van MBO4-opleidingen, door aspirant HBO-ers modulen aan te bieden die voor de 

branchegerichte doorstroom MBO-HBO een realistische (= kansrijke) doorstroomkwalifica-

tie opleveren. Ontwerp deze modulen zo breed mogelijk en stel ze samen uit vaktechnische 

onderwerpen en de reeds bestaande kennisbasis Wiskunde [Ref 2] en verwerk hierin de be-

nodigde generieke HBO-start-competenties.  

  

Aan HBO-Raad en OCW 

Aanbeveling 7  

Richt voor de branchevreemde oversteek van MBO naar technisch HBO een apart schakel-

jaar in op samenwerkende hogescholen, dat vanuit aanvullende HBO-bekostiging wordt 

gefinancierd. 
 

 

 

Aanbevelingen ten aanzien van uitstroomkwaliteit 

 

Aan HBO-Raad en hogescholen 

Aanbeveling 8 

 

 

Aan OCW/ SAC HTNO 

Aanbeveling 9 

Ontwikkel per cluster van opleidingen voor een aantal kernvakken een landelijk vergelijk-

baar programma en maak afspraken over de wijze waarop toetsing daarvan in de hoofdfase 

kan worden uitgevoerd. [passend binnen de voorstellen van de Cie. de Bruijn en in samen-

spraak met brancheverenigingen uit het beroepenveld].  

 

Differentieer, waar nodig, binnen een technische opleiding naar niveaus van praktisch of 

meer theoretisch georiënteerde uitstroomprofielen, die (mede) door het beroepenveld zijn 

aangegeven, en koppel toelatingsrechten dan wel bindende instroomadviezen aan die niveaus 

[uit te werken binnen de voorstellen van de Cie Veerman, de prestatieafspraken en de strate-

gische agenda van OCW].  
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Adviesnota Technisch Onderwijs HBO 
 

1. Inleiding 

 

Aanleiding en doel van deze adviesnota 

Het HBO is sterk in beweging. Reden daarvoor is dat het hoger beroepsonderwijs inspeelt op 

een grote diversiteit aan uitdagingen. Over een aantal kernpunten van deze actuele ontwikke-

lingen en uitdagingen gaat deze adviesnota, te weten: 

o het toenemend aantal instromende studenten in het HBO en de heterogeniteit daarvan, 

in relatie tot een te groot aantal studiewisselingen en ongediplomeerde uitstroom uit 

het HBO;  

o de maatschappelijke en politieke zorgen omtrent de (diploma)kwaliteit en uitdagend-

heid van het HBO in termen van kennis- en vaardigheidsniveaus;  

o te geringe flexibiliteit binnen de bestaande leerwegen in AD-, B- en M-opleidingen 

om in te spelen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, mede in relatie tot behoud van de 

concurrentiepositie t.o.v. de opkomende economieën.  

 

Met deze adviesnota willen wij vanuit het onderwijswerkveld een handreiking bieden aan 

technische opleidingen van hogescholen en de beleidsontwikkelingen op bovengenoemde 

punten helpen ondersteunen. De nota stoelt op praktijkervaringen die van invloed zijn op het 

realiseren van versterking van technische HBO-opleidingen in Nederland, met name op het 

punt van doorstroomrendementen, onderwijskwaliteit en de verwachtingen in het beroepen-

veld omtrent de competenties van beginnende HBO-ingenieurs.  

 

o De bedoeling van de nota is om aan te sluiten bij de huidige discussies binnen en tus-

sen hogescholen over “kwaliteit als opdracht”, deze discussie aan te vullen met erva-

ringen uit de onderwijspraktijk en om antwoorden te vinden op de vraag hoe om te 

gaan met een aantal dilemma’s die daarmee samenhangen, zoals de relatie tussen de 

kwaliteit van de instroom, kwaliteit van onderwijs en het ondersijs- en doorstroomren-

dement.  

 

o Twee concrete doelen staan in de nota dan ook centraal: de versterking van de door-

stroom van VO en MBO naar en in het HBO, en de versterking van de kwaliteit van 

het onderwijs (gezien vanuit de verschillende betrokken partijen). Deze doelen staan 

niet op zichzelf, maar zijn onderling nauw verweven; in de nota zullen we dan ook een 

verband leggen tussen de effecten van het huidige toelatingsbeleid van hogescholen en 

de kwaliteit van de gediplomeerde uitstroom uit het HBO.  
 

Verantwoording 

De afgelopen jaren is er regelmatig overleg gevoerd tussen de samenstellers van deze nota en 

het door het bestuur van de HBO-raad ingestelde sectoraal adviescollege HTNO (SAC 

HTNO) over versterking van de instroom en de doorstroom in het technisch HBO.  
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Op advies van her SAC HTNO is besloten de voorliggende adviesnota op te stellen waarin 

deze problematiek wordt belicht vanuit de invalshoek van de dagelijkse onderwijspraktijk, en 

waarin alle relevante analyses en aanbevelingen op dit terrein zijn verwerkt.  

In de voorliggende adviesnota willen wij tevens een bijdrage vanuit het onderwijswerkveld 

leveren aan de concretisering van de aanbevelingen die door enkele instanties en commissies 

recentelijk zijn gedaan op bovengenoemde drie kernpunten.  

 

Hoewel de nota geschreven is vanuit het perspectief van de ervaringen in het wiskunde-

onderwijs, gaat het ons niet om het belang van het wiskunde-onderwijs op zich, maar om het 

gehele spectrum van technische competenties. Wel zijn we van mening dat de mogelijkheden, 

de ontwikkelingen en knelpunten in het wiskunde-onderwijs indicatief zijn voor de bètavak-

ken en -opleidingen als geheel. Deze veronderstelling wordt enerzijds gerechtvaardigd door-

dat wiskunde de taal is waarin het boek van de natuur is geschreven (Galileo Galilei), ander-

zijds wordt ze bevestigd door recente onderzoeken; waar relevant wordt aan deze onderzoeks-

resultaten gerefereerd. Ons doel ligt echter in de versterking van het technisch HBO-

onderwijs als geheel, waarbinnen de wiskunde slechts een dienende rol heeft.  

 

Onze werkwijze is bottom-up: ervaringen en meningen die in de loop der jaren op landelijke 

conferenties van HBO-wiskundedocenten naar voren zijn gebracht, staan centraal. Wij kun-

nen hierbij teruggrijpen op de conferenties die de LWHW sinds haar ontstaan op dit gebied 

heeft georganiseerd. Tijdens deze conferenties zijn ervaringen en visies van een groot aantal 

wiskundedocenten uit het technisch hoger beroepsonderwijs aan bod gekomen, evenals hun 

professionele reflectie op de inhoud en op het niveau van het technisch HBO. Meest recente-

lijk gaat het hierbij om een landelijke HBO-conferentie in april 2012, waarbij een aantal con-

clusies en aanbevelingen die in deze nota naar voren komen, zijn bediscussieerd en geformu-

leerd.  

 

Daarnaast beschikken de samenstellers van de nota en de LWHW over expertise in de inhou-

delijke ontwikkelingen in de Havo-, Vwo- en MBO-vooropleidingen van het HBO.  

Christiaan Boudri is docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en is voorzitter van 

de Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde, bestuurslid van de NVvW en lid van de Vernieu-

wingscommissie Wiskunde VO (cTWO). 

Roel van Asselt is oud-lector Instroommanagement en Aansluiting van Saxion Hogescholen, 

en was oprichter/directeur van het LICA. Thans is hij zelfstandig onderwijsadviseur en ver-

vult hij een aantal bestuurs- en adviesfuncties in het hoger en voortgezet onderwijs, waaron-

der het lidmaatschap van de Vernieuwingscommissie Wiskunde VO (cTWO). 

 

  

2. Opbouw van de nota  

Omdat het begrip ‘kwaliteit van onderwijs’ in deze nota centraal staat, leggen we in paragraaf 

3 eerst vast wat we hieronder verstaan en formuleren we kwaliteitscriteria. Vervolgens analy-

seren we in paragraaf 4 de ontwikkelingen in de in- en uitstroomniveaus in relatie tot deze 

kwaliteitscriteria, gezien vanuit de ‘afnemers’ (studenten en het beroepenveld). In paragraaf 5 
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beschrijven we de dilemma’s die ten gevolge van deze ontwikkelingen voor hogescholen en 

de sector HBO bestaan. Daarna gaan we in op een aantal effecten die deze dilemma’s teweeg-

brengen op de verschillende relevante niveaus van het onderwijs (VO, MBO, HBO). In para-

graaf 6 bespreken we de aanbevelingen die een aantal recente commissies hebben gegeven op 

dit vlak. In paragraaf 7 evalueren we het voorafgaande en trekken we een aantal conclusies. 

Op basis van de voorafgegane analyses en conclusies komen we in paragraag 8 tot een set 

aanbevelingen, gericht op de versterking van de verschillende gedefinieerde kwaliteitscriteria 

en van de doorstroom vanuit het toeleverende onderwijs. De nota wordt in paragraaf 9 afge-

sloten met een aantal aanvullende suggesties die de uitvoering en het welslagen van de aanbe-

velingen kunnen ondersteunen.  

 

3. Kwaliteit van onderwijs 

Als ‘kwaliteit van onderwijs’ aan de orde is, bedoelt men meestal een lijst criteria. Een defini-

tie van ‘kwaliteit’ , is vaak niet zozeer een definitie van het begrip maar van de term. Onder-

staande voetnoot is daar een voorbeeld van
1
. Kwaliteitsbeschrijving op deze wijze geeft niet 

altijd weer wat de bedoelingen en de effecten van het stellen van criteria zijn. Dat wil zeggen 

dat volstaan wordt met het vastleggen van (meetbare) criteria. Daarbij is het overigens ook 

van belang te weten wie de kwaliteitseisen formuleert en op wie deze betrekking hebben.  

Wij kiezen voor een perspectief waarin het begrip kwaliteit van onderwijs wordt gedefinieerd 

als de mate waarin wordt voldaan aan wensen en verwachtingen van de afnemer, te weten de 

student en het beroepenveld en van de overheid. 

De bron en de kern van de kwaliteit van het onderwijs is volgens ons de mate van effectiviteit 

van de interactie tussen de student en de docent; immers in die interactie vindt de kennisver-

werving plaats. Het komt er in het kader van deze nota, voor zover het de onderwijskwaliteit 

betreft, vooral op neer dat studenten studeerbare en uitdagende programma’s krijgen aange-

boden, de interactie met de docenten wederzijds stimulerend is en het beroepenveld begin-

nende beroepbeoefenaren krijgt die ze adequaat kan inzetten.  

Vanuit dit perspectief heeft onderwijskwaliteit in de context van onze nota dan ook de vol-

gende kenmerken: 

• voor de student: een betrouwbare studieloopbaanbegeleiding, heldere en realistische 

vooropleidingseisen, studeerbaar en uitdagend onderwijs, een wederzijds stimulerende 

interactie met docenten, en een goede onderwijsorganisatie. Prestatie-indicatoren kun-

nen worden getoetst aan tevredenheidsmetingen onder studenten; 

• voor de overheid: betaalbaar, maatschappelijk relevant en rendabel (voldoende diplo-

marendement) onderwijs met als norm bijvoorbeeld een effect van 70% onderwijsren-

dement; 

• voor het beroepenveld: gedifferentieerde uitstroomniveaus passend bij de functies die 

HBO-ers vervullen, en een goede inzetbaarheid van beginnende ingenieurs. 

 

                                                           
1
 Zo definieert de NVAO ‘docentkwaliteit’ als ‘Het aandeel docenten (OP) met een master en het aandeel 

docenten met een PhD in het totaal aantal docenten (OP)., [zie ook Ref 7, ingezien op 26 -11-2012] 
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Vanzelfsprekend hangen deze kenmerken sterk samen. Als het onderwijs uitdagend is, zal het 

rendement hoger zijn en omgekeerd.  

 

In deze nota zullen we ons vooral concentreren op beleid en strategie in relatie tot onderwijs-

kwaliteit (op bovengenoemde manier gekenmerkt), en op de schakels in de onderwijsketen 

waarin het HBO en het beroepenveld betrokken zijn. 

 

4. Analyse van de huidige situatie 

Instroomniveau 

De instroom in het technische (voltijds) HBO is de afgelopen 10 jaar met 14 procentpunten 

toegenomen
2
. Dit is mede te danken aan de verlaging van de toelatingseisen voor alle catego-

rieën instromers (zie kader: ontwikkelingen in VO en MBO). Tevens zijn er in de afgelopen 

10 jaar veel activiteiten ontplooid die zijn gericht op vergroting van de instroom in technische 

HO-opleidingen en op het aantrekkelijker maken van technische opleidingen. Op de gelijktij-

dige ontwikkelingen in het doorstroomrendement komen we hierna terug.  

In de eerste fase van de HBO-opleiding moeten docenten relatief erg veel tijd besteden aan 

het opfrissen van niet onderhouden basiskennis van de instromers uit Havo en MBO en aan 

het onderwijzen en leren van onderwerpen die geheel niet aan bod gekomen zijn in de voorop-

leiding. Het probleem betreft met name de studenten die weliswaar toelatingsrecht hebben tot 

technische HBO-opleidingen, maar waarvan het eindexamenprogramma geen of sterk onvol-

doende doorstroomrelevante onderwerpen bevat waarop kan worden voortgebouwd in het 

technisch HBO.  

Dit zijn, ten eerste, de instromers uit het MBO. Mede door de invoering van het competentie-

gerichte onderwijs (CGO) in het MBO, heeft het cursorisch onderwijs in technisch theoreti-

sche vakken, waaronder wiskunde, sterk aan inhoud ingeboet. Op sommige ROC’s zijn deze 

vakken in het geheel niet meer in het programma van de technische niveau-4 opleidingen op-

genomen. Tevens worden vanuit het CGO fundamenteel andere (inductieve) didactische 

werkvormen toegepast, waarop het HBO-onderwijs onvoldoende aansluiting biedt. Het CGO 

in het HBO kent namelijk andere, meer deductieve invullingen.  

Bovendien geldt op dit moment dat een MBO-er op niveau 4 in elke gewenste HBO-opleiding 

mag instromen, ook in die van buiten de eigen sector of domein.  

Ten tweede betreft dit instromers uit de Havo met een N&G-profiel die geen Natuurkunde en 

Wiskunde B in hun examenprogramma hebben opgenomen. Dit is een recent en toenemend 

fenomeen, dat het gevolg is van het onveranderd laten van de profielgerichte toelatingsvoor-

waarden met de vernieuwing van de Tweede Fase.
3
  

Achteraf mag geconstateerd worden dat vanuit het HBO onvoldoende is onderzocht welke 

veranderingen in de vooropleidingen MBO en VO hebben plaatsgevonden, en dat anderzijds 

                                                           
2
 [Ref 5] “Feiten en cijfers”. HBO-raad. Ingezien november 2012. 

3
 In de toelatingsvoorwaarden voor de Vernieuwde Tweede Fase is geen rekening gehouden met het feit dat 

wiskunde B voor het N&G-profiel per 2007 niet langer een (verplicht) profielvak is. De paradoxale situatie kon 

zo ontstaan dat een E&M-leerling alleen toelaatbaar is met wiskunde B, en een N&G-leerling met wiskunde A 

daarentegen zonder problemen wordt toegelaten.  
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……vroeger waren de leerlingen goed 

geschoold, wat ze nu niet meer zijn. In 

die tijd stond de wereld er beter voor. 

Thomassin von Zerklaere rond 1200  

veranderingen in de vooropleidingen onvoldoende en niet tijdig vanuit de vooropleidingen 

zijn gecommuniceerd met het hoger onderwijs. Toelatingsvoorwaarden missen daardoor te 

vaak een inhoudelijke onderbouwing.  

Op dit moment bepalen deze groepen instromers het beginniveau van het propedeuse-

onderwijs. Het eindniveau van de HBO-opleiding dat het beroepenveld verwacht, wordt mede 

daardoor in de regel niet meer bereikt. 

 

Als relativering merken wij op, dat er in de geschiedenis 

van het onderwijs waarschijnlijk geen moment is ge-

weest dat docenten tevreden waren met het instroomni-

veau, zoals wordt geïllustreerd door de uitspraak in het 

kadertje.  

 

Toch is de huidige situatie in toenemende mate zeer zorgwekkend te noemen. Regelmatig 

moet geconstateerd worden dat de instromers van HTNO-opleidingen – en ook van economi-

sche opleidingen – de basiskennis en basisvaardigheden niet alleen meer onvoldoende beheer-

sen, maar zelfs dat deze soms volledig afwezig zijn. Mede daardoor begint de propedeuse 

doorgaans met een lessenreeks wiskundige basisvaardigheden, die niet verder gaat dan de 

lesstof uit de onderbouw van het VO. Met deze wiskundemodulen pogen opleidingen het be-

ginniveau van een brede groep studenten gelijk te trekken. Vanuit die beginsituatie is het voor 

docenten bijna onbegonnen werk om binnen een vierjarige HBO-opleiding te voldoen aan de 

eisen van het beroepenveld.  
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Kader: Ontwikkelingen in VO en MBO 

De mogelijkheid om met ernstig tekortschietende of zonder passende voorkennis drempelloos toegelaten te 

worden tot technische HBO-opleidingen is ontstaan door de verlichting van de toelatingseisen; voor het VO 

vanaf het jaar 2000, bij de invoering van de vernieuwde Tweede Fase en voor het MBO vanaf 2005, bij de 

invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO). Hogescholen kozen voor een brede instroom, in de 

verwachting eventuele tekorten in schakelprogramma’s in de vooropleidingen of in de propedeuse te kunnen 

opvangen.  

 

Met het oog op de studie-uitval in het (technisch) HBO maken wij twee opmerkingen: 

1. De vernieuwde Tweede Fase in het VO heeft, met name voor het Havo, niet geleid tot een verbete-

ring van de kwaliteit van de instroom van leerlingen met een natuurprofiel (N&T en N&G). Er zijn 

na de invoering van de Tweede Fase in het VO wel restauratiewerkzaamheden uitgevoerd: de exa-

menprogramma’s zijn in 2007 gewijzigd en zullen in 2015 voor wiskunde opnieuw worden bijge-

steld. Deze wijzigingen zullen op een aantal punten hun vruchten afwerpen voor de natuurprofielen. 

Het gaat voor de wiskunde om verbeteringen als: versterking van de algebraïsche vaardigheden, 

grotere aandacht voor doorstroomrelevante onderwerpen en wiskundige denkactiviteiten en de in-

troductie van het vak Wiskunde D. Het vak wiskunde B op de HAVO is echter door beslissingen 

van OCW te klein in omvang geworden (ook in vergelijking met de situatie van vóór de Tweede Fa-

se) om het vak een volwaardige voorbereiding op het technisch HBO te maken. Bovendien is het 

vak Wiskunde B en het vak Natuurkunde in het N&G-profiel niet verplicht, terwijl leerlingen toch 

toelaatbaar blijven voor het technisch HBO-onderwijs. Het N&G-profiel als zodanig geeft daardoor 

geen garantie op voldoende voorkennis om met succes een zware technische HBO-opleiding te 

kunnen volgen en als succesvolle beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te kunnen. Ook binnen 

het VO wordt overigens getwijfeld aan de status van het N&G-profiel als een technisch profiel. In 

2015 worden in Havo en Vwo nieuwe examenprogramma’s ingevoerd, conform het advies “Denken 

en Doen” (2013, Ref 8] 

2. Vanuit het MBO niveau 4 stroomt bijna 2/3 van alle gediplomeerden, direct of indirect door naar het 

HBO. Zij vormen ongeveer 30% van de HBO-instroom. ROC’s zijn voor de hogescholen dan ook 

strategische partners in de onderwijsketen.  

De invoering van het competentiegerichte onderwijs (CGO) in het MBO leidde tot verschraling van 

het aanbod van technisch-theoretische vakken die van groot belang zijn voor een reële doorstroom-

kwalificatie. Bovendien zijn de landelijke examens voor de vakken  wiskunde en natuurkunde voor 

HBO-doorstromers afgeschaft. In didactische zin is in het MBO een omslag gemaakt van deductief 

naar inductief (praktijkgestuurd) onderwijs, terwijl het HBO doorgaans meer deductief (theoriege-

stuurd) van aard is gebleven. De verwachting dat de gelijktijdige invoering van competentiegericht 

onderwijs in het MBO en in het HBO de aansluiting en het diplomarendement zouden verbeteren is 

niet uitgekomen. Eerder kan gesteld worden dat het CGO in het HBO aanvankelijk het gebrek aan 

technisch-theoretische voorkennis heeft verbloemd, maar dat gaandeweg het gemis daaraan mani-

fest is geworden. MBO-ers behalen nog wel vaker dan havisten een technisch HBO-diploma, maar 

dat doen zij pas na 8 jaar HBO-studietijd [“ Feiten en Cijfers” HBO-raad, ref 5]. Ook gelet op een 

mogelijk studieleenstelsel of invoering van langstudeerboetes is dat ongewenst.  

 

Ter ondersteuning van een verbeterde doorstroom MBO-technisch HBO heeft de LWHW in overleg met het 

SAC HTNO een viertal wiskunde- instroomniveaus voor instromers vanuit het MBO opgesteld, de zoge-

noemde kennisbasis
 
[ref 2]. Het doel van de kennisbasis is, afhankelijk van de gekozen HBO-opleiding en de 

regionale aanpak van de aansluitingsproblematiek, ondersteuning te bieden bij het vormgeven van het door-

stroomonderwijs in het MBO. Deze kennisbasis is inmiddels door het SAC-HTNO bij wijze van handreiking 

verspreid onder de directeuren HBO-techniek met het verzoek die in de contacten met het MBO te gebrui-

ken.  
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Uitstroomniveau 

De laatste 5 jaar is het onderwijsrendement van technische HBO-opleidingen teruggelopen – 

uitgedrukt in de gediplomeerde uitstroom na 5 jaar HBO-studie – van 58,3% naar 53,3%
4
. 

Daarmee is het HTNO in dit opzicht de op een na slechts presterende HBO-sector
5
. Inventari-

saties in het beroepenveld geven bovendien aan dat het gesignaleerde tekort aan technici niet 

alleen kwantitatief is, maar ook kwalitatief. 

Binnen het beroepenveld lijkt een herbezinning gaande op wat men van het HBO-onderwijs 

vraagt. Het CGO (Competentiegericht Onderwijs) is mede op wens van het beroepenveld ont-

staan, omdat de studenten te weinig zouden worden voorbereid op de beroepspraktijk en de 

vaardigheden die daarbinnen nodig zijn. Het was echter onvermijdelijk dat de grotere nadruk 

op de verbetering van algemene competenties ten koste is gegaan van de parate technische 

basiskennis; een en-en-optie bleek niet realistisch.  

Nu een aantal jaren studenten die zijn opgeleid volgens het CGO instromen in het beroepen-

veld, is in toenemende mate kritiek te horen op het palet van vaardigheden en kennis bij be-

ginnende HBO-ingenieurs
6
. Zo geeft de Human Capital Agenda Twente aan dat dit tekort 

optreedt op het gebied van fundamentele basiskennis, maar ook op het gebied van de kennis 

van nieuwe technieken.
7
 Kortom: in het technisch beroepenveld leeft op dit moment de me-

ning dat de wiskundige en technische basiskennis van afgestudeerde HBO-ingenieurs aan het 

inzakken is. In het kader Stemmen uit het beroepenveld wordt dit nader toegelicht.  

 

Deze geluiden stemmen voor wat betreft het HBO overeen met hetgeen de Cie Veerman heeft 

geconstateerd. Ook de strategische agenda van OCW vraagt hoe in het hoger (beroeps)-

onderwijs de lat hoger gelegd kan worden.  

 

Op de werkvloer van het HBO-onderwijs ervaren veel docenten dat tijdens de HBO-opleiding 

in de technisch theoretische vakken onvoldoende niveau bereikt wordt. 

Enkele verklaringen, mede gebaseerd op eensluidende opinies van wiskundedocenten uit het 

HTNO, zijn dat 

• de voorkennis van de instromers uit het MBO en het HAVO met een geschikt profiel 

ernstig is verlaagd in de afgelopen 10 jaar; 

• het aantal instromers uit het MBO en het Havo met een minder of niet geschikt profiel 

in dezelfde periode sterk is toegenomen;  

• de reparatiepogingen om een gewenst startniveau te herstellen – voorafgaand of tij-

dens de HBO-studie– zeer moeizaam verlopen, kostbaar zijn, weinig renderen en wei-

nig bijdragen aan de vermindering van studie-uitval. 

Deze ervaringen en feiten leiden tot de conclusie, dat in de huidige situatie de doorstroom-

rendementen niet zijn te verbeteren zonder concessies te doen aan de inhoud en het niveau 

van de leerstof, waardoor aan de verwachtingen van het beroepenveld aan het uitstroomniveau 

van de HBO-ingenieurs niet kan worden voldaan.  

                                                           
4
 Ref 5 “Feiten en Cijfers” HBO-raad, ingezien november 2012 

5
 Alleen het HEO presteerde in deze periode slechter, door te zakken van 53,9 naar 48,3% een verlies van 5,6% 

6
 Ref 6 “Verslag van een onderzoek naar de gewenste wiskundekennis en –vaardigheden van HBO-ingenieurs” 

7
 Ref 9 "Human Capital Agenda Twente voor de hightech sector", p. 15. 
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Kader: Stemmen uit het beroepenveld 

Het technisch beroepenveld laat een zeer divers beeld zien van de verwachtingen die men heeft bij het op 

HBO-niveau vervullen van uiteenlopende functies: van volwaardige participatie in R&D-teams tot het mana-

gen van projecten of leiding geven aan onderhoud- en beheerteams, dan wel het uitvoeren van commerciële 

functies. Met name de vervulling van de functies die een hoger theoretisch niveau vragen, baart daarbij zor-

gen.  

Bij vergelijking van competenties tussen enerzijds Nederlandse afgestudeerden in een R&D omgeving en 

anderzijds afgestudeerden uit de landen met een opkomende economie die in Nederland komen werken, is de 

mening binnen het beroepenveld dat laatst genoemden “preciezer, methodischer en gedisciplineerder werken 

dan de Nederlandse HBO-ingenieurs” zoals een van de beroepenveldvertegenwoordiger namens meerderen 

samenvatte. [Ref 6]. Daar staat tegenover dat de Nederlandse beginnende HBO-beroepsbeoefenaren onder-

nemender en creatiever zijn en beter kunnen samenwerken. Ook andere algemene competenties zijn van 

belang, maar vertegenwoordigers uit het beroepenveld merken op dat deze hetzij in de praktijk ook wel aan-

geleerd kunnen worden, hetzij sterk afhangen van persoonskenmerken en dus vaak moeizaam of helemaal 

niet zijn aan te leren. Accentverlegging in het HBO-onderwijs naar het aanleren van toepasbare basiskennis 

en interdisciplinair denken en werken heeft in het beroepenveld sterk de voorkeur. Een heroverweging van 

de verhouding in het HBO tussen enerzijds het ontwikkelen van parate kennis en scherp inzicht in theoretisch 

technische zaken en anderzijds algemene beroepscompetenties, wordt dan ook sterk bepleit [Ref 6].  

Meer concreet geeft de Vereniging Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) aan dat een tekort wordt 

gesignaleerd in de kennis van HBO-ingenieurs op het punt van mechanica en wiskunde [Ref 10]. Ook het 

genoemde onderzoek van de LWHW worden een aantal witte vlekken in de wiskundige en technische ken-

nisaspecten van beginnende beroepsbeoefenaren expliciet benoemd [Ref 6]. Een aantal vertegenwoordigers 

uit het beroepenveld ziet een ontwikkeling waarbij de HBO-er van nu op het gebied van technisch theoreti-

sche kennis de MBO-er van 20 jaar geleden wordt.  

 

Vertegenwoordigers uit het beroepenveld wijzen op een aantal trends en feitelijke ontwikkelingen, waarop de 

beginnend HBO-ingenieur voorbereid moet zijn:  

• er is een toenemende behoefte aan HBO-ingenieurs die in staat zijn om visueel en inzichtelijk te 

communiceren in termen van wiskundige symbolen en grafieken, zowel met de werkvloer als met 

hun leidinggevenden. Begrip van complexe technische kennis is daarbij een eerste vereiste, [Ref 6, 

11 en 12]; 

• het virtueel en geparametriseerd ontwerpen neemt een grote vlucht en vereist begrip van onderlig-

gende rekenmethodes en het vermogen tot interdisciplinair denken en werken [Ref 12];  

• de concurrentie met opkomende economieën zal steeds meer voelbaar worden [Ref 6,12];  

• het vertalen van kennis van fabricagetechnieken naar (wiskundige) eisen voor het model en het 

ontwerp vraagt om meer statistische competenties. [Ref 12];  

• de noodzaak tot meer interdisciplinair werken [Ref 6 en 12].  

Deze trends wijzen op de onwenselijkheid van een verlaging van het technisch theoretisch eindniveau van de 

HBO-opleiding. In tegendeel, versterking ervan is geboden. 
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5. Dilemma´s en hun gevolgen 

Als oplossing voor de geschetste problematiek rondom in- en uitstroomniveau, lijkt het een-

voudig om de instroomeisen van het (technisch) HBO te verzwaren – bijvoorbeeld naar het 

niveau van vóór het jaar 2000 – en het niveau van de AD- en B-programma´s te verhogen. 

Maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. Hogescholen hebben te maken met een groot dilemma, 

ja zelfs trilemma, tussen kwaliteit en kwantiteit rond in- en doorstroom.  

 

Enerzijds dienen hogescholen bij te dragen aan:  

• de realisatie van een politiek bepaalde onderwijsdeelname van 50% van de jongvol-

wassenen aan het hoger onderwijs; 

• een toename van afgestudeerde technisch opgeleide HBO-ers van 1,7 op de 10 naar 4 

op de 10;  

• maximale ontplooiing voor ieder individu door middel van goed passende en aanslui-

tende leerroutes in de onderwijsketen. 

Anderzijds dienen hogescholen te beantwoorden aan de vraag vanuit het beroepenveld naar 

meer en beter gekwalificeerde ingenieurs. 

 

Kortom hogescholen staan voor een trilemma: kiezen ze voor meer studenten, meer kwaliteit, 

of een hoger doorstroomrendement [Ref 14].  

  

Inperking van de instroom ligt dan niet voor de hand, immers: 

• verscherpen van instroomeisen vergroot weliswaar het onderwijsrendement van oplei-

dingen en zal tot hogere eindniveaus kunnen leiden, maar leidt ook tot vermindering 

van de onderwijsdeelname aan technische opleidingen, wat macro-economisch gezien 

voor Nederland ongunstig is en micro-economisch voor hogescholen; 

• geluiden uit het beroepenveld wijzen wel op de wens tot verhoging van het kennis- en 

vaardigheidsniveau van afgestudeerden, maar die wens betreft maar een deel van de 

afgestudeerden; niet iedere HBO-afgestudeerde krijgt een functie die dat hoge niveau 

vereist. 

Ook zal de breed gedragen aanscherping van de kwaliteitseisen voor het HBO, zonder aanvul-

lend beleid, negatieve effecten hebben op de doorstroomrendementen. 

 

Vanuit het HBO is getracht een oplossing te vinden op de ontstane situatie door een brede 

instroom mogelijk te maken, gekoppeld aan een verandering van het onderwijs in de richting 

van een grotere nadruk op algemene HBO-competenties. Daarmee is echter de kern van het 

probleem niet verdwenen, en duurt het trilemma voort, hetgeen zich vertaalt in ongewenste 

effecten voor de betrokkenen in de onderwijsketen. 

 

Docenten 

o Docenten ervaren een druk om hun vaknormen te verlagen, door een combinatie van 

enerzijds een afnemend instroomniveau, en anderzijds het streven naar betere rende-

menten en slaagresultaten. Door de participatie van een toenemend aantal studenten 
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met gebrekkige voorkennis wordt het steeds moeilijker om onderwijs te verzorgen op 

een niveau dat stimulerend is voor de docent en voldoende uitdagend voor de gemid-

delde en betere student. 

o In de voorlichting aan aspirant techniekstudenten uit Havo en MBO is het tekortschie-

ten van voorkennis een precaire aangelegenheid; het zorgt voor een moeilijk hanteer-

baar spanningsveld tussen toelaatbaarheid en toelatingswaardigheid. De boodschap dat 

technisch onderwijs leuk, haalbaar en uitdagend is, is lastig te rijmen met de bood-

schap dat een stevige voorbereiding op adequaat niveau cruciaal is voor de slaagkans.  

 

Studenten 

o Studenten hebben recht op studeerbaarheid van een HBO-opleiding waarvoor zij toe-

latingsrechten hebben; de omvang van de reparatieprogramma’s en de effecten op de 

doorstroomrendementen zijn daar evenwel niet mee in overeenstemming. 

o Studenten willen enerzijds graag een HBO-diploma, maar willen ook een diploma-

kwaliteit die voldoende groot is om een rol te kunnen spelen in het mondiaal concurre-

rende beroepenveld. Studenten met een Vwo-diploma willen bovendien soms meer 

uitdagend onderwijs.  

 

VO 

o Het VO is in verwarring rond de eisen die technische opleidingen stellen aan instro-

mende Havisten. Enerzijds adviseren decanen en mentoren in het VO doorgaans een 

N&T-profiel te kiezen voor een technische studie, eventueel aangevuld met Wiskunde 

D, anderzijds zien zij dat leerlingen zonder wiskunde B en zonder Natuurkunde drem-

pelloos toegang hebben tot (op een na) alle technische HBO-opleidingen. Dat onder-

graaft de keuze voor en de positie van het N&T-profiel binnen het VO en het imago 

van technische HBO-opleidingen. 

 

MBO 

o Het drempelloos kunnen overstappen naar alle HBO-opleidingen wekt bij kiezende 

MBO-afgestudeerden en studieloopbaanbegeleiders in het MBO het gevoel dat het er 

minder toe doet wat op het MBO wordt geleerd, om succesvol een HBO-opleiding te 

beginnen en af te ronden. Het keuzeproces wordt onvoldoende gestuurd vanuit inhou-

delijk onderwijs, doorstroomeisen en beroepsmotieven. 

 

Algemeen 

o Talentontwikkeling onder studenten en onder docenten wordt door dit alles niet opti-

maal gestimuleerd. Zeker, niet alle studenten hebben hier behoefte aan: sommigen 

kiezen heel bewust voor een beroepsopleiding, anderen hebben minder passie voor 

hun studie en/of het beroep. Er is echter wel degelijk een groep die meer kan en meer 

wil. Het is zowel in het belang van de student en docent als in dat van het beroepen-

veld en de Nederlandse samenleving dat er voor deze groep verdiepings- en verbre-

dingsprogramma’s zijn in het HBO. 
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6. Aanbevelingen vanuit recente commissies  

Recentelijk zijn, mede refererend aan de kernpunten die in deze adviesnota centraal staan, 

voorstellen geformuleerd ter verbetering en versterking van het hoger (beroeps)onderwijs, 

onder meer vanuit: 

• de Commissie Veerman (2010, vermindering studie-uitval, flexibilisering van hoger 

onderwijs en meer uitdagend hoger onderwijs); 

• de Commissie de Bruijn (2012) diplomakwaliteit, afstemming en externe validering 

van de HBO-examinering voor kernvakken);  

• de Commissie Van Pernis (2011, meer zwaartepunten in het technische portfolio van 

de hogeschool, verbreding van licenties, hogere onderwijskwaliteit en vernieuwing 

van het beroepsprofiel) . 

 

We schetsen hieronder heel in het kort hoe de Cie´s Veerman en Van Pernis aankijken tegen 

het dilemma kwantiteit-kwaliteit, zoals besproken in de de voorafgaande analyse, en de oplos-

sing ervan.
8
 

 

Het doel van het rapport Differentiëren in drievoud van de Cie Veerman ligt in het toekomst-

bestendig maken van het HO; de Cie is van mening dat daartoe de kwaliteit en de verschei-

denheid van het HO moeten worden vergroot. Differentiatie ziet zij voor wat betreft het HBO 

vooral in de vorm van de invoering van de Associate Degree en de ontwikkeling in het aan-

bod aan professionele masters. Het gaat hier met andere woorden om een verlaagd en een 

verhoogd niveau ten opzichte van de reguliere bachelor. Het is echter te verwachten dat de 

bacheloropleiding de meest gevraagde opleiding zal blijven – zowel vanuit de student gezien 

als vanuit het beroepenveld – maar juist hierop hebben deze maatregelen weinig tot geen in-

vloed. 

De relatie tussen de inrichting van het technische onderwijs en het te verwachten uitstroomni-

veau enerzijds en de instroomkwaliteit anderzijds wordt erkend, maar krijgt alleen een verta-

ling in een vorm van selectie waarbij de toelatingsvoorwaarden ongemoeid blijven.  

 

Het rapport HBO Techniek in bedrijf van de Cie Van Pernis is expliciet gericht op het techni-

sche HBO-onderwijs, met als centrale vragen, hoe het aantal ingenieurs kan worden vergroot, 

en hoe het onderwijs daarbij beter kan inspelen op de dynamiek van de markt. Enerzijds 

wordt een verbreding van competenties voorgesteld, anderzijds een vergroting van de in-

stroom. Het probleem van de tekortschietende instroomkwaliteit komt in het rapport slechts 

marginaal aan de orde.
9
 

                                                           
8
 Het rapport Vreemde ogen dwingen van de Cie De Bruijn heeft als doelstelling de tentaminering op het HBO te 

objectiveren; deze kwaliteitsborging is onafhankelijk van een gekozen oplossing voor het dilemma kwaliteit- 

kwantiteit, en is hier daarom buiten beschouwing gebleven. Wel komen wij in onze aanbevelingen op de voorge-

stelde maatregelen van Cie De Bruijn terug. 
9
 In de geschetste aanpak voor het vergroten van in- en uitstroom van techniekstudenten wordt wel gerefereerd 

aan het bestaan van doorlopende leerlijnen, maar hieraan worden geen duidelijke consequenties verbonden.  
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PM: De gewenste vergroting van het aandeel HBO-techniekstudenten naar 4 op de 10 blijft 

voor de Cie Van Pernis vooral een kwestie van het aantrekken van studenten en van beter 

onderwijs, en niet van voorbereiden, differentiëren en selecteren.  

 

7. Evaluatie en conclusies 

Samenvattend trekken we een aantal conclusies en leggen we verbanden tussen de ontwikke-

lingen in instroom en kwaliteit van het HBO-onderwijs.  

1. Weliswaar is de instroom in het technisch HBO vergroot, maar het HBO heeft hierbij niet 

kunnen voorkomen dat gelijktijdig het doorstroomrendement en de uitstroomkwaliteit is 

verlaagd.  

2. Binnen de onderwijsketen VO-HBO en binnen de beroepsopleidingenkolom wordt het 

toelatingsbeleid van het HBO niet begrepen en verstoort het de interne missies van het se-

cundair onderwijs om hun leerlingen adequaat voor te bereiden op een vervolgstudie. De 

ruime toelating in relatie tot het lage doorstroomrendement zijn aan kiezende leerlingen 

moeilijk uit te leggen.  

3. In de genoemde onderzoeken is gebleken dat − in delen van het beroepenveld − de tevre-

denheid met betrekking tot de competenties van beginnende HBO-ingenieurs afneemt,  

• in ‘absolute zin’ waar het gaat om toepasbare kennis en vaardigheden, het visueel 

en inzichtelijk communiceren in wiskundige symbolen en grafieken, het kunnen 

modelleren en het interdisciplinair denken en werken;  

• in ‘relatieve zin’ doordat Nederlandse HBO-ingenieurs − in een ontwerp- of ont-

wikkelomgeving − op het terrein van kennis en doorzettingsvermogen steeds meer 

concurrentie ervaren van buitenlandse studenten uit opkomende economieën.  

4. Het hoger beroepsonderwijs is in een weerbarstige onderwijskundige positie terechtgeko-

men door enerzijds een laagdrempelige toelating te hanteren waardoor een zeer heteroge-

ne instroom ontstaat, en anderzijds een zo hoog mogelijke kwantitatieve, kwalitatieve en 

homogene uitstroom na te streven.  

5. De heterogeniteit van de instroom belemmert de interactiemogelijkheden tussen de stu-

dent en de docent – en dus de onderwijskwaliteit - omdat docenten binnen heterogene 

leergroepen of projecten niet voor ieder niveau effectieve feedback kunnen geven. In die 

zin kan het HBO aan ongedifferentieerde doelgroepen van studenten te weinig kwaliteit 

leveren.  

 

 Het hoger beroepsonderwijs staat daarmee voor de keuze om of deze naar onze mening kost-

bare en niet effectieve strategie te handhaven, met gevolgen voor verder niveauverlies, of 

meer gedifferentieerde leerwegen binnen HBO-opleidingen aan te bieden, passend bij de uit-

eenlopende capaciteiten van de instromende studenten en de gesignaleerde wensen uit het 

beroepenveld.  



ADVIESNOTA TECHNISCH ONDERWIJS HBO – LWHW FEBRUARI 2013 PAGINA 19 VAN 26 

 

Alleen op de laatst genoemde wijze kan volgens ons het HBO recht doen aan zowel de grote 

diversiteit aan individuele ambities en leervermogens van jongvolwassenen die willen door-

stromen naar het HBO, als ook aan de gedifferentieerde eisen vanuit het beroepenveld.  

Wij concluderen dan ook, dat het voor een effectief HBO-beleid cruciaal is, het dilemma tus-

sen kwaliteit en kwantiteit krachtiger aan te pakken. Dit kan naar onze mening alleen door de 

maatregelen die de Cie’s Veerman en Van Pernis voorstellen, om te komen tot differentiatie 

van het onderwijsaanbod en dus van het uitstroomniveau van HBO-opleidingen, te koppelen 

aan stringentere maatregelen om de instroomkwaliteit te vergroten, en daarmee de juiste leer-

ling op de juiste plaats te krijgen.  

De aanbevelingen in de volgende paragraaf zijn dan ook in de eerste plaats hierop gericht. 

 

8. Aanbevelingen  

In het voorafgaande hebben we een analyse gemaakt van het dilemma tussen kwaliteit en 

kwantiteit rondom in- en doorstroom. Onze belangrijkste conclusie is dat verdere differentia-

tie van het onderwijsaanbod en het uitstroomniveau is geboden, naast stringentere maatrege-

len om de instroomkwaliteit te vergroten.  

Met onze aanbevelingen willen we een bijdrage leveren aan de discussie rondom mogelijke 

maatregelen, gericht op het vergroten van de kwaliteit van het technische HBO-onderwijs – in 

de aangegeven betekenissen – en op verbetering van het doorstroomrendement. Zoals vermeld 

in de Verantwoording, zijn onze aanbevelingen gebaseerd op landelijke conferenties van 

HBO-wiskundedocenten, op een aantal onderzoeks- en adviesrapporten, en op onze inhoude-

lijke expertise in de ontwikkelingen in de Havo-, Vwo- en MBO-vooropleidingen. Deze brede 

achtergrond houdt ons inziens in dat de aanbevelingen, hoewel in eerste aanleg ontwikkeld 

vanuit het persectief van de wiskunde discipline, kunnen leiden tot forse bijdragen aan de ver-

sterking van de HBO-onderwijskwaliteit, van het doorstroomrendement en van de startcompe-

tenties van HBO-afgestudeerden.  

Aanbevelingen ten aanzien van instroomkwaliteit 

  

Aan HBO-Raad en hogescholen  

Aanbeveling 1 

Onderzoek de invloed van de nieuwe examenprogramma’s die in 2013 en 2015 in het VO 

worden ingevoerd, en van de recente aanpassingen in de MBO kwalificatiestructuur op de 

aansluiting op het propedeuseonderwijs en de doorstroom in het HBO. 

Toelichting  

In onze analyses is meerdere malen gerefereerd aan de relatieve onbekendheid in het HBO 

omtrent de inhoud van de vooropleidingen en het niet tijdig communiceren met het HBO over 

veranderingen daarin. Kennisneming van de nieuwe programma’s kan leiden tot betere aan-

sluiting van het propedeuse-onderwijs op de vooropleidingen. Met name in het MBO zijn er 
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structureel mogelijkheden om binnen het nieuwe Keuzedeel in de nieuwe kwalificatiestruc-

tuur (vanaf 2014) aansluitingsprogramma’s in het MBO in te bouwen. 

De LWHW biedt aan om de vernieuwingen in de vooropleidingen te communiceren met het 

SAC en voorstellen te helpen ontwikkelen die aansluiting en doorstroom op dit punt verbete-

ren.  

Aan HBO-Raad, OCW en VO-raad 

Aanbeveling 2 

Ontwerp op landelijk niveau structurele overlegvormen tussen het VO en het HBO om ver-

anderingen in VO- programma’s en in HBO-programma’s beter te communiceren, voor te 

bereiden en af te stemmen, en om ontwikkelingen te bevorderen die leerlingen meer stimule-

ren voor en beter voorbereiden op een technische studie. 

Toelichting 

Voor een goed overleg tussen het VO en het (technisch) HBO lijkt een gezamenlijke perma-

nente en bestuurlijke afstemmingscommissie een goede aanpak; van daaruit kunnen in op-

dracht werkgroepen analyses uitvoeren en voorstellen ontwikkelen rond de VO-HBO-schakel 

in de onderwijsketen. Het doel is vooral, zorg te dragen voor het beter aanspreken van het 

beschikbare potentieel, en daarmee voor een grotere instroom, die echter beter voorbereid op, 

en beter gemotiveerd voor HBO-opleidingen en differentiaties daarbinnen.  

Aan regionale samenwerkingsverbanden MBO/VO/H(B)O 

Aanbeveling 3 

Ontwerp op regionaal niveau, binnen beperkte landelijke afspraken, een systeem van doorlo-

pende studieloopbaanbegeleiding in de keten MBO-HBO en in de keten VO-HBO, gericht op 

het begeleiden van de juiste instromer naar de juiste plaats en niveau in het HBO. Neem 

daarin ook structureel aspecten op zoals: de slaagkansen in de betreffende HBO-opleidingen, 

de aansluitprogramma’s en de intakegesprekken.  

Toelichting 

Ondanks alle eerdere inspanningen vanuit het MBO, VO en HBO is bij grote groepen instro-

mers nog geen helder beeld van de eigen studieverwachtingen en capaciteiten enerzijds en de 

eisen die gelden voor een HBO-studie en voor een beroep op HBO-niveau anderzijds. Een 

meer gerichte en meer door (leer)ervaringen onderbouwde studiekeuze kan bijdragen aan een 

juiste keuze voor een HBO-studie en een vermindering van uitval en omzwaai. Regionaal zijn 

er al modellen voor doorlopende studieloopbaanbegeleiding ontworpen en in uitvoering
10

. 

Aan Hogescholen en VO-instellingen 

Aanbeveling 4 

Stimuleer de leerling in het VO die opteert voor een technische HBO-opleiding, te kiezen 

voor het vak Natuurkunde en Wiskunde B, en eventueel Wiskunde D, door ondersteunende 

voorlichting in de onderbouw, en stimuleer het aanbieden van modules binnen het onderwerp 

`wiskunde in technologie` en de deelname aan activiteiten vanuit de bètabrede steunpunten.  

                                                           
10

 Zoals in de regio Twente, den Haag, Amsterdam en Eindhoven. Zie ook de website van het LICA; 

www.lica.nl  
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Toelichting 

Voor VO-leerlingen is de relatie tussen wiskunde en techniek niet goed inzichtelijk. Oorzaken 

hiervoor liggen deels in de huidige beperkte integratie van wiskunde in de bètavakken, en 

deels in de voorlichting over profielen. Dit leidt soms tot een onjuiste keuze, mede ingegeven 

door angst voor het moeilijker wiskunde-B-vak en de vermeende ruimte die de toelatings-

voorwaarden bieden.  

Aan HBO-Raad, OCW en VO-raad 

Aanbeveling 5 

Versterk de inhoudelijkheid en het oriënterend karakter van de toelatingsvoorwaarden door 

voor een aantal technische HBO-opleidingen het vak Natuurkunde en Wiskunde B in de 

vooropleidingseisen op te nemen en het vak Wiskunde D als stringent advies op te nemen. 

Onderzoek voor welke technische HBO-opleidingen en voor welke differentiaties daarbinnen 

dit gewenst is en communiceer daarover met de vooropleidingen.  

Toelichting 

Zoals hiervoor is aangegeven, is het huidige wiskunde-B-programma voor een aantal techni-

sche opleidingen een nodige maar niet voldoende voorwaarde, mede vanwege de reductie van 

de studielast in het VO voor dat wiskundevak. Onderwerpen uit wiskunde D vullen het tekort 

aan en bieden een goede oriëntatie op (het gebruik van wiskunde in) technologische contexten 

en op het niveau van die vervolgstudies. Een juiste studiekeuze en verbeterde doorstroom 

wordt hierdoor gestimuleerd, alsmede het imago van technische HBO-opleidingen in het 

voortgezet onderwijs. Bestaande en nog te ontwikkelen bètabrede regionale steunpunten bie-

den een kader voor hogescholen om tot betere samenwerking met VO-instellingen te komen. 

De aanbeveling rond het vak Wiskunde D speelt tevens in op een sterke wens in het VO die 

verband houdt met:  

• de motivering voor het aanbieden van en het kiezen voor het vak Wiskunde B en D;  

•  het imago van technische profielen in het VO. 

Aan hogescholen  

Aanbeveling 6 

Werk samen met ROC´s, aan de invulling van het keuzedeel in de nieuwe kwalificatiestruc-

tuur van MBO4-opleidingen, door aspirant HBO-ers modulen aan te bieden die voor de 

branchegerichte doorstroom MBO-HBO een realistische (= kansrijke) doorstroomkwalifica-

tie opleveren. Ontwerp deze modulen zo breed mogelijk en stel ze samen uit vaktechnische 

onderwerpen en de reeds bestaande kennisbasis Wiskunde [Ref 2] en verwerk hierin de be-

nodigde generieke HBO-startcompetenties.  

Toelichting  

De huidige ontwikkeling binnen het MBO naar een nieuwe, in 2013 vast te stellen en 2014 in 

te voeren nieuwe kwalificatiestructuur, biedt een nieuwe kans voor het HBO om te participe-

ren in de totstandkoming van het MBO4-curriculum. In de 15%-keuzeruimte kunnen structu-

reel binnen het MBO-examenprogramma HBO-doorstroomtrajecten worden opgenomen die 

de kans op studiesucces in het HBO zullen vergroten. MBO-studenten die zo’n doorlopend 

leertraject hebben gevolgd, hebben dan een aanmerkelijk grotere succeskans in het aanslui-
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tende HBO-opleiding dan MBO-studenten die dat niet hebben gedaan. Binnen een eventueel 

nader op te stellen doorstroomregeling voor MBO-instromers kunnen deze doorstroom-

keuzedelen een rol spelen, afhankelijk van gevolgde MBO-opleiding en te kiezen HBO-

opleiding.  

Aan HBO-Raad en OCW 

Aanbeveling 7  

Richt voor de branchevreemde oversteek van MBO naar technisch HBO een apart schakel-

jaar in op samenwerkende hogescholen, dat vanuit aanvullende HBO-bekostiging wordt 

gefinancierd. 
 

Toelichting 

Voor de huidige plannen tot het invoeren van toelatingsonderzoeken, ontbreekt kennis, dan 

wel consensus, over hetgeen kan en dient te worden getoetst om toelating te rechtvaardigen 

voor branche-vreemde instromers uit het MBO. Tevens is de stellige verwachting dat de ver-

eiste technisch-theoretische instroomkwalificaties niet al tijdens de niet-technische MBO-

opleiding kunnen worden verworven. Anderzijds biedt deze leerweg een goede mogelijkheid 

om omzwaaiers op structurele wijze een kansrijke vervolgstudie in de technische sector aan te 

bieden.  

Aanbevelingen ten aanzien van uitstroomkwaliteit 

Aan HBO-Raad en hogescholen 

Aanbeveling 8 

Toelichting  

Door differentiatie blijft maximale onderwijsparticipatie mogelijk en worden tevens nieuwe 

uitdagingen geboden aan studenten en docenten. Het schept voor het VO duidelijkheid waar-

om voor een bepaald opleidingstraject een bepaalde toelatingseis wordt gesteld, i.c. waarom 

voor de ene leerweg binnen een profiel N&T is vereist en N&G onvoldoende voorbereiding 

geeft, en voor de andere leerweg een N&G profiel kansrijk is.  

Belangrijk is het op te merken dat wij met deze aanbeveling niet doelen op het (verder) diffe-

rentiëren naar nieuwe opleidingen Het gaat hier om differentiaties naar het niveau van kennis, 

vaardigheden en attitudes die passen bij de leervermogens en ambities van HBO-ingenieurs 

en passen bij de diversiteit van uit te voeren functies in het beroepenveld. 

Differentieer, waar nodig, binnen een technische opleiding naar niveaus van praktisch of 

meer theoretisch georiënteerde uitstroomprofielen, die (mede) door het beroepenveld zijn 

aangegeven, en koppel toelatingsrechten dan wel bindende instroomadviezen aan die niveaus 

[uit te werken binnen de voorstellen van de Cie Veerman, de prestatieafspraken en de strate-

gische agenda van OCW].  
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Aan OCW/ SAC HTNO 

Aanbeveling 9 

Ontwikkel per cluster van opleidingen voor een aantal kernvakken een landelijk vergelijk-

baar programma en maak afspraken over de wijze waarop toetsing daarvan in de hoofdfase 

kan worden uitgevoerd. [passend binnen de voorstellen van de Cie. de Bruijn en in samen-

spraak met brancheverenigingen uit het beroepenveld].  

Toelichting  

Het gaat hierbij ten eerste om een garantie voor de diplomakwaliteit en objectieve toetsing 

(het doel dat de Cie De Bruijn met haar aanbeveling voor ogen heeft). Met een dergelijke 

toetsing kan een meer homogeen beeld van het HBO ontstaan in delen van het beroepenveld, 

overigens zonder verlies van autonomie van hogescholen. De (didactische) weg naar het 

toetsbaar eindniveau wordt immers volledig bepaald door de onderwijsvisie van de hoge-

schoolopleidingen zelf. 

Het doel van onze aanbeveling ligt tevens in het realiseren van een eensluidend landelijk gel-

dende onderbouwing van instroomeisen die gesteld mogen worden aan aspiranten voor een 

bepaald uitstroomniveau.  

 

 

 

 

9. Slotopmerkingen 

 
Aanvullend op de gedane aanbevelingen, die vooral inhoudelijk van aard zijn, lijkt het ons 

goed om een aantal praktische aspecten aan te geven die kunnen bijdragen aan het succesvol 

uitvoeren van de aanbevelingen en/of aan het tempo waarin die zich kunnen voltrekken. 

Het betreft een aantal nadere condities die te overwegen zijn bij de versterking van de onder-

wijskwaliteit en het doorstroomrendement in de geest van deze adviesnota. 

We geven de condities beknopt en puntsgewijs aan, omdat zij pas nader geformuleerd kunnen 

worden na de te kiezen strategische koers(en).  

 

o Het verdient aanbeveling om als hogeschool te investeren in structurele, regionale sa-

menwerkingsverbanden met vooropleidingen. Het gaat daarbij om regionale, bestuur-

lijke afstemming met vooropleidingen van waaruit afspraken gemaakt kunnen worden 

over samenwerking, kwaliteitscriteria met betrekking tot aansluiting en doorstroom, 

toelatingspolitiek, doorlopende loopbaanbegeleiding en bekostiging van deze en ande-

re aansluitactiviteiten. 

 

o Een aantal hogescholen investeert en participeert in bètabrede regionale steunpunten. 

Voor een groot aantal VO-scholen blijven deze contactmogelijkheden met een HBO-

vervolgopleiding nog buiten bereik. Vanuit het voortgezet onderwijs hecht men zeer 

aan een grotere deelname vanuit meerdere hogescholen met technische opleidingen. 

Uit het oogpunt van werving, van vergroting van onderwijsdeelname en van verbete-
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ring van de beeldvorming van technische studies en beroepen, liggen hier kansen voor 

het HBO, die tevens inspelen op een aantal van de hier gegeven aanbevelingen. 

 

o Het is wenselijk te beschikken over een landelijk registratiesysteem van doorstroom-

gegevens van gelijksoortige technische opleidingen uitgespitst naar instroomcatego-

rieën en vakken die gevolgd zijn in de vooropleiding. Dit zal een constructieve bench-

marking en adequate studievoorlichting bevorderen. Dit geldt met name waar sprake is 

van doorstroomrendementen binnen gedifferentieerde opleidingen voor gedifferenti-

eerde instroomcategorieën. Hogescholen zouden daartoe in samenwerking met de 

HBO-raad een ontwikkel- en uitvoeringsplan kunnen opstellen. 

 

o In het bestaande overleg tussen hogeschool en regionale beroepenveldvertegenwoor-

digers kan de gesignaleerde problematiek worden besproken, en genuanceerd dan wel 

aangescherpt. Daarbij kan tevens de wenselijkheid en de mogelijkheid van gedifferen-

tieerde uitstroom op landelijk en op regionaal niveau worden besproken. Door beroe-

penveldvertegenwoordigers nog meer te betrekken bij stages, afstudeeropdrachten en 

afstudeerzittingen, kan hier verder vorm aan worden gegeven. 

 

o Tenslotte zullen ook de lerarenopleidingen (voor VO- en MBO-docenten) en de didac-

tische cursussen (voor HBO-docenten) meer focus moeten leggen op de loopbaan-, 

aansluit- en doorstroomproblematiek in de onderwijsketen en op de aansluiting op het 

beroepenveld.  

 

o Neem afspraken over prestatie-indicatoren met betrekking tot de aangegeven kenmer-

ken van onderwijskwaliteit en met betrekking tot gewenste doorstroomrendementen 

voor verschillende categorieën instromers en uitstromers op in de kwaliteitszorgpro-

gramma’s van HBO-opleidingen.  
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