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Met deze strategische agenda geef ik de koers aan voor het hoger onderwijs voor 
de komende 10 jaar. Dat doe ik mede namens de minister en staatssecretaris van 
Economische Zaken4. Mijn kompas zijn de studenten en docenten die ik heb gesproken 
tijdens de HO-tour. Zij deelden hun belangrijkste dromen en zorgen met mij en met 
elkaar. Daarnaast heb ik gesproken met instellingen en vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven. Deze gesprekken hebben de thematische indeling van de agenda bepaald: 
onderwijskwaliteit, toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit, en de verbinding 
met de samenleving. 

In de aanloop naar deze strategische agenda heeft ook het parlement ingestemd met de 
invoering van het studievoorschot. Door de basisbeurs af te schaffen, wordt de studiefi-
nanciering rechtvaardiger, doelmatiger en minder duur. Van de huidige € 3 miljard die de 
regering uitgeeft aan inkomensondersteuning in de vorm van onder andere studiefinan-
ciering aan studenten, komt door het studievoorschot op termijn een bedrag vrij dat 
oploopt tot € 1 miljard.5 Daarmee kunnen we nog beter onderwijs voor alle studenten 
organiseren. Deze agenda staat dan ook in het teken van het leveren van een zichtbare 
kwaliteitsimpuls voor studenten en docenten met de middelen die voortkomen uit het 
studievoorschot. Het laatste hoofdstuk betreft de investeringsagenda die bij deze 
ambitie past.

De student zal ook zelf actief moeten bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van ons 
onderwijs, bewust van zijn of haar talenten, en met het besef van de verantwoordelijk-
heid die dat met zich meebrengt.6 De kwaliteit van het onderwijs wordt immers mede 
bepaald door de inzet en inbreng van studenten. Daarmee gaat het niet uitsluitend over 
de verheffing van de individuele student of over de student die met zijn studiekeuze zijn 
arbeidsmarktkansen tracht te optimaliseren, maar juist over de verbetering van het 
onderwijs voor alle studenten vanuit een bredere verantwoordelijkheid voor onze 
samenleving. Kwaliteit van onderwijs is niet alleen kennis of vakmanschap, maar is ook 
een brede ontwikkeling van iedere student. In de 21ste eeuw staat Bildung voor meer 
begrip van de wereld, een sterk moreel kompas en empathie, grensverleggend denken en 
doen, en zelfontplooiing gedreven door nieuwsgierigheid en kritisch denkvermogen. 

Deze agenda staat niet op zichzelf. Kamerbrieven over Open en Online Onderwijs, 
internationalisering en Leven Lang Leren vormen een belangrijke basis, alsook het 
Nationaal Onderwijsakkoord. De visie van de staatssecretaris en mij op wetenschap en 
onderzoeksbeleid valt buiten de kaders van deze agenda; in de Visie Wetenschap 2025: 
keuzes voor de toekomst7 staan de beleidsprioriteiten voor de komende jaren op dat gebied 
al beschreven. Deze strategische agenda bouwt daar op voort en werkt een aantal 
beleidsambities van de wetenschapsvisie verder uit. Daarnaast loopt er een separaat 
traject rondom de Lerarenagenda8 waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.9 In de 
kamerbrief Accreditatie op Maat ben ik ingegaan op beleid ten aanzien van kwaliteitszorg en 
bestuurlijke verhoudingen.10 Mijn kamerbrief over de rol van Associate degrees in het 
onderwijsgebouw is begin juni uitgekomen. 

4 Mede namens de minister en staatsecretaris van Economische Zaken in verband met hun verantwoordelijkheid voor 
het groen onderwijs.

5 De opbrengsten van de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs lopen op tot € 1 miljard in 2025. Dit is inclusief de 
opbrengsten van Beter Benutten. Na 2025 zal dit bedrag aflopen tot € 820 miljoen in 2065.

6 Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Studievoorschot heb ik toegezegd dat ik niet langer de nadruk zal 
leggen op de investerende, maar op de verantwoordelijke student (Kamerstukken I 2014/2015 dossier 34035, T02054).

7 Ministerie van OCW (2014) Wetenschapsvisie 2025, Keuzes voor de toekomst. Den Haag.
8 Lerarenagenda 2013 -2020: De leraar maakt het verschil, oktober 2013 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014,  

27 923, nr. 171).
9 Voorgangsrapportage lerarenagenda 8 oktober 2014. Zie ook de themawebsite www.delerarenagenda.nl.
10 Kamerbrief Accreditatie op maat (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 31 288, nr. 471).
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1.1. Verder dan Veerman in een onvoorspelbare wereld

In 2010 stelde de commissie Veerman11 de vraag: ‘Hoe toekomstbestendig is het 
Nederlands hoger onderwijs?’ De conclusie was duidelijk: dat is het niet. Studie-uitval is 
te hoog, talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteit in het systeem 
om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen. Een krach-
tige impuls aan de kwaliteit en diversiteit van het ho-bestel is nodig, aldus de commissie 
destijds. Veerman pleitte voor een drievoudige differentiatie: in de structuur van het 
stelsel, in profielen van instellingen en in het onderwijsaanbod.

Hogescholen en universiteiten zijn hard bezig om deze kwaliteitsimpuls vorm te geven. 
Dit zag ik ook tijdens mijn HO-tour. Ik zie dat in met name het wo de studie-uitval 
vermindert. In het hbo heeft de afgelopen jaren een sterke kwaliteitsimpuls plaatsgevon-
den, zo merkt ook de NVAO op.12 Ook zie ik dat profilering en zwaartepuntvorming 
toenemen. Ik zie meer honoursprogramma’s en brede bachelors op universiteiten en 
meer praktijkgericht onderzoek en Associate degrees op hogescholen. Ook de 
Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek concludeert dit alles in de midterm-
review van de prestatieafspraken.13 

Wat hebben we bereikt na Veerman
Er zijn hoofdlijnenakkoorden gesloten met VSNU, Vereniging Hogescholen en NRTO en 
met alle bekostigde hogescholen en universiteiten zijn prestatieafspraken gemaakt over 
versterking van profilering en zwaartepuntvorming in onderwijs en onderzoek, verhoging 
van onderwijskwaliteit en studiesucces en meer valorisatie. Deze thema’s staan inmiddels 
stevig op de agenda’s van universiteiten en hogescholen.

De overheid heeft een aantal aanpassingen in wet- en regelgeving gerealiseerd die de 
door Veerman bepleite differentiatie in drievoud hebben bevorderd. Mogelijk gemaakt 
zijn: driejarige trajecten in het hbo, studiekeuzecheck, vervroegen van de aanmelddatum 
naar 1 mei, definitieve invoering Ad, ruimte voor brede bachelors en hbo-masters, 
titulatuur van hbo- en wo-opleidingen is gelijkgetrokken, meer ruimte voor selectie bij de 
pabo’s, university colleges en honoursprogramma’s en er komen experimenten in het 
kader van Leven Lang Leren. 

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek volgt de uitvoering van de presta-
tieafspraken. Uit hun analyses blijkt dat de hogescholen en universiteiten actief inspelen 
op de verschillende doelgroepen met een grote diversiteit aan onderwijstrajecten. 
Hogescholen zetten daarbij in op nieuwe hbo-masteropleidingen, 3-jarige trajecten voor 
vwo’ers, excellentietrajecten en Associate degrees. De universiteiten richten zich met 
name op excellentietrajecten en verbreding van bacheloropleidingen. Ook maken 
instellingen scherpe keuzes met betrekking tot zwaartepuntvorming in onderwijs en 
onderzoek. Voor veel universiteiten geldt dat er al substantiële vooruitgang is geboekt 
ten aanzien van de in hun prestatieafspraken opgenomen doelstellingen rond kwaliteit en 
studiesucces. Bij de hogescholen is er sprake van een gemengd beeld. Zij zien zich 
geconfronteerd met het volgende trilemma: de opgave om het eindniveau van de 
bachelor te verhogen en meer studenten naar dat eindniveau te leiden, terwijl tegelijker-
tijd de kwaliteit van instroom van studenten nog onvoldoende is.

De commissie Veerman pleitte voor substantiële investeringen. Deze kunnen met de 
invoering van het studievoorschot gerealiseerd worden.

11 Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (2010) Differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en 
verscheidenheid in het hoger onderwijs. Koninklijke Broese & Peereboom, Breda.

12 NVAO (2014) Focus op ontwikkeling. Jaarverslag 2013. NVAO, Den Haag.
13 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek(2014) Midtermreview prestatieafspraken hoger onderwijs.
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Onderwijs in een onvoorspelbare wereld
De laatste strategische agenda Kwaliteit in Verscheidenheid nam 2025 als horizon. 
In deze strategische agenda verscherpen we onze blik op diezelfde horizon met een groter 
bewustzijn van de veranderende context van het hoger onderwijs. In alle HO-tour-
bijeenkomsten kwam één uitdaging uitdrukkelijk terug: het hoger onderwijs dient op te 
leiden voor leven en werken in een in toenemende mate onvoorspelbare, complexe en 
geglobaliseerde wereld. Een aantal ontwikkelingen staat daarin centraal.

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat bij complexe producten en diensten een 
toenemende ontbundeling14 van productieprocessen optreedt. Ontbundeling is een 
businessmodel waarbij productieprocessen uit elkaar worden getrokken en efficiënter 
worden vormgeven. Het ingrijpende effect van ontbundeling is op verschillende plekken 
merkbaar. Zo was Kodak op zijn hoogtepunt € 28 miljard waard en had 140.000 mensen in 
dienst. Nu is Kodak geschiedenis en werd vorig jaar het nieuwe Kodak, Instagram met 
13 medewerkers, voor een miljard dollar door Facebook overgenomen. 
Ondertussen  verandert op soortgelijke wijze het Amerikaanse bedrijf UberPop de taxibran-
che en is er in de toerisme- en hotelindustrie Airbnb. Ik geloof dat de leergemeenschap 
in het hoger onderwijs gericht op reguliere studenten niet kan worden ontbundeld 
zonder aan waarde te verliezen. Toch zal ook het hoger onderwijs met nieuwe business-
modellen op de proef worden gesteld. We moeten vernieuwing niet de rug toe keren, 
maar zelf vorm geven aan wat het betekent een leergemeenschap in de 21ste eeuw te zijn. 

De arbeidsmarkt maakt op dit moment belangrijke veranderingen door en heeft de 
afgelopen jaren met grote schokken te maken gehad. Nieuwe banen ontstaan waar oude 
verdwijnen.15 Economen Frey en Osborne komen tot de conclusie dat in de VS de 
komende twee decennia 47% van de banen in de hoge risicocategorie zitten om ingrij-
pend te veranderen of te verdwijnen. Zoals beschreven staat in de Kamerbrief Effect van 
technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,16 betekent dat niet dat de mensen in die 
banen vanzelfsprekend werkloos worden. Technologische vooruitgang zal ook de 
komende jaren leiden tot het ontstaan van banen waar we nu nog geen weet van hebben. 
We zullen daarenboven steeds vaker zien dat de beroepspraktijk sneller innoveert dan dat 
opleidingen daarop kunnen inspelen. Nieuwe technologieën vragen om nieuwe vaardig-
heden. Waar routine en stabiliteit aan waarde verliezen, neemt het belang van wendbaar-
heid en creativiteit toe. Daarnaast stijgt de vraag naar hoger opgeleiden. De opkomende 
economieën ontwikkelen zich in rap tempo tot kenniseconomie. De cijfers zijn duizeling-
wekkend. China heeft op dit moment al 2.409 universiteiten en hogescholen, investeert 
$ 250 miljard per jaar in menselijk kapitaal en verwacht aan het eind van dit decennium 
circa 195 miljoen hoger opgeleiden te hebben, anderhalf keer zoveel als in de VS.17

Er wordt steeds meer gevraagd van de Nederlandse beroepsbevolking. Om mee te 
kunnen met de snel veranderende economie zullen segmenten van de beroepsbevolking 
moeten kunnen voldoen aan andere en hogere eisen. Vooral het middensegment van de 
arbeidsmarkt komt onder druk te staan. In het bijzonder lijken de kansen voor werk-
nemers met een mbo2/3 opleiding de komende jaren minder gunstig.18 

14 Ook wel bekend als het Engelse unbundling.
15 O.a. Frey, C. en Osborne M. (2013) The future of employment: how susceptible are jobs to computerization. Working paper 

September 2013. Oxford University; Brynjofsson E. en McAfee A. (2014), The second machine age: work, progress, and prosperity 
in a time of brilliant technologies. W.W. Norton & Company, New York; Deloitte (2014) De impact van automatisering op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Deloitte, Amstelveen; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013) Naar een lerende 
economie. Amsterdam University Press, Amsterdam; Centraal Plan Bureau (2012) Loonsongelijjkheid in Nederland Stijgt. CPB 
Policy brief, juni 2012.

16 Kamerbrief Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 19 december 2014 (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2013-2014, 29 544, nr. 582).

17 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Naar een lerende economie: investeren in het verdienvermogen van 
Nederland. Amsterdam University Press, Amsterdam.

18 Weel, B. ter (2014) Weblog Nog een keer over het midden http://www.economie.nl/weblog/nog-een-keer-over-het-midden. Zie ook 
de Kamerbrief Ruim baan voor vakmanschap, 2 juni 2014 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31 524, nr. 207).
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Maatschappelijk vormt deze ontwikkeling een uitdaging, als de uitholling van het 
middensegment van de arbeidsmarkt zich verbindt met een toenemende culturele en 
sociale tegenstelling tussen hoog en laag opgeleiden. In de 21ste eeuw is de functie van het 
hoger onderwijs als motor van emancipatie en verheffing dus onverminderd belangrijk. 

Deze nieuwe wereld biedt veel kansen voor het hoger onderwijs. Het is een wereld waarin 
nieuwe verbindingen ontstaan. Regionale netwerken van kennisinstellingen en bedrijfs-
leven vormen voor studenten een omgeving waarin ze ook tijdens hun studie hun 
 creativiteit kunnen toetsen in de praktijk. Ontmoetingen over grenzen, of die nu 
 plaatsvinden in de eigen collegezaal, in de Google-hangout, of aan de andere kant van de 
wereld, zorgen voor leerervaringen die steeds waardevoller blijken in een globaliserende 
wereld. Wanneer onzekerheid troef is, voegt onderwijs de meeste waarde toe door 
studenten de vaardigheden te leren om kansen te zien in een open toekomst. Het belang 
van 21st  century skills zoals het vermogen tot kritische reflectie, samenwerken, creativiteit, 
omgang met big data en pragmatisch oplossingsvermogen is de afgelopen maanden 
duidelijk benadrukt. Daarbij past ook een leercultuur, die aanmoedigt om een leven lang 
te blijven leren. Niet in de laatste plaats wordt het belang van interdisciplinariteit 
benadrukt: het leggen van verrassende verbanden tussen verschillende manieren van 
denken en doen. 

Ook de WRR19 concludeert dat onze wereld steeds onvoorspelbaarder wordt en maat-
schappelijke uitdagingen groter. Van veranderende machtsverhoudingen tussen Oost en 
West tot klimaatverandering en financiële crises, ons onderwijs leidt de mensen op die 
met deze uitdagingen zullen worstelen. Maar wie gelooft in de mythe van een toekomst 
die over ons heen walst, ontkent juist datgene wat goed onderwijs ons leert: wij zijn het 
die de toekomst vormen. Meer dan ooit zijn dus van belang de fundamenten waarop ons 
hoger onderwijs rust en de ambities die wij onszelf stellen.

1.2. Het HO nu: sterktes en zwaktes

Tijdens de HO-tour kwam al duidelijk naar voren: het Nederlands hoger onderwijs doet 
het goed, maar klaar voor de 21ste eeuw is het nog niet. Het is dus tijd de balans op te 
maken. Wat maakt ons sterk in onvoorspelbare tijden? Waar faalt ons onderwijs en welke 
zwaktes legt dat falen bloot? Deze twee vragen worden beantwoord in relatie tot de drie 
fundamenten van het hoger onderwijs: kwaliteit, toegankelijkheid, talentontwikkeling en 
diversiteit, én verbinding met de samenleving.

Onderwijskwaliteit onder druk 
De basiskwaliteit van onderwijs in Nederland is hoog en de Nederlandse student is 
vaardig en tevreden. Nederlandse studenten scoren beter dan het OECD-gemiddelde op 
21st  century skills zoals probleemoplossend vermogen.20 In internationale ranglijsten doen 
Nederlandse universiteiten het ook op het gebied van onderwijs behoorlijk goed.21 Uit de 
Nationale Studenten Enquête blijkt steeds weer dat studenten over het algemeen 
tevreden zijn over hun opleiding,22 zonder twijfel een sterkte van het Nederlandse hoger 
onderwijs waar we op voort kunnen bouwen.

19 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Naar een lerende economie: investeren in het verdienvermogen 
van Nederland. Amsterdam University Press, Amsterdam

20 OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264204256-en.

21 Zowel bij de Times Higher Education World University Rankings als bij de QS World University Rankings wegen 
onderwijsindicatoren zoals student-staf ratio mee. Voor beide geldt dat in 2014 zes Nederlandse universiteiten tot de 
mondiale top 100 behoren. Bij de THE ranglijst zijn dat UvA, Leiden, Utrecht, Delft, Rotterdam en Wageningen. Bij de 
QS zijn dat de UvA, Leiden, Utrecht, Delft, Rotterdam en Groningen.

22 In de Nationale Studenten Enquête 2015 blijken studenten zelfs tevredener dan ooit.
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Toch vind ik tevreden niet goed genoeg. Wie verder kijkt, ziet dat er een grens is bereikt. 
Studenten zien vooral in massale opleidingen zoals bijvoorbeeld bedrijfskunde en 
communicatie hun onderwijs onpersoonlijker worden. We dreigen uit het oog te verliezen 
waar onderwijs om draait: het cultiveren van een academische en professionele gemeen-
schap waarin talent floreert. Goed onderwijs stemt niet alleen tevreden, maar daagt 
studenten uit om buiten hun comfort zone te treden. De commissie Veerman wees al op 
het feit dat we in Nederland verzaken onze studenten écht uit te dagen. Uit de 
Studentenmonitor 201423 blijkt dat nu nog steeds bij meer dan de helft van de studenten 
de motivatie tijdens hun studie afneemt. Nederlandse studenten besteden ook weinig tijd 
aan hun studie vergeleken met studenten uit andere landen.24 Van de hbo-studenten uit 
cohort 2008 heeft 60% na vijf jaar (de nominale studieduur plus één jaar) een diploma. 
Van de wo-studenten cohort 2009 heeft 64% na vier jaar (de nominaal studieduur plus 
één jaar) een diploma. Daarom is blijvende aandacht voor studiesucces nodig. Dat we 
ondanks een sterke startpositie de student niet weten uit te dagen, maakt ons stelsel 
kwetsbaar in een wereld die juist steeds meer om grens verleggende denkers en 
doeners vraagt.

Het Twents Onderwijsmodel zorgt voor student-gecentreerd, activerend 
onderwijs

Het bacheloronderwijs van de Universiteit Twente werkt met een nieuw didactisch model 

dat sterk de nadruk legt op student-gecentreerd, activerend onderwijs. Zo is een ‘real life’ 

project deel van bijna elke module waarin kennis wordt toegepast. Docenten werken in 

teams en zijn gericht studenten te stimuleren zelf hun onderwijs vorm te geven. 

Studenten werken bij regel samen en tutoren worden ingezet als coach. Als gevolg van 

deze impuls aan de kwaliteit van onderwijs studeren meer studenten op nominaal tempo 

en is hun werkhouding verbeterd.

Zie ook:  

http://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studeren-in-enschede/

twents-onderwijsmodel/

Ik zie in dat hogescholen en universiteiten niet én nog meer studenten onderwijs kunnen 
bieden én meer kwaliteit kunnen leveren met de beschikbare middelen, mede omdat het 
onderzoeksbudget en de middelen voor praktijkgericht onderzoek niet gelijkmatig zijn 
meegestegen met de studentenaantallen. De commissie Veerman stelde al dat 
 substantiële investeringen absoluut noodzakelijk zijn om de positie van het Nederlands 
hoger onderwijs te behouden en te versterken. Daarenboven wordt er ook steeds meer 
van instellingen gevraagd: uitdagend onderwijs, verhogen studiesucces, soepele over-
gangen en sterkere verbindingen met de samenleving. Het is daarom duidelijk dat 
investeringen nodig zijn.

De meest inspirerende momenten in ons onderwijs vinden we in de ontmoetingen tussen 
student en docent. Juist binnen universiteiten, zo werd door docenten en studenten naar 
voren gebracht tijdens de HO-tour, lijkt er steeds minder ruimte voor die ontmoeting. 
De groeiende publicatiedruk toont niet alleen de barsten in het wetenschapsbestel,25 
ook het onderwijs - studenten én docenten - leidt eronder. 

23 Researchned (2015) Studentenmonitor. ‘Tabel 09.02.01 – Motivatie aanvang en nu totaal’.
24 Eurostudent V, www.eurostudent.eu, geraadpleegd op 28/02/2015
25 Zelfs in de medische wetenschap geeft men aan dat de groeiende publicatiedruk zorgt voor lagere kwaliteit van 

wetenschappelijk onderzoek, verminderd delen van opgedane kennis en dus slechtere prestaties in de kliniek. Zie ook 
onderzoek van Rathenau Instituut: Tijdink, J., Maclaine Pont, C., Jonge, J. de (2015) Publicatiedruk bij medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek. Rathenau Instituut, Den Haag.
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Ik merk dat de toegewijde docent door een grote publicatie- en regeldruk26 steeds vaker 
gefrustreerd raakt. Een recente enquête uitgevoerd in het kader van het IBO 
Wetenschapsbeleid27 wijst erop dat 46% van wetenschappelijk personeel hoge kwaliteit 
van onderwijs niet als ook maar één van de drie belangrijkste doelstellingen van de 
instelling ziet.28 Onderwijs wordt onvoldoende gewaardeerd bij de carrièreopbouw 
en flexcontracten komen erg vaak voor. Dit wijst op een tekortkoming in ons stelsel: 
we dreigen de docent en het onderwijs uit het oog te verliezen.

In het hbo is het zaak het onderzoek steviger in te bedden in het onderwijs. 
De Onderwijsraad29 onderkent dat het vermogen te innoveren steeds belangrijker wordt 
voor de hedendaagse professional. Om meer innovatieve professionals te kunnen 
opleiden is het van belang dat het praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonder-
wijs wordt verstevigd, aldus de Raad, onder andere door het uitbreiden van het aantal 
lectoraten. Praktijkgericht onderzoek in het hbo onderscheidt zich van andere vormen 
van onderzoek door een directe verbondenheid met de beroepspraktijk en het relevante 
onderwijs. Dit krijgt onder andere vorm in vraagarticulatie met de praktijk, organisatie via 
kenniskringen en participatie van docenten en studenten in het onderzoek. Hierbij is het 
belangrijk dat deze lectoraten niet los komen te staan van de onderwijspraktijk, maar die 
juist weten te verrijken door de verbinding met onderzoek. Zo maken we van het 
onderzoekend vermogen van de hbo-student een uitgesproken kwaliteit van ons stelsel. 

Tijdens de HO-tour hoorde ik vaak dat we wellicht goed opleiden, maar toch vooral voor 
de 20ste eeuw. We zijn nog vooral gericht op kennisoverdracht en kwalificatie. In het 
hoger onderwijs van 2025 gaat het ook over de twee andere opdrachten waaraan het 
onderwijs haar bestaansrecht ontleent: socialisatie (verantwoordelijk handelen in 
sociale verbanden) en persoonlijke vorming (onafhankelijk creatief kritisch denken en 
doen). Blended learning biedt veel mogelijkheden onderwijs persoonlijker te maken. 
Zo gebruikt Docent van het Jaar 201530 Alexandru Iosup gamification om zijn studenten via 
 verschillende leerroutes uit te dagen. We kunnen nog veel meer doen met dit soort 
initiatieven en de docenten op de werkvloer hier in ondersteunen. Zo zijn bijvoorbeeld 
Massive Open Online Courses (MOOC’s) niet alleen een verrijking voor de kwaliteit van 
het Nederlands onderwijs, maar ze bieden ook mogelijkheden voor de verspreiding van 
kennis die kort geleden nog onvoorstelbaar leken. Nederlandse MOOC’s worden 
wereldwijd gevolgd en gewaardeerd. Het is daarom een sterk punt van ons stelsel dat 
Nederland goed is aangesloten op internationale netwerken voor Open en 
Online Onderwijs. 

Uitdagend onderwijs haalt de student uit zijn of haar comfort zone. Juist hierdoor worden 
studenten voorbereid op die onvoorspelbare wereld. Grensverleggend onderwijs 
betekent ook onderwijs buiten onze landsgrenzen. Hierbij is het belangrijk op te merken 
dat de groei in het aantal Nederlandse studenten dat een buitenlandervaring opdoet 
tijdens de studie beperkt is.31 Thuis wordt het onderwijs daarentegen steeds  internationaler 
bedreven. Voor steeds meer internationale studenten neemt in Nederland hun ontwikke-
ling een vlucht: ons stelsel is aantrekkelijk voor talent van over de hele wereld.32 

26 De Goede, M., Hessels, L. (2014), Feiten en Cijfers. Drijfveren van onderzoekers. Rathenau Instituut, Den Haag.
27 De Goede, M., Hessels, L. (2014), Feiten en Cijfers. Drijfveren van onderzoekers. Rathenau Instituut, Den Haag. Zie ook 

Ministerie van OCW (2014) Wetenschapsvisie 2025.
28 De belangrijkste doelstellingen van onderzoekers blijken ‘het kunnen uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig 

onderzoek’ en ‘het werken in een omgeving met kwalitatief goede en inspirerende mensen’.
29 Onderwijsraad (2014) Meer innovatieve professionals. Onderwijsraad, Den Haag.
30 De verkiezing van de Docent van het Jaar is een initiatief van het ISO.
31 Zie Nuffic (2014) Internationalisering in beeld. Nuffic, Den Haag.
32 Zie Nuffic (2014) Internationalisering in beeld. Nuffic, Den Haag.
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Deze internationale studenten zijn ook echt van toegevoegde waarde in ons onderwijs en 
in de Nederlandse kenniseconomie.33 Zeker nu er bij instellingen meer aandacht komt 
voor de internationalisation at home halen we steeds meer uit het  internationale aspect 
van ons onderwijs. Om internationale mobiliteit en institutionele samenwerking te 
stimuleren hecht ik zeer aan het Bologna-proces en de ontwikkeling van een Europese 
hoger onderwijs-ruimte. Hierin moeten nog belangrijke stappen worden gezet en 
obstakels worden overwonnen: vooral de grote kwaliteitsverschillen tussen landen 
vormen een uitdaging.

Toegankelijkheid op orde, doorstroom stokt
Sinds de jaren vijftig nemen steeds meer mensen in Nederland aan het hoger onderwijs 
deel. Onderwijs was de productielijn van verheffing: zoveel mogelijk mensen moesten 
in staat zijn een zo hoog mogelijk diploma te halen. We hebben op dat gebied veel 
bereikt, aangezien ook internationaal vergeleken Nederland relatief veel hoger 
opgeleiden heeft (zie grafiek). Onze wereld is er niet langer een van productielijnen, 
maar van constante, dynamische en mensgerichte verandering. Ons onderwijs moet 
daarin mee. Studenten verdienen het onderwijs dat bij hen past, ongeacht hun sociale 
herkomst of financiële situatie.

figuur 1: percentage hoger opgeleiden in de bevoking van 25-34 jaar

0

10

20

30

40

50

Ooste
nrijk

Duits
land

Finland

OECD - g
em

België

Nederla
nd

Zwits
erla

nd

Frankrijk

Zweden

Noorw
egen

Verenigd Koninkrijk

2007

2013

33 Het CPB heeft becijferd dat, met een aantal aannames voor belangrijke onzekere factoren, inkomende mobiliteit 
jaarlijks een netto positief effect kan opleveren van 740 miljoen euro. Binding van internationaal talent zorgt voor een 
versterking van het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse kenniseconomie. Zie ook Visiebrief Internationalisering, 
15 juni 2014 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 22 452, nr. 41).
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De toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland is hoog. Nederland scoort 
ongeveer even goed als Finland, Tsjechië, Noorwegen, Zweden en Estland. Nederland doet 
het beter dan Duitsland, Denemarken en Zwitsersland.34 De Inspectie van het Onderwijs35 
merkt op dat studenten steeds vaker de directe route naar het vervolg onderwijs 
(vmbo-mbo, havo-hbo) volgen, terwijl het stapelen van opleidingen  (vmbo-havo-vwo, 
mbo-hbo-wo) minder gebeurt. Dit kan er op duiden dat de  overgangen tussen de 
onderwijssectoren moeizaam zijn.36 

De verbetering van doorstroom is vanuit emancipatoir oogpunt een belangrijk doel, zeker 
nu tegenstellingen tussen hoog- en laagopgeleid lijken toe te nemen, zoals het SCP en de 
WRR37 schetsen. In het hbo is de deelname van studenten met een lage sociaaleconomi-
sche status sinds vorig jaar wederom gestegen.38 Ook is de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs in Nederland voor eerste generatie allochtone studenten afgelopen jaren 
verbeterd.39 Toch blijven allochtone studenten wat betreft deelname achter bij 
 autochtone studenten.40 Inmiddels nemen vrouwen niet alleen vaker dan mannen deel 
aan het hoger onderwijs, zij sluiten hun studie ook vaker succesvol af en studeren daarbij 
nog sneller af dan mannen.41

De verscheidenheid van de studentenpopulatie is veel groter dan voorheen. Het is een 
uitdaging om alle studenten succesvol te laten zijn in hun studies. Studie-uitval is nog 
steeds hoog: in het studiejaar 2012/2013 besloot 35% van de studenten in het tweede jaar 
de initieel gekozen studie niet voort te zetten.42 Het aandeel spijtoptanten is het grootst 
onder havisten en mbo’ers en niet-westerse allochtone studenten. Maar liefst 74% van 
de niet-westers allochtone jongens in het hbo heeft na vijf jaar (nog) geen diploma.43 
Eén op de vijf instromers uit het mbo verlaat het hbo na één jaar zonder ho-diploma. 

Studenten vragen om eigenaarschap over hun eigen loopbaan en ruimte voor maatwerk. 
Ik interpreteer dit niet als een roep om vercommercialisering en individualisering: het 
anonieme vacuüm van de ontbundelde instelling zoals ik die eerder beschreef is juist niet 
de plek waar de student haar persoonlijkheid gereflecteerd ziet in haar leren. Deze tijd 
vraagt wel om meer differentiatie binnen het stelsel. Het binaire stelsel is een sterkte van 
het Nederlands hoger onderwijs. Ik zie dat stelsel sterker worden met meer studenten in 
Associate degrees, vwo-trajecten, masterprogramma’s en meer praktijkgericht onderzoek 
in het hbo. Ik zie meer honoursprogramma’s, brede bachelors, researchmasters in het wo. 
Het experiment promotieonderwijs en het ontwikkelen van industrial doctorates laat zien 
dat ook in de derde cyclus van het hoger onderwijs verdere differentiatie plaats zal 
vinden. Dit geeft aan dat het binaire stelsel geen statisch gegeven kan zijn. Ik wil de 
ruimte bieden voor verdere kwaliteitsontwikkeling, differentiatie en verbetering van de 
wederzijdse doorstroom binnen het stelsel.

34 OECD (2014) Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing.
35 Inspectie van het Onderwijs (2014) De staat van het onderwijs: onderwijsverslag 2013/2014. Ministerie van OCW, Den Haag.
36 Ook de Onderwijsraad wijst hierop in haar rapport Overgangen in het onderwijs (2014). Zie de Kamerbrief Ruim baan voor 

vakmanschap, 2 juni 2014 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31 524, nr. 207) voor mijn visie op doorlopende 
leerroutes vmbo-mbo-hbo.

37 Bovens, M., Dekker, P. en Tiemeijer, W. (red.) (2014) Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in 
Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, Wetenschappelijke Regeringsbeleid, Den Haag

38 ResearchNed (2014) Monitor Beleidsmaatregelen 2014, Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in 
het hoger onderwijs. ResearchNed, Nijmegen.

39 ResearchNed (2014) Monitor Beleidsmaatregelen 2014, Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in 
het hoger onderwijs. ResearchNed, Nijmegen.

40 Center voor Higher Education Policy Studies (2015) Kerncijfers hoger onderwijs in internationaal perspectief. Rapport voor het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cheps, Enschede.

41 Sociaal Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek (2014) Emancipatiemonitor 2014. SCP/CBS, Den Haag.
42 ResearchNed (2014) Monitor Beleidsmaatregelen 2014, Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in 

het hoger onderwijs. ResearchNed, Nijmegen.
43 CBS Stateline, table studievoorgang hbo, geraadpleegd op 27 februari 2015: Slechts 26 procent van de niet-westerse 

allochtone jongens (cohort 2008) heeft in het hbo nu na vijf jaar een diploma.
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Een belangrijke hiaat in ons stelsel is het Leven Lang Leren. Het hoger onderwijs dat met 
beide benen in de 21ste eeuw staat, moet in de groeiende vraag naar post-initiële scholing 
een enorme kans zien. Het bekostigd onderwijs blijft hierin internationaal gezien achter.44 
In Nederland besteedt een werknemer tijdens zijn werkzame leven zo’n 0,6 jaar aan 
formele en non-formele scholing.45 Dat is lager dan in andere EU-landen. In Zweden en 
Finland is dat ruim 1,8 jaar.46 Deze cijfers geven een iets vertekend beeld, vanwege de 
verschillen in stelsels, maar de deelname van volwassenen aan het bekostigde deeltijd 
hoger onderwijs neemt in Nederland al jaren af.47 Tegelijkertijd is de verwachting dat de 
komende jaren de vraag naar hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt harder zal blijven 
stijgen dan het aanbod van hoger opgeleiden.48 Dit vraagt om meer mogelijkheden tot 
opscholing en nascholing gedurende de gehele loopbaan, waarbij ook het onbekostigde 
onderwijs een belangrijke rol speelt. 

Instellingen steeds meer verbonden met de buitenwereld 
Nederland behoort volgens het World Economic Forum49 al geruime tijd tot de meest 
competitieve economieën ter wereld. Sinds 2007 staat Nederland elk jaar in de top-10 
(van in totaal 148 landen). Volgens het Innovation Union Scoreboard 201450 van de 
Europese Commissie behoort Nederland echter niet tot de innovation leaders van Europa, 
zoals Finland, Duitsland, Denemarken en Zweden, maar tot de volgers. De OECD51 prijst 
het Nederlandse, publiek gefinancierde wetenschappelijk onderzoek, maar ziet ook dat 
Nederland op het gebied van valorisatie achterblijft. De belangrijkste manier om de 
responsiviteit van de Nederlandse economie te vergroten, zo schrijft de WRR, is het 
stimuleren van kenniscirculatie: het mobiliseren en toepassen van ideeën en technieken 
die te vinden zijn in andere bedrijven, sectoren of landen. Dat vereist het ontwikkelen van 
het vermogen om nieuwe kennis te signaleren, op te nemen en vaardig te gebruiken. 

De waarde van kenniscirculatie is meer dan alleen de economische. Onderwijs is wat mij 
betreft een heel belangrijke vorm van kennisbenutting. Door studenten in hun onderwijs 
te betrekken bij de maatschappelijke vraagstukken vormen zij zich tot volwaardige 
burgers die zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. 
Hogeronderwijsinstellingen spelen hierin natuurlijk een heel belangrijke rol. Zij betrekken 
studenten bij onderzoek en verbinden hen met maatschappelijke actoren en bedrijven. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het Center of Expertise over Healthy Ageing in Groningen 
waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen 
gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, 
op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. In het Amsterdam 
Creative Industries Network werkt men vanuit labs aan maatschappelijke vraagstukken in 
samenwerking met partners uit de creatieve industrie. 

Het is dus belangrijker dan ooit dat instellingen verbindingen met de samenleving leggen. 
Aan die verbindingen met de buitenwereld is ook duidelijk gewerkt.

44 Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ (2014) Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. 
Zie ook de Kamerbrief Leven Lang Leren, 31 oktober 2014 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 30 012, nr. 41).

45 Formele scholing is onderwijs waarvoor de overheid stelselverantwoordelijkheid draagt en dat leidt tot een door de 
overheid erkend diploma of graad. Non-formele scholing omvat andere vormen van onderwijs.

46 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013), Naar een lerende economie. Amsterdam University 
Press, Amsterdam.

47 Uit onderzoek van ResearchNed (2012) blijkt dat de dalende deelname aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs 
onder meer wordt veroorzaakt doordat het onderwijs onvoldoende flexibel en vraaggericht is. Het onderwijs sluit niet 
goed aan bij de kenmerken en behoeften van volwassenen en de wensen van werkgevers. - PM

48 Adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ (2014) Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs 
voor volwassenen.

49 World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report. World Economic Forum, Genève.
50 Europese Commissie (2014) Innovation Union Scoreboard 2014. Europese Unie, Brussel
51 OECD Reviews of Innovation Policy: Netherlands (2014). OECD Publishing: http://dx.doi.org/10.1787/9789264213159-en.
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Het AWTI laat zien dat de Nederlandse economie zich steeds meer in regionale hotspots 
ontwikkelt met hogeronderwijsinstellingen als belangrijke verbindende speler.52 Ik merk 
veel dynamiek in netwerken van kennisinstellingen, bedrijven en publieke instellingen. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven zoals het Techniekpact, de Actieagenda Smart Industry 
en de topsectorenaanpak en de daaruit voortvloeiende Human Capital Agenda’s. Ik 
voorzie dit ook voor het Zorgpact. Er ontstaan science parks, campussen en economische 
clusters door strategische allianties van bedrijven, kennisinstellingen en lokale of 
provinciale overheden.

Online onderwijsplatform Elevate verbindt regionale partners voor 
wereldwijde kennisverspreiding

Elevate is een door de UU, UMCU en HU in 2012 geïnitieerd online onderwijsplatform op 

het gebied van de gezondheidszorg. Het biedt online postacademisch onderwijs voor 

kleine groepen gezondheidsprofessionals van over de hele wereld. Elevate verbindt het 

beste wat Nederland te bieden heeft op dit gebied – van het Koninklijk Instituut der 

Tropen tot verschillende ziekenhuizen en regionale partners – en mobiliseert die 

expertise voor wereldwijde kennisverspreiding in de gezondheidswetenschappen. Zo 

helpt het mondiale standaarden te verhogen en verschillen in kwaliteit tussen landen te 

verkleinen.

Zie ook: http://www.elevatehealth.eu/

Toch blijkt ook uit de werkgeversbijeenkomst van de HO-tour dat werkgevers het nog 
moeilijk vinden om toegang te krijgen tot die grote kennisinstellingen. Veel samenwer-
king komt voort uit spontane individuele contacten tussen docenten/onderzoekers en 
mensen in het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties. Een verduurzaming 
van de relatie tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen zal de 
responsiviteit van instellingen vergroten. 

In het hbo is de relatie tussen werkveld en opleiding vanwege de beroepsgerichtheid van 
nature sterker aanwezig. En ook het praktijkgericht onderzoek kent meer verbinding met 
de beroepspraktijk. De Centers of Expertise in het hbo zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Bij de start van de ontwikkeling van deze Centers is in eerste instantie bewust gericht op 
met name de topsectoren. Net zoals in Groningen en ook al op andere plekken gebeurt, 
kunnen sectoren als onderwijs en zorg nog meer betrokken worden bij Centers of 
Expertise. Tegelijkertijd ontbreekt in veel andere gevallen een structurele vorm van 
samenwerking. Dat maakt dat samenwerking afhankelijk is van individuen. Verder staat 
praktijkgericht onderzoek bij hogescholen ondanks de ontwikkeling nog steeds voor 
grote uitdagingen. Slechts enkele procenten van de instellingsuitgaven zijn beschikbaar 
voor onderzoek. Ook is de aandacht voor onderzoek in het hbo-curriculum nog in 
ontwikkeling. De Onderwijsraad pleit ervoor om het praktijkgericht onderzoek in het 
hoger beroepsonderwijs te verstevigen en om in iedere opleiding systematisch aandacht 
te besteden aan het onderzoekend vermogen van studenten. Ook de OECD53 adviseert 
versterking van de onderzoekscapaciteit van hogescholen, omdat zij de kloof kunnen 
overbruggen tussen bedrijven met weinig of geen ervaring in innoveren enerzijds en 
onderzoek van wereldklasse aan universiteiten en instituten voor toegepast 
onderzoek anderzijds.

52 Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (2014) Regionale hotspots, broedplaatsen voor innovatie. 
Quantes, Den Haag.

53 OECD Reviews of Innovation Policy: Netherlands (2014). OECD Publishing: http://dx.doi.org/10.1787/9789264213159-en.



In het wo is van oudsher minder binding tussen opleiding en arbeidsmarkt, en beperkte 
aandacht voor stages. Profilering in onderzoeks- en opleidingszwaartepunten helpt 
instellingen om gericht de verbinding met de omgeving aan te gaan. De aandacht 
hiervoor is toegenomen, mede in het licht van de prestatieafspraken. Er is binnen 
instellingen meer discussie ontstaan over waar ze heen willen. De meeste universiteiten 
kiezen voor een aantal onderzoekszwaartepunten die breed, thematisch van aard en 
multidisciplinair van opzet zijn. Ze sluiten aan op bewezen sterktes in het instellings-
profiel, maar ook op externe ontwikkelingen en kansen. Ook hogescholen benoemen 
zwaartepunten, waarop zowel het praktijkgerichte onderzoek als het onderwijs zich 
richt. Tegelijkertijd moet de profilering nog doorgezet worden. 

Dat is mede afhankelijk van de mate waarin deze wordt gedragen binnen instellingen. 
Ook ontbreekt het landelijk overzicht.

Conclusie
Met de blik vooruit, kunnen we concluderen dat ons hoger onderwijs een aantal krachten 
kent. Deze krachten moeten we behouden en verder uitbouwen om internationaal 
voorop te blijven lopen.

 • Basiskwaliteit is op orde; Nederlandse studenten zijn vaardig en tevreden;
 • Open cultuur, gericht op vernieuwing: zien we terug in aandacht voor blended learning 

en aantrekkelijkheid van Nederlands hoger onderwijs voor internationale studenten;
 • Het stelsel is over het algemeen toegankelijk; de deelname aan het hoger onderwijs is 

in de afgelopen decennia fors gestegen;
 • Binair stelsel; waarbij de kracht van het hbo gelegen is in de verbinding met het 

werkveld en - complementair - de kracht van het wo in het opleiden van academisch 
denkenden, waardoor Nederland ook goed is in wetenschap;

 • Groeiende profilering en differentiatie;
 • De structurele verwevenheid van onderwijs en onderzoek; op zowel universiteiten als 

hogescholen kan nog gewerkt worden aan een betere balans.

Niettemin signaleer ik een aantal zwaktes in ons stelsel waar we in de komende fors aan 
zullen moeten werken. 

 • Naast kwalificatie ligt er nog te weinig nadruk op socialisatie en persoonsvorming;
 • Studenten zijn weinig gemotiveerd. Ze besteden weinig tijd aan hun studie en worden 

tegelijkertijd ook te weinig uitgedaagd. Ook is er nog niet genoeg aandacht voor talent 
en talentontwikkeling;

 • Het studiesucces is nog laag; studenten doen lang over het afronden van hun opleiding 
en de uitval is met name in het hbo hoog. De verbinding met de samenleving, 
waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties en de stad verbetert, maar moet 
nog beter;

 • Het Leven Lang Leren kan nog beter;
 • Doorstroom tussen sectoren en opleidingen stokt; 
 • Het onderwijsaanbod is nog te weinig gedifferentieerd;
 • Balans onderwijs en onderzoek is binnen universiteiten niet evenwichtig. Er is nog te 

weinig onderzoek in het hbo;
• Er zijn nog te weinig onderscheidende talentprogramma’s.
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1.3. De sprong naar de toekomst: ambities 
en uitgangspunten

In de komende jaren zullen we een sprong moeten maken naar de toekomst: naar een 
hoger onderwijs van de 21ste eeuw. Daarin staat kwaliteit voorop. Het moment om deze 
sprong naar de toekomst te maken is nu. Waar de kwaliteit van ons onderwijs steeds 
meer onder druk komt te staan, vraagt de toekomst om fors in studenten en hun 
onderwijs te investeren. Een stevige kwaliteitsimpuls is noodzakelijk wil het Nederlands 
hoger onderwijs duurzaam waardevol zijn. Het studievoorschot maakt zo’n impuls 
mogelijk. Tegelijkertijd vragen we van studenten meer zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is immers mede afhankelijk 
van de inhoudelijke bijdrage van de student. Ik zie het bereiken van de ambities van deze 
agenda dan ook als een gezamenlijke opdracht van de overheid en de instellingen om de 
student te laten zien hoe deze middelen het onderwijs verrijken. Dit kan niet van vandaag 
op morgen, maar op termijn. De investeringen komen immers ook geleidelijk beschik-
baar. In 2025 is de oploop van de middelen vanuit het studievoorschot bijna op haar 
maximum. Met deze agenda beoog ik, in navolging van de HO-tour, het gesprek met 
studenten, docenten, bestuurders en bedrijfsleven verder invulling te geven. De agenda is 
nadrukkelijk agenderend. Hij bepaalt de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende 
jaren en schetst een visie voor de toekomst. Hij bepaalt echter bewust niet voor elke stip 
op de horizon de weg ernaartoe. Daarover blijven we het gesprek voeren. De volgende 
ambities staan in deze agenda centraal:

Onderwijs van wereldformaat
 • Kleinschalige leergemeenschappen; 
 • Rijke leeromgevingen; 
 • Kwalitatief goede docenten en onderwijsleiders;
 • Ruimte voor onderwijsvernieuwing; 
 • Toegankelijkheid, talentonwikkeling en diversiteit
 • Een goed toegankelijk hoger onderwijs;
 • Talentprogramma’s;
 • Studiesucces;
 • Samenwerking in de onderwijsketen;
 • Extra aandacht voor mbo’ers;
 • Doorstroom binnen het hogeronderwijsstelsel; 
 • Flexibel stelsel voor Leven Lang Leren.

Verbindingen met de samenleving
 • Duurzame regionale samenwerking, met rijke leeromgevingen;
 • Sterkere verbinding met de arbeidsmarkt;
 • Kennisbenutting: economisch en maatschappelijk;
 • Verdere profilering, ook op maatschappelijke concepten.
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In de komende hoofdstukken ga ik in op de concrete uitwerking van deze ambities. 
Voor alle drie de thema’s – onderwijs van wereldformaat, toegankelijkheid, talent-
onwikkeling en diversiteit, en verbinding met de samenleving, staan beleidslijnen voor 
de komende jaren beschreven. Het laatste hoofdstuk betreft de investeringsagenda die 
gekoppeld is aan de beschreven ambities.

Echter, voorwaardelijk voor een innovatief onderwijsstelsel, dat toegankelijk is en 
doorstroom faciliteert, en verbondenheid van instellingen met hun omgeving stimuleert, 
zijn bestuurlijke verhoudingen die ruimte bieden en vertrouwen geven. Ik heb mijn visie 
op de bestuurlijke verhoudingen in het hoger onderwijs reeds uiteengezet in mijn brief 
Accreditatie op maat.54 Alvorens de verschillende ambities en beleidslijnen in de komende 
hoofdstukken uit te werken, grijp ik daar graag nog eens op terug.

1.4. Bestuurlijke verhoudingen: meer ruimte, 
meer vertrouwen

De overheid heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een toekomstbestendig 
onderwijsstelsel dat kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid borgt. Ik wil deze 
verantwoordelijkheid meer vormgeven vanuit vertrouwen, waarin de student centraal 
staat, de docent weer eigenaar is van het onderwijsproces, de instelling ruimte krijgt voor 
vernieuwing en waarbij er een betere balans is tussen de baten en de lasten.

Ik heb de afgelopen jaren gezien dat waar voldoende ruimte is voor de student, docent en 
bestuurder, veel energie kan vrijkomen en goede initiatieven ontstaan: goed onderwijs 
komt tot wasdom door hun betrokkenheid. Deze ruimte wil ik binnen de sturingsfilosofie 
van het hoger onderwijs meer gaan bieden. Ik wil daarom meer kunnen vertrouwen op de 
interne governance van instellingen. Gesprekken over het onderwijs en de kwaliteit 
daarvan dragen daaraan bij en moeten zoveel mogelijk daar plaats vinden waar ze horen: 
tussen studenten, docenten en bestuurders, en op onderdelen met werkgevers en andere 
nationale en internationale betrokkenen.

Een goede kwaliteitscultuur staat of valt met het goede gesprek over wat goed onderwijs 
is. In deze cultuur wil ik investeren. Ik wil stimuleren dat studenten, docenten, bestuur-
ders en overheid in een permanente dialoog blijven over essentiële voorwaarden als 
deskundigheid, cultuur, de houding van bestuurders en toezichthouders, en het vertrou-
wen vanuit de overheid. Vertrouwen kan weliswaar niet de garantie bieden dat de 
student, docent en bestuurder zijn of haar verantwoordelijkheid ook altijd neemt, maar 
wanneer het vertrouwen ontbreekt, kan die verantwoordelijkheid nooit integraal worden 
opgepakt. Door het versterken van de interne governance is een beter evenwicht tussen 
interne en externe verantwoording mogelijk. Deze laatste moet dan wel worden 
afgeslankt om de bovengenoemde ruimte bij instellingen te creëren.

54 Kamerbrief Accreditatie op maat (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 31 288, nr. 471).
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Een eerste voorwaarde voor een goede interne governance is het positioneren van 
professionaliteit en deskundigheid op de terreinen van onderwijskundige kennis, 
leiderschap en financiën. Het versterken van de interne checks and balances stimuleert het 
zelfcorrigerend vermogen van de instellingen. Hierdoor worden ook maatschappelijke 
belangen beter verankerd. Extern toezicht heeft volgens de WRR bovendien baat bij goed 
functionerende interne checks and balances.55 Daarbij is het geven en krijgen van ver-
trouwen essentieel. De overheid zette tot nu toe vooral in op formele voorwaarden in de 
vorm van wet- en regelgeving en governancecodes. Dit heeft geleid tot uitgebreide 
regelgeving. In mijn ogen kan regelgeving randvoorwaarden bieden voor goed onderwijs, 
maar niet daarvoor zorgdragen. Dat doet de onderwijsgemeenschap. 

Het gaat mij dus vooral om een goede bestuurscultuur waarin deze checks and balances 
kunnen functioneren. Het gaat om een transparante cultuur waarin ruimte is voor 
tegenspraak en voor het goede gesprek waar alle partijen tijdig in worden betrokken bij 
belangrijke beslissingen zoals de benoeming van bestuurders en waarin de medezeggen-
schap een goede positie heeft en gewaardeerd wordt. Een goede positie betekent onder 
andere dat de medezeggenschap goed wordt gefaciliteerd door voldoende scholing, 
organisatorische ondersteuning en een gepaste vergoeding. Dit geldt ook voor de 
opleidingscommissies. Hierover ga ik de komende tijd met instellingen en studenten 
verder in gesprek. De opleidingscommissies kunnen vanuit hun expertiserol als geen 
ander adviseren over de kwaliteit van de opleiding en zijn daarom van grote waarde voor 
het interne kwaliteitszorgsysteem. In de doorontwikkeling van het accreditatiestelsel wil 
ik de opleidingscommissies dan ook een grotere rol geven, zoals ook de Tweede Kamer 
mij in de moties Duisenberg-Rog (mei 2015)56 en Mohandis-Duisenberg (september 2013)57 
heeft verzocht. In het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht wordt de belangrijke taak 
van de opleidingscommissies benadrukt en krijgt de medezeggenschap adviesrecht op de 
benoeming van bestuurders en de profielen op basis waarvan de kandidaten 
worden geselecteerd. 

Een andere belangrijke randvoorwaarde voor ruimte en vertrouwen is dat de rechts-
positie van de student goed geborgd moet zijn. Op dit moment ben ik, mede op verzoek 
van de Eerste Kamer,58 samen met studenten, instellingen en andere deskundigen in 
gesprek over de rechtspositie van de student en de issues die in dat verband relevant zijn. 
Daarbij gaat het niet alleen om de positie van studenten die lid zijn van de medezeggen-
schapsraad of opleidingscommissie, maar om alle studenten die aan een instelling 
studeren. De werking van verschillende juridische procedures binnen de instelling is 
gezamenlijk als een relevant issue naar voren gekomen en zal de komende tijd tegen het 
licht worden gehouden.

55 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Van tweeluik naar driehoeken. Interne checks and balances bij 
semipublieke instellingen. Amsterdam University Press, Amsterdam.

56 Motie van Tweede Kamerleden Duisenberg en Rog over opleidingscommissies  
(TK, vergaderjaar 2014-2015, 31 288, nr. 458).

57 Motie van Tweede Kamerleden Duisenberg en Mohandis over rol opleidingscommissies binnen accreditatiestelsel  
(TK, vergaderjaar 2013-2014, 33 472, nr. 22).

58 Toezegging gedaan op 20-01-2015 tijdens het Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035), aan 
de leden Engels, Ganzevoort en Gerkens.
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In het Nationaal Onderwijsakkoord59 heb ik vastgelegd dat er meer fundamentele 
veranderingen zullen worden doorgevoerd om substantiële vermindering van regeldruk 
te bewerkstelligen. Dit heeft als doel te komen tot toekomstbestendige, stabiele en 
duurzame bestuurlijke verhoudingen, die recht doen aan de kernverantwoordelijkheden 
van studenten, docenten, instellingen en de overheid. Ik heb aangekondigd dat ik kritisch 
ga kijken naar de taken van de NVAO, de Inspectie van het Onderwijs, de Commissie 
Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) en de Review Commissie Hoger Onderwijs en 
onderzoek (RCHO) en dat ik ga bezien waar de regeldruk kan worden verminderd. 
Dit moet leiden tot minder regeldruk en meer ruimte. In de brief Accreditatie op maat heb ik 
reeds aangekondigd dat ik volgende stappen zal zetten in het verminderen van de 
verantwoordingsdruk. Ook heb ik daarin aangegeven welke stappen ik ten aanzien van 
de accreditatie ga zetten. Daarnaast ga ik in het hoofdstuk Verbinding met de samen-
leving van deze strategische agenda in op het macrodoelmatigheidsbeleid. Na de 
eind beoordeling van de prestatieafspraken in 2016 volgt de evaluatie van het experiment 
ten aanzien van de prestatieafspraken en op grond daarvan besluitvorming over 
vormgeving van kwaliteitsafspraken, waarbij wordt gekeken of de prestatieafspraken 
hebben geleid tot beter onderwijs en het versterken van de kwaliteitscultuur. 

Deze strategische agenda wil een leidraad zijn voor de verbetering van het Nederlands 
hoger onderwijs voor de komende tien jaar. Om een sprong naar de toekomst te maken 
op het gebied van onderwijskwaliteit, toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit, 
én de verbondenheid van ons onderwijs met de samenleving, zijn bestuurlijke verhou-
dingen op basis van vertrouwen en gericht op vernieuwing noodzakelijk. Ik zet deze 
stappen om de ruimte te creëren die voorwaardelijk is voor de ambities die staan 
uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.

59 Vaststelling van de begroting begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het 
jaar 2014, 19 september 2013 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 750 VIII, nr. 8).
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