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Aanleiding 

De afgelopen decennia onderging Nederland een proces van onderwijsexpansie: steeds meer 

mensen volgen een studie in het hoger onderwijs. Het Nederlandse onderwijsstelsel kent 

verschillende directe en indirecte routes naar het hbo en wo, waarmee het hoger onderwijs op 

papier zeer toegankelijk is. Wanneer we naar de in- en uitstroom kijken, blijkt het hoger 

onderwijs in de praktijk minder toegankelijk voor bepaalde studentgroepen, zoals studenten met 

lageropgeleide ouders, studenten met een migratie-achtergrond en zogeheten stapelaars: 

studenten die via het mbo het hbo bereiken, of via het hbo naar de universiteit gaan. 

 

Doel en scope van het onderzoeksprogramma 

In het programma wordt onderzocht welke factoren de kansen van studenten bepalen om 

succesvol in te stromen en te studeren in het hbo en wo. Daarbij wordt een integraal perspectief 

op schoolloopbanen gehanteerd. We kijken niet alleen naar de in- en uitstroom in het hoger 

onderwijs zelf, maar brengen ook in kaart welke kansen en belemmeringen zich al eerder 

voordoen op weg naar het hoger onderwijs. Zeker in een vroegselecterend en sterk 

gedifferentieerd onderwijsstelsel als het Nederlandse, zijn ontwikkelingen vroeg in de 

schoolloopbaan van invloed op kansen en keuzes op latere leeftijd. Om die reden worden 

onderwijssectoren die voorbereiden op het hoger onderwijs (vo, mbo en waar mogelijk ook po) 

betrokken in het onderzoek. De ‘kansenstructuur’ voor, door en na de poort van het hoger 

onderwijs wordt in kaart gebracht, wat betekent dat kansen en belemmeringen in verschillende 

fases van de schoolloopbaan en op verschillende niveaus (primair proces, onderwijsinstelling, 

stelsel) in samenhang worden onderzocht. Een belangrijke vraag is vervolgens hoe individuen 

hun schoolloopbaan vormgeven in reactie op die kansenstructuur. Onderzoek naar de keuzes en 

strategieën van verschillende studentgroepen informeert ons over de prikkels, belemmeringen en 

keuzemogelijkheden die studenten in en op weg naar het hoger onderwijs tegenkomen. De 

interactie tussen ‘structuur’ en ‘individu’ vormt dan ook een rode draad in het programma. Het 

programma wil scherp in beeld krijgen welke obstakels voor welke studenten een belemmering 

vormen voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, om deze te kunnen verbeteren. 

 

Opzet van het onderzoeksprogramma 

Het onderzoeksprogramma legt verbinding tussen de fases voor, door en na de poort van het 

hbo en wo. Om die reden zijn onderzoekers uit verschillende onderwijssectoren (wo, hbo, mbo, 

vo en po) uitdrukkelijk uitgenodigd om te participeren in het programma. Deelprojecten vanuit 

verschillende methodologische perspectieven en met een verschillende duur en omvang worden 

verwelkomd. Elk deelproject draagt op zijn eigen manier bij aan de ontwikkeling van een 

overkoepelende routekaart, die de mogelijkheden en beperkingen in beeld brengt die studenten 

in en op weg naar het hoger onderwijs op hun pad kunnen tegenkomen. 

 

 


