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SPOOR 3: ADVIES IMPLEMENTATIE VERNIEUWD INSTRUMENTARIUM 

De Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs (hierna: ‘de commissie’) richt zich in Spoor 3 op 
het door OCW gevraagde advies inzake de implementatie van de Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs 2020-2024. Met als doel een bijdrage te leveren aan de onderbouwing van de te kiezen 
beleidsmaatregelen en -instrumenten.  
 
De commissie werd gevraagd hierbij in te gaan op de volgende vragen: 
1. Welke processtappen zijn nodig om te komen tot een vernieuwd instrumentarium en nieuwe 

werkwijzen om daarmee de maatschappelijke toegevoegde waarde van specifiek beleid te 
vergroten?   

2. Welke beleidsterreinen op het gebied van hoger onderwijs lenen zich het best voor concrete 
vervolgstappen na 2019, in het licht van de uitvoering van de Strategische Agenda? 

3. Welke randvoorwaarden zijn nodig voor succesvolle implementatie van het vernieuwde 
instrumentarium?  

 
Uitgangspunten 
Alvorens op deze vragen in te gaan, worden hieronder ter onderbouwing eerst de uitgangspunten 
geschetst die de commissie hiervoor heeft geformuleerd, mede op basis van de resultaten van Spoor 
1 en 2, en de input vanuit de werkconferentie die t.b.v. Spoor 3 werd gehouden op 18 juni 2019 
(zie bijlage 1).  
  
Nederland heeft een sterk hoger onderwijs systeem 
De OESO benchmark review van het Nederlandse hoger onderwijs (2019) toont aan dat Nederland 
een sterk HO stelsel heeft. Zowel op onderwijs als onderzoek wordt in internationaal vergelijkend 
perspectief bovengemiddeld gepresteerd. Dit is een reden om tevreden te zijn: “Wees nou eens trots 
op de Nederlandse hoogvlakte”1. Tegelijkertijd reden om scherp te kijken naar waar het nog beter 
kan en moet. Want hoewel de kwaliteit en efficiency sterk verbeterd zijn, blijft Nederland blijkens 
de OESO benchmark op een aantal belangrijke punten onder het OESO gemiddelde scoren: 
• Tijd om diploma te halen [studievertraging en uitval] 
• Deelname van volwassen studenten, studenten met een migratieachtergrond, deeltijdstudenten 

(diversiteit, doorstroom, levenslang leren). 
• Aandeel van graduate studenten (master & PhD)  
De eerste twee punten duiden op hardnekkige problemen (systeem falen) die ook in eerdere reviews 
zijn geconstateerd en die bovendien potentieel bijdragen aan toenemende sociaaleconomische 
ongelijkheid. Ook het derde punt lijkt daarmee verbonden (gebrekkige doorstroom), maar wijst 
tevens op een onevenwichtige ontwikkeling van het systeem (de rol van HBO en WO in bachelor-
master-PhD).  Hiermee liggen de uitdagingen voor de komende tijd vooral op toegankelijkheid en 
doelmatigheid.  
 
We kunnen kapitaliseren op succes door versterking van samenwerking 
Met de bovengenoemde “hoogvlakte” positioneert het Nederlandse hoger onderwijs zich als “World-
class system”. Dit wordt in de internationale literatuur veelal tegenover het streven naar de “World-
class University” (“pieken”) gezet. Met het oog op de terugslag van globalisering, te sterke 
concurrentie en toenemende ongelijkheid is er alle reden om op de keuze (of traditie) van 
samenwerking boven concurrentie te kapitaliseren. Een grote stelselwijziging is dan ook niet aan de 
orde, maar wel wordt duidelijk dat ook in de toekomst “de grote opgaven alleen lukken als we het 
samen doen”2.  
  
Dat vereist wel een hernieuwde sturingsbalans  
Meer en beter samenwerken stelt andere eisen aan 
actoren en daarmee aan de sturende rol van de 
overheid. Evenals in andere sectoren en landen lijkt 
ook in Nederland (kabinet Rutte III – tweede helft) 
sprake te zijn van een bijstelling van de neoliberale 
sturingsfilosofie met als verwachting dat de overheid 
door sturing wel degelijk economische en 
maatschappelijke waarde toe kan voegen.  
Op basis van een gedeelde sturingsfilosofie kunnen rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren 
en stakeholders in de sector helder worden onderscheiden ten bate van versterking van vertrouwen 
en herstel van balans.  
                                                            
1 Ron Bormans, in Science guide, 14.6.2019 
2 Kamerbrief OCW, Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, 13 september 2019. 

“Je zou kunnen zeggen dat de overheid nu moet 
emanciperen. De rol die de overheid kan innemen, is 
veel breder dan die van markt-ordenaar, opleider en 
beschutter. De overheid kan wél waarde toevoegen aan 
de economie. De Italiaans-Amerikaanse econoom 
Mariana Mazzucato beargumenteert in haar boek De 
waarde van alles overtuigend dat veel succesvolle 
bedrijven, zoals de techreuzen en farmaceuten, hun 
vindingen danken aan door de overheid gefinancierd 
onderzoek.”  (M. Stellinga in NRC, 25.7.2019). 
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Vraag 1 Welke processtappen zijn nodig om te komen tot een vernieuwd instrumentarium en 
nieuwe werkwijzen om daarmee de maatschappelijke toegevoegde waarde van specifiek beleid te 
vergroten?  

In Spoor 1 is de beleidstheorie van de overheid t.a.v. het hoger onderwijs gereconstrueerd, te weten 
de beoogde werking van de beleidsinstrumenten op de beoogde effecten van het beleid. Uiteraard 
speelt bij beleidsimplementatie naast de inzet van beleidsinstrumenten ook het gedrag van actoren 
en hun onderlinge relaties een belangrijke rol. Daarom is in Spoor 2 nader ingegaan op de 
sturingsfilosofie,  die geeft een gewenst beeld van de onderlinge verhoudingen tussen actoren en 
schept verwachtingen over hun rollen. Uiteraard staan sturingsfilosofie en de keuze van 
beleidsinstrumenten niet los van elkaar. Beleidsinstrumenten horen te passen bij een rol die 
voortvloeit uit een sturingsfilosofie. 
 
Uit het onderzoek uitgevoerd t.b.v. Spoor 2 blijkt echter dat de vigerende sturingsfilosofie van het 
hoger onderwijs weinigen nog helder voor ogen staat. Daarmee ontbreekt een duidelijke en gedeelde 
basis voor het samenspel (d.w.z. de onderscheiden rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) 
van de verschillende actoren in de sector.  
 
Zoals ook aangegeven op de vorige pagina, is een heldere en gedeelde sturingsfilosofie van belang 
voor het versterken van samenwerking, van vertrouwen en herstel van balans. Daarom heeft de 
commissie er voor gekozen om bij de uitwerking van deze eerste vraag in spoor 3 te focussen op dit 
samenspel van actoren. Het ligt voor de hand om daarbij terug te grijpen op de uitgangspunten van 
de sturingsfilosofie, zoals aanvankelijk geformuleerd in de HOAK nota3.  
 
Maar de uitgangspunten van de HOAK blijken geen levende noties meer te zijn, terwijl deze ook 
nooit daadwerkelijk afgewezen of expliciet herzien zijn. Zoals het rapport van Spoor 2 aangeeft, zijn 
er gaandeweg wel een aantal belangrijke verschuivingen opgetreden. Deze betreffen met name een 
verschuiving in de balans tussen autonomie en de verantwoording van kwaliteit. Dit valt samen met 
een verdichting van kwaliteitszorg instrumenten en stapeling van rollen in het toezichtkader. 
Daarnaast is er sprake van een toenemende concentratie van beleidsactiviteit op het middenveld, 
waarbij rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet altijd helder onderscheiden kunnen 
worden. Deze verschuivingen hebben ten dele hun weerslag gekregen in het wettelijk kader en 
vormen de facto het huidige beleidskader, maar sluiten niet meer helder aan op de sturingsfilosofie. 
Deze is daarmee diffuus; de oorspronkelijke logica en beleidsuitgangspunten werken niet meer zoals 
bedoeld.  
 
In een werkconferentie met experts uit het HO-veld 
georganiseerd door de commissie op 18 juni 2019 (zie bijlage) 
om juist hierover van gedachten te wisselen en daarmee input 
te verzamelen voor Spoor 3, werd dit beeld herkend. Tevens 
kwam naar voren dat de uitgangspunten van de HOAK op zich 
nog wel onderschreven worden. De recente sectorakkoorden 
werden gezien als voorbeeld dat deze ook nog relevant en 
werkbaar zijn. Daarnaast was er consensus dat het wel nodig 
is om de uitgangspunten te herijken.  
 
Ofwel, het opnieuw doordenken van de sturingsfilosofie vereist meer dan alleen de “HOAK afstoffen”.  
 
De commissie is daarom van mening dat een vernieuwd instrumentarium en nieuwe werkwijzen om 
daarmee de maatschappelijke toegevoegde waarde van specifiek beleid te vergroten een heldere, 
gedeelde en toekomstbestendige sturingsfilosofie als basis vereist.  
 
Op basis van de analyse in Spoor 1 en 2 en de uitkomsten van de werkconferentie, acht zij daartoe 
de volgende twee processtappen van belang. 
 
  

                                                            
3 De beleidsnota Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen in 1986 en vond haar vertaling 
in een nieuwe wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) die in 1993 van kracht werd.  
 
 

“Van een maatschappelijke consensus 
over de rol van de instellingen, de 
reikwijdte van hun bevoegdheden en 
die van de overheid is helaas geen 
sprake. De HOAK-Nota heeft die 
consensus niet tot stand kunnen 
brengen – daar was ze te beperkt in 
scope voor”  
(F. Mertens in 2011 bij 25 jaar HOAK)  

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/HOAK_na_25_jaar_reactie_Ferdinand_Mertens.pdf).
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Processtap 1: Het verhelderen van het kader van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden  
Stapeling, verdichting en overlap van rollen corrumperen een beleidssysteem en leiden tot 
onduidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo kunnen ministeriële 
stelselverantwoordelijkheden verward raken in stelselafspraken, en kunnen koepels quasi-
uitvoeringsorganisaties en medezeggenschapsorganen quasi-bestuursorganen worden. De vraag is 
of elke actor dan zijn verantwoordelijkheid eigenlijk nog wel waar kan maken en wie waar uiteindelijk 
voor aansprakelijk is. Bovendien komt deze onduidelijkheid de kwaliteit van de relaties tussen de 
actoren (zie vraag 3 hieronder) niet altijd ten goede. Het verdient daarom aanbeveling om het 
onderscheid hierin opnieuw en scherper uit te werken naar exclusieve en gezamenlijke 
verantwoordelijkheden en na te gaan of de bevoegdheden en aansprakelijkheden daar nog wel bij 
passen.  

 
Hieronder volgt een eerste aanzet tot een dergelijke uitwerking. 
 
Onderscheid naar exclusieve en gezamenlijke verantwoordelijkheden  
De Minister van OCW heeft exclusieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en 
doelmatigheid van het stelsel. Deze kan met het huidige beleidsinstrumentarium niet altijd succesvol 
bij de sector worden neergelegd. Zo kan bijvoorbeeld het vervullen van de belangrijke 
stelselverantwoordelijkheid om voldoende en goede leraren op te leiden of om voldoende in de 
Nederlandse taal te onderwijzen4 in de knel komen. Tegelijkertijd blijven bijbehorende 
bevoegdheden van de Minister wellicht onderbenut (zie verder bij vraag 2). 
 
Veel beleid voortkomend uit deze stelselverantwoordelijkheid wordt in samenwerking met koepels 
vormgegeven. Daarbij is de vraag hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit niveau wordt 
ingericht in relatie tot de exclusieve verantwoordelijkheden van de Minister enerzijds, tot die van de 
instellingen anderzijds en in relatie tot die van de koepels zelf.  
 
Instellingsbesturen hebben exclusieve verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur van de 
instelling, onder intern toezicht van hun RvT. Toch wordt de Minister van OCW frequent politiek 
verantwoordelijk gehouden voor incidenten of (vermeende) misstanden op instellingsniveau. 
Overigens ongeacht of zij ook de bevoegdheid heeft om te interveniëren en zonder onderscheid naar 
instellingen waarvan zij wel (openbare universiteiten) of niet (bijzondere universiteiten en 
hogescholen) de RvT zelf benoemt. Dit vraagt om verheldering van de relatie Minister – RvT, waarbij 
gelijktrekking daarvan ongeacht het verschil in juridisch regime (openbaar of bijzonder karakter) 
van de instelling voor de hand ligt. Hiermee kan een nieuwe basis worden gelegd voor de bij 
autonomie horende exclusieve verantwoordelijkheid, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de 
instelling. Daarbij wordt de politieke aansprakelijkheid van de Minister ingeperkt. 
  
Voor de gewenste verheldering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (incl.  
aansprakelijkheden) beveelt de commissie aan serieus te kijken naar het voorbeeld van het 
onderscheid in bevoegdheden van de EU versus de lidstaten: ondersteunende, gedeelde en 
exclusieve bevoegdheden5. Hoewel het van oorsprong (vanuit het Duitse constitutionele recht) 
bedoeld is als een juridisch-analytisch onderscheid dat ex post structuur aanbrengt in een op het 
hoogste niveau vastgelegde bevoegdheidstoedeling van – hier – de Unieverdragen, zouden we het 
breder willen trekken en het ook als ex ante structuurprincipe willen zien voor toekomstig nationaal 
HO beleid.  
 
Net als de EU ten opzichte van de lidstaten (subsidiariteitsbeginsel) kan de overheid zich richten op 
het ondersteunen, coördineren of aanvullen van initiatieven die a priori worden genomen door de 
HO instellingen. Daarmee komt het aangrijpingspunt voor sturing, in lijn met de HOAK filosofie (zie 
ook rapport Spoor 2, hfst. 5) weer op sectorniveau te liggen. Hiervoor lijkt enthousiasme te bestaan, 
waarbij instellingen zich meer vanuit eigen strategie, sociale betrokkenheid en eigen visie op 
kwaliteit hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Een directe dialoog met de overheid en 
andere relevante stakeholders, bijvoorbeeld in de regio, wordt daarbij gewaardeerd zie ook Spoor 2 
en hieronder bij vraag 3). 
 

                                                            
4 Het doelmatigheidsinstrumentarium voorziet wel dat de minister kan voorkomen dat niet-doelmatige nieuwe opleidingen 
worden gestart, maar niet dat voor de stelseldoelmatigheid noodzakelijke opleidingen worden gesloten (opleiding Nederlands 
aan de VU, zie: https://platformtalen.nl/2019/02/28/veel-media-aandacht-voor-schrappen-van-de-studie-nederlands-aan-de-
vrije-universiteit/. Ofwel, de instellingen zijn minder autonoom op openen dan op sluiten van opleidingen, hoewel terwijl beide 
effect op macrodoelmatigheid kunnen hebben.  
5 Art. 3, 4, 6 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). 

https://platformtalen.nl/2019/02/28/veel-media-aandacht-voor-schrappen-van-de-studie-nederlands-aan-de-vrije-universiteit/
https://platformtalen.nl/2019/02/28/veel-media-aandacht-voor-schrappen-van-de-studie-nederlands-aan-de-vrije-universiteit/
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Daar waar voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel noodzakelijke 
initiatieven niet of te langzaam vanuit de sector zelf worden gegenereerd, kan de overheid terug 
vallen op haar exclusieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden om te doen wat zij nodig acht. Op 
deze wijze kan zij door interventie op ‘hoger aggregatieniveau’ maatschappelijke en economische 
meerwaarde creëren, waarbij de inhoudelijke keuze uiteraard niet neutraal is en politiek moet 
worden gelegitimeerd door het parlement (zie verder bij vraag 2).  
 
Voor zover er overlappende ofwel gedeelde bevoegdheden overblijven, dienen die duidelijk te 
worden verankerd in juridisch bindende contracten, dan wel wettelijke regelingen met evenwichtige 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voorzieningen voor bestuurlijke aansprakelijkheid van 
alle betrokken actoren.  
 
Deze lijn kan een aanzet vormen voor “HOAK2.0”, hoewel het herstel van balans en vertrouwen 
uiteraard evenzeer afhankelijk is van het daadwerkelijke samenspel van actoren (zie verder onder 
vraag 3).  
 
In dat kader dient de overheid zich in het bijzonder te realiseren dat het veel meer toezicht heeft 
georganiseerd op onderwijs dan op onderzoek6 (zie ook Spoor 1 hfst. 3.3. en 4.1 en Spoor 2, hfst. 
4), terwijl binnen de instellingen dezelfde bestuurders verantwoordelijk zijn voor beide functies. Op 
onderwijs richt zich getuige de Grondwet, de verdragen en de wetgeving ook het meest duidelijk de 
overheidsverantwoordelijkheid. Maar er is hier wel een verband tussen de positie van onderwijs en 
onderzoek. Huizinga zei het reeds lang geleden: “Hoe grooter de plaats, die het onderwijs inneemt 
in het leven eener natie, hoe inniger ook de betrekkingen van den wetenschap tot den Staat”7.  
 
De vraag is dan ook of hier de balans nog wel in orde is, dat wil zeggen of instellingen de belangrijke 
relatie tussen onderzoek en onderwijs op deze wijze wel optimaal vorm kunnen geven. Zo blijkt het 
vaak moeilijk om nieuwe kennis en innovatie voortkomend uit onderzoek snel en effectief naar 
onderwijs te vertalen. Een voorbeeld betreft ook de moeite om interdisciplinaire opleidingen binnen 
bestaande accreditatiekaders vorm te geven, terwijl interdisciplinariteit in (veel) onderzoek 
essentieel wordt geacht.  Een betere balans zou gebaat zijn bij meer vertrouwen in de bestuurlijke 
capaciteiten ten aanzien van de integraliteit van onderwijs en onderzoek (de ontwikkeling naar 
instellingsaccreditatie lijkt een goede aanzet in die richting).  
 
Rol en positie van studenten 
Bijzondere aandacht in dit kader betreft de vraag hoe de overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien 
van het onderwijs de positie van de student bepaalt en of die het vertrouwen van de student in de 
instelling wel ten goede komt?8  
 
Naast de verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en kwaliteit heeft de overheid 
verantwoordelijkheid voor de rechtsbescherming van studenten. Deze is vastgelegd in de WHW en 
de Awb. De vraag is hoeverre er verder sprake is van een zorgplicht voor de overheid t.a.v. de 
student?  
 
Omdat er geen leerplicht is boven de 18, geldt voor het HO in het algemeen het principe van 
beschikkingsvrijheid (inclusief vrije studiekeuze9) van de student. Strikt genomen zou van hieruit 
geredeneerd de rechtstreekse overheids- en wetgeversverantwoordelijkheid beperkt kunnen blijven 
tot aangelegenheden van consumentenbescherming.  
 
Deze opvatting hoort bij een marktgerichte benadering en veronderstelt studenten als autonome 
actoren (consumenten), die in hun vrije keuze niet mogen worden gehinderd door informatie-
asymmetrie. De overheid richt haar toezicht dan op correcte informatievoorziening over bijvoorbeeld 
kwaliteit, studenttevredenheid, en carrièremogelijkheden t.b.v. studiekeuze. In dat kader kan de 
voorgenomen aanpassing van de WHW inzake een wettelijke verplichting voor hogescholen en 
universiteiten om mee te werken aan de NSE worden gezien10.  

                                                            
6 Onevenwichtigheid in autonomie van Nederlandse universiteiten blijkt ook uit de EUA Autonomy Scorecard, zie 
https://www.vsnu.nl/nl_NL/gf_autonomie.html.  
7  J. Huizinga, Verzamelde Werken VIII, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1951, p. 383. 
8 Bij de discussies over accreditatie lijken studenten(vakbonden) in hun standpunt ten faveure van opleidingsaccreditatie en 
scepsis ten aanzien van instellingsaccreditatie meer vertrouwen in de overheid dan in hun instelling te hebben.  
9 Alleen in uitzonderlijke gevallen beperkt door numerus fixus of selectie.  
10 Die plicht bij deze opvatting, maar het instrument NSE op zich niet, omdat het op tevredenheid is gericht, terwijl HO geen 
consumptieartikel is, maar een “experience good” en in feite zelfs een “credence good”. Daar horen andere evaluatie-
instrumenten bij.  
 

https://www.vsnu.nl/nl_NL/gf_autonomie.html
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Anderzijds kan de overheid uitgaan van de gedachte dat de student als kwetsbaar onderdeel van de 
instellingsgemeenschap extra bescherming en dus een versterking van positie behoeft. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in de wettelijke regeling van medezeggenschap en de toekenning van een toenemend 
aantal medezeggenschaps- en inspraakbevoegdheden (Wet Versterking Bestuurskracht 
Onderwijsinstellingen, 2017).  
 
De huidige arrangementen laten dus een combinatie van beide opvattingen zien. Daarbij lijkt de 
overheid op twee gedachten te hinken en is het de vraag of ze daarbij de verantwoordelijkheid op 
de juiste plaats legt,  dan wel in haar taakopvatting is doorgeschoten.  
 
Zo hebben studenten met de Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen (2017) 
verregaande bevoegdheden gekregen inzake o.a. de inrichting van opleidingen en het 
instellingsbeleid (middels instemming op hoofdlijnen van de begroting). De vraag is echter hoe in 
de verantwoordelijkheid (voor de kwaliteit) en aansprakelijkheid (voor de gevolgen) van hun 
bestuurlijk handelen is voorzien (bijvoorbeeld hoofdelijk of collectief). En in hoeverre die in lijn ligt 
met die van de andere actoren in de governance van de instelling, de vereiste checks & balances, 
dan wel wordt gelegitimeerd door het draagvlak in hun achterban. En tenslotte hoe die zich verhoudt 
met de sturing(sfilosofie) op instellings- en stelselniveau (zie ook essay van Van Galen in bijlage).  
 
In het kader van het verhelderen van het kader van verantwoordelijkheden en bevoegdheden lijkt 
de commissie dan ook  een nadere overweging nodig op de volgende set van vragen.  
 

 
Bovendien wil de commissie er met nadruk op wijzen dat het vastleggen van medezeggenschaps- 
en inspraakbevoegdheden van studenten geen noodzakelijke overheidstaak is. Dit  kan ook ter 
uitwerking aan de instellingen worden opgedragen. Bijvoorbeeld in een (aan overheidsgoedkeuring 
onderworpen) Charter. In het Charter zou de positie van de student als lid van de academische 
gemeenschap centraal moeten staan,  in goede balans met de rollen van de overige actoren in de 
governance van de instelling en met die van de student als onderwijsdeelnemer. Een dergelijke vorm 
van “enforced self-regulation” sluit bovendien goed aan bij het belang om de relatie en het 
vertrouwen van actoren binnen de instelling te versterken, zonder af  te doen aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur.  
 
In de afweging van de positie van de overheid ten opzichte van de student dient ten slotte te worden 
meegenomen dat deze relatie zich op Nederlands grondgebied niet beperkt tot Nederlandse 
studenten. Onder het Europees verdrag is het Nederlands hoger onderwijs immers ook toegankelijk 
voor studenten uit andere EU/EER landen en dienen zij gelijk te worden behandeld als Nederlandse 
studenten. Verder past het in deze tijd dat de overheidsverantwoordelijkheid voor de naar 
nationaliteit Nederlandse student zich ook uitstrekt tot diens mogelijkheden om in andere landen 
van de EU te studeren. 
 
Dit brengt ons bij het tweede belangrijke processtap voor het komen tot een toekomstbestendige 
sturingsfilosofie.   

Welke visie heeft de overheid eigenlijk op de (positie van de) student? 
• In Nederland geldt het principe van beschikkingsvrijheid en vrije studiekeuze, maar ziet de overheid 

studenten ook daadwerkelijk als consumenten of autonome actoren?  
• Welke visie heeft de overheid dan op de autonomie van de student? Welke individuele 

verantwoordelijkheid hoort daar bij? In hoeverre rijmt vrijheid van studiekeuze, en dus het recht om 
daarin fouten te maken, zich met het (ten dele) afwentelen van het risico op het collectief (de 
belastingbetaler)?  

• Hoe verhoudt een opvatting van de student als autonome actor / onderwijsconsument zich met de 
(collectieve) positie van studenten in de governance  van de instelling, die is gebaseerd op de student 
als lid van de academische gemeenschap?    

• Hoe verhoudt het belang van studenten bij onderwijskwaliteit zich met hun sterke bestuurlijke 
bemoeienis met input (o.a. begroting, vaststelling OER). Zou deze in lijn met de student als afnemer 
niet meer moeten liggen op output? (Overigens ontbreekt extern toezicht op input via de begroting in 
het reguliere kwaliteitszorgkader).   

• En hoe verhoudt de rol van de student als onderwijsdeelnemer zich met het recht op instemming op 
hoofdlijnen van de begroting, waarbij zij in principe evenveel invloed hebben op onderzoek als 
onderwijs?  

• Kan de overheid ook meer of anders sturen op de autonomie van de student (zie verder onder vraag 
2)?  
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Processtap 2: Het doordenken van de sturingsfilosofie en beleidsinstrumentarium in 
Europees en internationaal perspectief.  
Dat, zoals hierboven betoogd, de “HOAK afstoffen” niet voldoende is, komt niet alleen voort uit 
wijzigingen die gaandeweg binnen het Nederlands HO beleidskader en in de WHW zijn doorgevoerd 
(zie ook Spoor 2), waardoor deze diffuus geworden zou zijn. In veel fundamenteler opzicht komt dit 
door de totstandkoming van het EU Verdrag in 1992. Het Nederlandse hoger onderwijs systeem is 
daarmee ten principale in een andere context komen te staan.  
 
HOAK (1986) hield daar geen rekening mee, sterker: de OESO review van 1989 die constateerde 
dat het Nederlands HO “parochial” was, leidde pas tot de start van internationaliseringsbeleid begin 
jaren negentig.  
 
Hierop zijn sturingsfilosofie en beleidsinstrumentarium tot nu toe slechts ad-hoc (of in de zin van 
aanvullingen) aangepast. In feite wordt nog steeds gewerkt met een beleidsinstrumentarium dat a 
priori een gesloten systeem veronderstelt, terwijl het Nederlandse hoger onderwijs inmiddels een 
open systeem is geworden, d.w.z. open naar de Europese / internationale omgeving11. Zoals ook 
aangegeven bij Spoor 1 en 2 blijkt het beleidsinstrumentarium dan niet meer te werken zoals 
verwacht (bijv. als het gaat om toelating en financiering van studenten vanuit andere EU/EER 
landen), of schiet het tekort (bijv. kwaliteitszorg van onderwijs aangeboden buiten Nederland)12.  
 
Hiervoor is meer aandacht nodig bij het doordenken en ontwerpen van beleid. Toekomstbestendige 
sturing op toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het systeem vereist dat deze principes 
in Europese context worden doordacht (zie ook essays van Van Galen en Zoontjes in bijlage).  
 
Nederland profiteert volop van de voordelen van een open systeem, bijvoorbeeld middels het 
aantrekken van internationaal talent (fors aandeel van het wetenschappelijke personeel; bijna 50% 
van de promovendi) en Europese onderzoekfinanciering.  
 
Toch blijkt de erfenis uit het verleden (pad afhankelijkheid) hardnekkig te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld 
nog steeds gesproken over Nederlandse en buitenlandse studenten, terwijl de categorieën EU/EER 
(inclusief Nederlands) en niet-EU/EER nu relevant zijn, en werkt de invoering van “Bologna” (2002) 
nog niet echt door in het denken over toegankelijkheid (zie verder bij vraag 2 hieronder). Dat 
Nederlands beleid nog steeds de mainstream vormt, met internationalisering als aspectbeleid 
(aanvullend), wordt ook weerspiegeld in de aparte afdeling daarvoor bij het Ministerie van OCW, 
evenals nog bij vele instellingen.  
 
Ook valt hier wederom op hoe verschillend er wordt gedacht en omgegaan met onderzoek en 
onderwijs. De internationale positionering, verwevenheid, doel en bereik van het onderzoek is een 
sine qua non, terwijl die van het onderwijs steeds meer onderhavig is aan intensieve discussie. Die 
beleidsdiscussie lijkt de laatste jaren zelfs te zijn “vernederlandst”, mede onder invloed van 
nationaal-culturele tendensen in politiek en samenleving (zie ook de Kabinetsreactie op het IBO 
Internationalisering en de daarop volgende reacties)13.  
 
Overigens spelen dergelijke kritische ontwikkelingen ten aanzien van internationale studenten niet 
alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken en in het VK. De EU context stelt wat 
dat betreft de lidstaten voor flinke uitdagingen; dit vereist het doordenken van hard law (EU 
Verdragen) en soft law (veel aspecten van de Higher Education Area) op hun doorwerking (effect op 
sturing) in de nationale context.  
 
Ook speelt hier weer de afweging van autonomie van actoren. Enerzijds de autonomie van studenten 
gebaseerd op hun recht om als EU burgers waar zij wensen in de EU/EER te studeren (inclusief het 

                                                            
11 M.C. van der Wende, Opening Up: Higher Education Systems in Global Perspective ESRC/HEFCE Working Paper no 22, 2017, 
via  https://www.researchcghe.org/publications/working-paper/opening-up-higher-education-systems-in-global-perspective/; 
F.A. van Vught, M.C. van der Wende & D.F. Westerheijden, Globalisation and Differentiation in Higher Education Systems. In 
Theory and Method in Higher Education Research, Emerald Publishing Limited 2018,p. 85-101. 
12 Zie ook M. Sint, IBO internationalisering van het (hoger) onderwijs, juli 2019; J. Bolhaar, S. Kuijpers & A. Nibbelink, 
Economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo, CPB september 2019. 
13 Minister OCW, Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek. Internationalisering van het (hoger) onderwijs, 
6 september 2019. Hierbij tekent de Commissie aan dat hoger onderwijs uiteraard een cultuurgoed is, maar dat dat (juist) nog 
geen basis is om onze taal in te zetten ter bestrijding van bekostigingsproblemen (zie het advies van de Raad van State tot 
nadere overweging van het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid HO en MBO, kenmerk W05.19.0100, 11 september 2019), en 
bovendien kan leiden tot internationale reputatieschade.  

https://www.researchcghe.org/publications/working-paper/opening-up-higher-education-systems-in-global-perspective/
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recht om hun studiefinanciering daar naar toe mee te nemen). Anderzijds de autonomie van de 
instellingen, die beperkt is in de mate waarin zij de instroom van EU/EER studenten kunnen 
reguleren. Dit terwijl zij wel geacht worden om, binnen het nationale budgettaire kader, aan de 
afgesproken kwaliteitseisen te blijven voldoen.  
 
Dit hoger onderwijs trilemma (balans tussen kosten, toegang en kwaliteit)14 gaat in een open 
systeem bovendien gepaard met het globaliseringstrilemma (balans tussen globalisering, nationale 
soevereiniteit en democratie)15, waardoor de nationale overheid beperkt wordt in haar autonomie 
(soevereiniteit) om de werking van beleid (bijv. recht op toelating of studiefinanciering) af te perken 
binnen nationale grenzen, c.q. voor te behouden aan uitsluitend eigen burgers16.  
 
Toekomstbestendige sturing op toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid in een open systeem 
vereist dus het systematisch doordenken van deze principes in Europese context. Geen eenvoudige 
zaak. Niet alleen gezien de huidige politieke dynamiek in en rondom die Europese context, maar ook 
omdat het niet simpelweg gaat om een nationale aanpassing aan Europese modellen of standaarden.  
 
Een toekomstbestendige sturingsfilosofie houdt de condities binnen het systeem in evenwicht met 
de bewegingen (in-uit) over de grenzen van het systeem17. Systeemverantwoordelijkheid van de 
overheid houdt in een open systeem dan ook in het zorgen voor een goed evenwicht hierin. Een rol 
die uiteraard breder is dan die van het Ministerie van OCW alleen.  
 
Het vereist het doordenken van de focus, bereik en impact van overheidsbeleid op regionaal, 
nationaal, Europees niveau in relatie tot de autonomie van de verschillende actoren. Zo is de 
autonomie van studenten (om in andere lidstaten te studeren) vergroot onder het EU Verdrag, terwijl 
de autonomie van instellingen (bijv. om die toestroom te reguleren) daar onder Nederlands beleid 
niet in is meegegroeid, en inmiddels zelfs is verkleind.  
 
 
 
Vraag 2: Welke beleidsterreinen op het gebied van hoger onderwijs lenen zich het best voor 
concrete vervolgstappen na 2019, in het licht van de uitvoering van de Strategische Agenda? 
 
In lijn met het voorgaande is de commissie van mening dat de overheid door sturing wel degelijk 
economische en maatschappelijke waarde toe kan voegen. Ook in een sturingsfilosofie die a priori 
aangrijpt op het initiatief vanuit de sector op basis van strategievorming door instellingen vanuit 
eigen sociale betrokkenheid en eigen visie op kwaliteit.  
 
Stelselverantwoordelijkheid houdt ook in dat als de voor kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid 
van het stelsel noodzakelijke initiatieven niet of te langzaam vanuit de sector worden gegenereerd, 
de overheid zelf verantwoordelijk is en derhalve de bijbehorende bevoegdheden heeft om te doen 
wat zij nodig acht. Het gaat dan over het bepalen van interventies op ‘hoger aggregatieniveau’, op 
basis van een politiek gelegitimeerde inhoudelijke keuze.  
 
In de visie van de commissie is dit van toepassing op de door de OESO review 2019 gesignaleerde 
en ook eerder geconstateerde hardnekkige problemen18 (systeem falen), die bovendien (potentieel) 
bijdragen aan toenemende sociaaleconomische ongelijkheid. Deze wijzen op onevenwichtige 
deelname en studiesucces van verschillende bevolkingsgroepen (diversiteit), gebrekkige doorstroom 
en (daarmee) een onevenwichtige ontwikkeling van de rol van HBO en WO  in het bachelor-master-
PhD systeem (zie p. 1).  
 
Zoals gezegd, liggen daarmee de beleidsterreinen op het gebied van hoger onderwijs die zich het 
best lenen voor concrete vervolgstappen na 2019 vooral op het terrein van toegankelijkheid en 

                                                            
14 B.W. Ansell, From the Ballot to the Blackboard: The redistributive political economy of education, Cambridge: Cambridge 
University Press 2010. 
15 D. Rodrik, Populism and the economics of globalization, Cambridge, MA: Harvard University Press 2017. 
16 Zie M. Sint, IBO internationalisering van het (hoger) onderwijs, juli 2019;  M.C. van der Wende, Costs and benefits of open 
higher education systems, VSNU seminar Funding universities, 5 oktober 2018, VU Amsterdam; M.C. van der Wende, Open 
systems in a changing global context, forthcoming.  
17 A. Tamas, Y. Whitehorse, & O. Almonte, System theory in community development. Whitehorse, Yukon and Almonte, 
Ontario, 2000, p. 5: “the condition within an open system is often in a dynamic balance, or steady-state. The condition of that 
steady state within a system is influenced by the energy or influence that crosses that system's boundary. If there is a need to 
achieve (or maintain) a desirable condition within a system, it is necessary to control or manage the flow of energy across its 
boundary” 
18 M.C. van der Wende (2020) Higher Education in the Netherlands. In: The SAGE Encyclopedia of Higher Education. SAGE. 



9 
 

doelmatigheid. Dit laat onverlet dat hoewel de kwaliteit en efficiency sterk verbeterd blijken (zie ook 
pag. 1), deze uiteraard onverminderd aandacht nodig hebben, waarbij de verdere ontwikkeling van 
het accreditatiestelsel (naar instellingsaccreditatie) de vertrouwensbasis verder kan versterken.  
 
De commissie heeft kennis kunnen nemen van de ontwikkeling van de Strategische Agenda 2020-
2024 (op 25 maart, 11 juli en 13 september) en ziet in de aanzet daartoe zeker aanknopingspunten. 
De Minister schetste op 13 september de volgende vier ambities in de brief met hoofdlijnen van de 
Strategische Agenda: 

- Toegankelijk hoger onderwijs, waarin studentsucces centraal staat 
- Ruimte voor hoger onderwijs dat voldoende flexibel is om op de behoeften van de student 

[en werkende] in te spelen 
- Hoger onderwijs dat flexibel inspeelt op de snel veranderende behoeften van de samenleving 

en arbeidsmarkt 
- Internationaal gepositioneerd én regionaal verankerd 

 
In het licht van de (uitvoering van de) Strategische Agenda adviseert de commissie om daarbij:  
 

• Scherpere keuzes te maken voor de werkelijk 
grote problemen. Laat de overheid zich 
concentreren op de grote vragen rondom 
toegankelijkheid, gelijke kansen maar 
groeiende ongelijkheid.  En kies daarbij het 
juiste hoge aggregatieniveau. Zo kan de 
overheid toegankelijkheid beter bevorderen 
door de juiste randvoorwaarden te creëren 
om fricties te verminderen (flexibilisering, zie 
hieronder), dan door eisen te stellen aan het 
BSA. Ook zaken als vorm (digitalisering)  en 
inhoud van opleidingen (skills) behoren tot de 
verantwoordelijkheid van de instellingen.  
Werkdruk past bij hun rol als werkgever, 
waarbij de overheid wel in Europa het 
voortouw kan nemen bij een andere 
benadering van erkennen en waarderen19.  

 
• Ga daarbij een confrontatie met de politieke 

en maatschappelijke taboes die de 
hardnekkigheid van dergelijke problemen 
vaak omringen (verklaren), bijvoorbeeld 
rondom selectie, niet uit de weg. 

 
 
Concrete vervolgstappen ten aanzien van toegankelijkheid  

• Verhelder de stelselverantwoordelijkheid van de overheid voor toegankelijkheid door 
expliciet te maken dat deze wettelijk samenhangt met de algemene toegankelijkheid van  
de bacheloropleiding (art. 7.37 WHW). Op dat punt heeft de Staat een exclusieve 
bevoegdheid. Dit geldt niet voor de toegankelijkheid tot de master, waar selectie in feite het 
uitgangspunt is (art. 7.30b WHW), vanwege de wettelijke mogelijkheid dat “het 
instellingsbestuur kwalitatieve toelatingseisen kan stellen”. Hier is momenteel dus sprake 
van een overlappende (concurrerende) bevoegdheid van de wetgever en de instellingen.   

• Pad afhankelijkheid (residu van voor de harde knip) speelt echter een rol in de opvatting dat 
de algemene toegankelijkheid tevens  onverkort van toepassing is op de master. Behalve de 
hierboven aangegeven inadequatie van deze opvatting dient in lijn met de invoering van 
“Bologna” de master opleiding, evenals de PhD, te worden beschouwd als behorend tot de 
graduate fase.  

• Zorg daarom dat instellingen zelf hun selectiebeleid op graduate niveau vorm kunnen geven. 
Daarmee kan naast kwaliteit en omvang ook de “vorm / het model van de universiteit” 
(d.w.z. verhouding van undergraduate – graduate studenten) worden gestuurd. Dit is een 
belangrijk sturingsinstrument voor instellingen in het realiseren van hun strategische doelen 
en in hun profilering. Voor onderzoeksuniversiteiten is bijvoorbeeld vooral de proportie 

                                                            
19 Zie notitie “Kennis voor onze toekomst, VSNU, 16 september 2019 via 
https://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Visiestuk_VSNU.pdf.  

Een actueel voorbeeld betreft de opleiding 
van leraren (voor het po en vo). Hierin schiet 
het Nederlandse hoger onderwijs ondanks 
vele initiatieven  te kort en vereist de 
gewenste sociaaleconomische meerwaarde 
overheidsingrijpen. Flexibiliseren en 
dereguleren van de 
beroeps/bevoegdheidsvereisten is ook hier 
het advies (Onderwijsraad, 2018). Hoewel 
hier naast  kwantitatieve oplossingen voor 
de korte termijn (zoals ook het recent weer 
verlagen van de toelatingseisen voor de 
PABO), er voor de lange termijn een 
kwalitatief initiatief tegenover dient te 
staan. Dat moet Nederland weer in staat 
stellen om net als in bijv. Ierland en Finland 
de beste studenten aan te trekken voor de 
lerarenopleiding. Dat daar een strenge 
selectie bij hoort stuit op een taboe dat 
doorbroken moet worden. Het oprichten van 
een nieuw topinstituut (losstaand van 
bestaande ILO’s / op basis van 
internationale best practice (bijv. model  
“Grande École ”) zou daar de condities voor 
kunnen  bieden.  

 

https://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Visiestuk_VSNU.pdf
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graduate studenten van belang. Voor hogescholen ligt dit anders. Daarmee draagt dit ook 
bij aan de zo gewenste differentiatie op systeemniveau.  

• Trek hiermee de beleidsruimte voor selectie op graduate niveau tussen HBO en WO gelijk. 
Het HBO heeft deze feitelijk al, terwijl deze in het WO nog wordt ingeperkt. Erken hiermee 
dat deze wens (dus) vooral bij de universiteiten leeft. 

• Uiteraard blijft de overheid daarbij (eind)verantwoordelijk voor het voorkomen en tegengaan 
van discriminatie en voor de zorg van  adequate rechtsbescherming van studenten en ziet 
daarom o.a. toe op transparantie in toelatingseisen, objectieve toetsing en gelijke 
behandeling, hetgeen ook de overgang HBO-WO ten goede zal komen. 

• Zorg dan ook dat studenten ongeacht of zij hun HO-studieloopbaan in Nederland zijn gestart 
in het HBO of WO, en ongeacht hun leeftijd, dezelfde rechten hebben op studiefinanciering 
(voorschot/lening) en dezelfde prijs voor hetzelfde onderwijs betalen20.  De toegankelijkheid 
van het Nederlandse HO is immers vooral beperkt is voor hen die geleidelijk of gefaseerd 
(her)intreden in het arbeidsproces. 

• Betrek bij de verdere keuzes ten aanzien van toegankelijkheid de recente waarschuwing van 
de OESO: “Easy access to funding and open admissions”, which exist in half of OESO 
countries, risk promoting tertiary education at the expense of the other, much-needed 
vocational and professional qualifications, which are often perceived as less attractive 
pathways”.21  Het versterken van de aantrekkelijkheid van het HBO is ook zeker in Nederland 
aan de orde. Dit vereist goede samenwerking met het WO, zoals terecht wordt onderstreept 
in het recente Position paper VSNU-VH doorontwikkeling binair stelsel.   

• Beschouw de verdere keuzes ten aanzien van toegankelijkheid op bachelor niveau in relatie 
tot die eerder in de onderwijsketen. De Onderwijsraad signaleert immers teveel differentiatie 
en selectie in het stelsel PO-VO niveau22, terwijl dit als een tekort wordt beschouwd op HO 
niveau. De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs is al jaren een punt van OESO 
kritiek (en hangt samen met taboe rond middenschool) die in de discussie over selectie aan 
de poort van het hoger onderwijs niet genegeerd kan worden. Een hoger onderwijssysteem 
kan nooit volledig compenseren voor effecten van inrichting van voorgaande onderwijscycli 
(incl. barrières voor opstromen / doorstromen), waarin, ook in Nederland, de verschillen in 
ongelijkheid juist het sterkst toenemen. Het hoger onderwijs kan wel bijdragen aan 
oplossingen van die problemen. Bijvoorbeeld door het opleiden van meer 
hooggekwalificeerde leraren (zie box op vorige pagina).  

• Hiervoor zijn flexibilisering en deregulering de belangrijkste randvoorwaarden om de 
bestaande fricties aan te pakken. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt bij doelmatigheid.   
 

Concrete vervolgstappen ten aanzien van doelmatigheid 
De geconstateerde hardnekkige problemen hangen ook samen met doelmatigheid. De door de OESO 
geconstateerde problemen inzake studiesucces (switchen, uitval, vertraging) in de bachelor worden 
veelal besproken in het kader van toegankelijkheid. Oplossingen worden gezien in het zo snel 
mogelijk zorgen voor “de juiste student op de juiste plek”. In het algemeen door middel van “” 
“matching”, in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld opleidingen met numerus fixus of speciaal label) 
door selectie.  
 
De moeilijkheid hierbij is dat de “juiste plek”, dat wil zeggen de opleiding, zeer nauw is geformuleerd. 
De student moet al voor aanvang van de studie een keuze maken uit meer dan 2000 bachelor 
opleidingen, op verschillende locaties en verdeeld over 242 labels HBO en 191 in het WO. Het feilloos 
manoeuvreren en landen van een jong zich nog ontwikkelend mens op zo’n “postzegel” vereist veel 
meer dan goede studievoorlichting en een matchingsactiviteit. Te meer omdat de relatie tussen 
opleiding en toekomstig beroep / arbeidsmarkt complexer / losser is geworden.  
 

Frictie is een logisch gevolg en het is fictie te veronderstellen dat die met de 
huidige aanbodgerichte beleidsmaatregelen kan worden opgelost.   

 
Brede bachelor opleidingen, zoals de liberal arts & science opleidingen van de University Colleges en 
andere interdisciplinaire opleidingen bieden de student meer ruimte om die plek gedurende de studie 
te vinden. Zo’n breed of open curriculum is wellicht niet in alle gevallen haalbaar, maar er kan 
studenten ten minste meer mogelijkheid tot oriëntatie tijdens het eerste jaar geboden worden. De 
propedeuse is bij de invoering van BaMa immers gehandhaafd in de wet en daarmee de oriënterende, 
verwijzende en selecterende functie van het eerste jaar.  

                                                            
20 Uiteraard met uitzondering van studenten van buiten de EU/EER. 
21 Fast-expanding HE faces uncertainty ahead, says OECD. University World News, 13 September 2019. 
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190913125724352 
22 Onderwijsraad, Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van educatief Nederland 2019, 22 februari 2019. 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190913125724352
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Flexibilisering van curricula en intensivering van begeleiding in (vooral) het eerste jaar kan met 
handhaving van het BSA en behoud van het extra jaar studiefinanciering  kunnen leiden tot 
vergroting van eigen verantwoordelijkheid (autonomie) van de student, minder stress en meer 
studie/studentsucces. Het extra jaar studiefinanciering wordt dan uitsluitend ingezet nodig als 
inderdaad na het eerste jaar alsnog geswitcht moet worden, maar niet standaard zoals nu, omdat 
dit als luxe optie nu ook tot onnodige studievertraging leidt. 
 
Onderken dat het probleem primair in het aanbod zit en daarmee een doelmatigheidsprobleem is. 
Frictie speelt ook bij de doorstroom HBO-WO, deelname van lifelong learners, deeltijdonderwijs en 
in de samenwerking tussen instellingen (zie verder bij vraag 3, hieronder) een rol.  
 
De te nauwe definitie / smalle inrichting van en oriëntatie op opleidingen is bovendien niet dienstig 
aan het verminderen van de fricties op de arbeidsmarkt. Zo worden er te veel psychologen opgeleid 
en te weinig leraren (zie hierboven). Terwijl er waarschijnlijk veel studenten die psychologie, 
pedagogiek en onderwijskunde gaan studeren wel geïnteresseerd zouden zijn in het leraarschap23. 
Om hen na afronding (of uitval) van deze studies alsnog daarvoor op te leiden is zeer ondoelmatig. 
Een dergelijk studiepad moet de student tijdens de bachelor kunnen ontdekken en binnen de duur 
van één bachelor-master traject kunnen voltooien24. Ook binnen de sector gezondheid is grote 
behoefte om studenten later te laten kiezen en meer zij-instroom op masterniveau te realiseren.  
 
De opleiding is teveel aangrijpingspunt van sturing. Vrijwel alle beleidsmaatregelen, van bekostiging 
tot kwaliteitszorg, haken aan op de opleiding. De hiermee samenhangende verdichting van het 
toezichtkader kwaliteitszorg staat de gewenste flexibilisering (vermindering van fricties) en 
student/ontwikkelingsgerichte aanpak in de weg. En houdt bovendien het diep verankerde 
aanbodgerichte denken in stand.  
 

Onder de huidige sturing staat de opleiding en niet de student centraal.  
 
De vrijheid van programmeren van onderwijs blijft hierbij onderbenut. Omdat er sinds de komst van 
de WHW niets meer is geregeld over de inhoud van opleidingen, valt de bevoegdheid tot 
programmeren van nieuwe opleidingen automatisch aan de autonomie van de instellingen toe. Een 
rem op de programmeervrijheid is de ministeriële toets inzake macro-doelmatigheid (art. 6.2 Whw).  
 
Rigiditeit inzake omvang en duur van opleidingen is 
achterhaald. Conform Europese afspraken omvatten 
studietrajecten een veelvoud van 60 studiepunten (180-210 
voor bachelor / 60-180 voor master) en voldoen de 
eindkwalificaties aan de eisen van het European 
Qualification Framework (EQF). 60 studiepunten is een full 
time equivalent (FTE) voor jaarlijkse studielast, maar 
nergens ligt vast dat die ook binnen 12 maanden behaald 
dienen te worden.  
 
In lijn met de vergelijking met deeltijdarbeid (loon naar rato van het percentage van de FTE), zou 
de financiële compensatie aan student en instelling gelijk op kunnen gaan met het aantal door de 
student geconsumeerde en door een instelling geleverde studiepunten25,  onafhankelijk van de 
behaalde studieresultaten  en voor dezelfde prijs ongeacht of de student vol/deeltijd studeert (de 
OU is in dat geval dus niet duurder) (zie ook p. 10). Dit vergroot de verantwoordelijkheid 
(autonomie) van de student, geeft deze zoveel tijd als gewenst of nodig in evenwicht met zijn/haar 
persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden en resulteert in een netto resultaat voor alle betrokken 
actoren (inclusief de overheid en dus de belastingbetaler).  
 
NB hier wordt niet de (her)introductie van een ‘plat’ vouchersysteem bedoeld, maar gepleit voor 
meer flexibilisering in tijd (zoals bijvoorbeeld onder het experiment flexibel studeren), waarbij de 
samenhang van de vakken in een opleiding nog steeds onderdeel van kwaliteitsborging is, ook met 
oog op civiel effect van bepaalde opleidingen (tot gereguleerde beroepen).   
                                                            
23 Naar schatting 50% volgens J. van Tartwijk – voorzitter van overleg ILO’s (in gesprek op 15.7.2019). 
24 Ook dit is een traject waar meer regie van de overheid nodig is, vanwege hardnekkige weerstand in het veld. Zo mislukte 
het project om University College studenten die leraar willen worden toe te laten tot de educatieve minor.  
25 Met als minimum de omvang van het vak waarvoor de student zich inschrijft en een maximum gelijk aan de totale 
studieomvang (+ 1 jaar indien switchen na jaar 1 nog nodig is – (zoals we hierboven hebben voorgesteld). 

Het is toch vreemd dat het land dat 
kampioen deeltijdwerk is, haar 
studenten nauwelijks  in staat stelt om 
flexibel / in deeltijd te studeren. Een 
40-urige werkweek is de FTE, maar een 
groot deel van de bevolking werkt 
minder. Die flexibiliteit is als recht op 
deeltijdarbeid zelfs wettelijk 
vastgelegd. 
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In Europees verband wordt inmiddels voortgang gemaakt met formulering en erkenning van graden 
op basis van leeruitkomsten en competenties (Tuning project) en met micro-credentials, het digitaal 
samen te voegen in the New Europass ‘wallet’ zodat deze meegenomen kunnen worden door Europa 
heen26. “Bologna Digital 2020” zet middels digitalisering in op de flexibilisering van het HO. 
Nederland moet daar volop aan mee kunnen doen. De overheid hoeft zich daarbij niet met de 
didactiek hiervan bezig te houden, maar te zorgen dat wet- en regelgeving tijdig wordt aangepast, 
d.w.z. onnodige structuur die deze ontwikkelingen in de weg zit opheffen (“ontschotten”) en met 
geëigende instrumenten toe blijven zien op de borging van de kwaliteit en het eindresultaat 
(diploma’s en graden), zodat deze kunnen leiden tot civiel effect (toelating tot uitoefening van 
gereguleerde beroepen) en Europees erkend kunnen worden.   

Tenslotte wordt opgemerkt dat ten aanzien van doelmatigheid de geconstateerde frictie ook te 
maken heeft met de aansluiting van micro- op macrodoelmatigheid. Hoe consistent is deze nog 
wanneer een instelling langs NVAO en CDHO moet voor het openen van nieuwe opleidingen of 
(substantiële) wijzigingen van bestaande, terwijl zij autonoom is in het “slapend houden” van 
licenties (geen studenten inschrijven in opleidingen) en sluiten van opleidingen27? 
 
Met de bovenstaande denkrichting kan de sturing op studentenaantallen per opleiding worden 
geaggregeerd naar een minder fijnmazige indeling, ter vermindering van fricties die ten grondslag 
liggen aan problemen met studiesucces en aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarbij kan ter 
vermindering van fricties in interne allocatie bovendien de koppeling tussen onderwijs- en onderzoek 
bekostiging nog verder worden losgelaten als element van autonomie van de instellingen.  
 
Bovenstaande schetst nieuwe kaders voor het denken over doelmatigheid. De commissie beveelt 
daarbij als concrete vervolgstappen aan om: 
• De wettelijke verankering van “opleiding” in de WHW te vervangen met een ruimere formulering, 

die grotere flexibiliteit van studiepaden mogelijk maakt. Hiertoe kan worden nagegaan welke 
“grid” hiervoor het best geschikt is (bijvoorbeeld “domeinen”) en daarbij zoveel mogelijk 
aansluiten bij internationale indelingen en de bovengenoemde Europese trends28.    

• Door te gaan met - verruimen van experiment flexibel studeren.  
• Doelmatigheid in Europese context te plaatsen en actief aan te haken op lopende en actief bij te 

dragen aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in de European Higher Education Area.  
• Deze context ook als toekomstige richting voor instellingsaccreditatie (EQAR Europees kader,) 

te nemen29.  
 
 

Vraag 3: Welke randvoorwaarden zijn nodig voor succesvolle implementatie van het vernieuwde 
instrumentarium?  

Wat betreft de benodigde randvoorwaarden, oftewel de institutionele context, lijkt het op basis van 
het voorgaande niet zozeer nodig om de regels van het spel radicaal te veranderen (geen 
“verbouwing” van de WHW, maar “ontschotten” en inconsistenties verminderen, zie bij vraag 2, 
hierboven), maar meer om het samenspel van de spelers te bevorderen en te verbeteren. 
 
Om de grote opgaven te kunnen realiseren is immers meer en betere samenwerking nodig. We 
hebben hierboven betoogd dat dat andere eisen aan actoren en aan de sturende rol van de overheid 
stelt. En dat een gedeelde sturingsfilosofie met helder onderscheiden rollen en 
verantwoordelijkheden kan bijdragen aan versterking van vertrouwen en herstel van sturingsbalans.  

                                                            
26 In lijn met de AVG en de ‘Groningen Declaration Network’ GDN – overdraagbaarheid van studentendata.  Zie ook: Bologna 
Digital 2020, White Paper on Digitalisation in the  European Higher Education Area, mei 2019. 
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/2019-05_White_Paper_Bologna_Digital_2020.pdf. 
27 Zie voetnoot 4 inzake opheffing van de opleiding Nederlands bij de VU. 
28 Het huidige grid (2000 opleidingen > 400 labels) is duidelijk te fijnmazig.  Het CROHO kent 10 domeinen (sectoren met 50-
80 sub-sectoren). De internationale ISCED indeling kent 25 Fields of Study. Deze codering wordt bovendien gebruikt door 
UNESCO, OESO, Eurostat, ETER en veel EU's nationale statistische bureaus, maar niet door Nederland, hetgeen de 
internationale vergelijkbaarheid van Nederlandse data nog steeds bemoeilijkt.   
29 S. Van Galen, ‘Shaping European Universities. A perspective from the Netherlands’ in: T. Strike, J. Nicholls & J. Rushforth 
(Eds.), Governing Higher Education Today: International Perspectives, Routledge, Abingdon, UK 2019. 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/2019-05_White_Paper_Bologna_Digital_2020.pdf
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Het belang van autonome instellingen voor een sterk, 
responsief en dynamisch HO systeem wordt sinds lang 
en ook internationaal breed erkend. Maar dit werd 
door HOAK niet per se bereikt. Uit Europese 
vergelijking blijkt autonomie van Nederlandse 
universiteiten op bepaalde punten hoog en andere 
opmerkelijk laag te zijn (zie ook processtap 2 ). Wat 
ligt hier achter en welke kansen blijven daarbij 
onbenut? 
 
Sturen op afstand werd New Public Management, waarbij het hoger onderwijs als (quasi) markt werd 
opgevat. Evenals in andere landen, heeft dit in Nederland wel bijgedragen aan output, kwaliteit en 
efficiency30, maar niet per se aan het vertrouwen tussen actoren, inclusief die tussen student (als 
consument) en de instelling. Ook werd de zo gewenste differentiatie in het HO systeem onvoldoende 
gerealiseerd. Sturing wakkerde eerder concurrentie dan samenwerking aan.  
 
Meerdere rapporten en adviezen wijzen in dit verband nu dan ook op het belang van meer en betere 
samenwerking31. Ook vanuit Spoor 2 en de werkconferentie t.b.v. Spoor 3 komt de behoefte aan 
herstel van dialoog en waardering van eigen verantwoordelijkheid en visie duidelijk naar voren.   
 

De waarde van vertrouwen kan moeilijk worden overschat; kansen om die te 
vergroten moeten dan ook actief worden gezocht en benut. Hetzelfde geldt voor 
het belang van samenwerking.  

 
De commissie tekent hierbij aan dat meer en betere samenwerking van instellingen binnen 
Nederland van groot belang is vanwege: 
• de hiervoor besproken uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid en doelmatigheid. Het 

bevorderen van doorstroom MBO-HBO-WO door het verminderen van fricties bij de overgangen.  
• Een meer evenwichtige ontwikkeling van HBO en WO in het bachelor-master-PhD systeem. Zie 

ook aanbevelingen in de OESO review 2019 en de recente waarschuwing van de OESO (p. 10)  
voor verdringing van beroepsopleidingen door “te toegankelijk” HO).  

• De scheiding van technische en algemene universiteiten in Nederland. Dit historisch gefundeerd 
systeemkenmerk (technische universiteiten vanuit voorheen technische hogescholen), verhoudt 
zich lastig met het karakter van R&D en innovatie in de 21ste eeuw32. Intensieve samenwerking 
tussen algemene en technische universiteiten is hiervoor essentieel. 

• Het realiseren van meer differentiatie in het stelsel.  
 
Bovendien kan samenwerking in netwerken op (sub-nationaal) regionaal en (supranationaal) 
Europees niveau op bepaalde punten van groter belang zijn dan samenwerking in nationaal verband. 
Stakeholders in de regio zijn van significant belang bij het vormgeven van de sociale opgave en 
betrokkenheid van instellingen en andere stakeholders. Partners op Europees niveau (denk aan de 
nieuwe “European Universities”) voor het werken aan innovatie en excellentie. Ook hebben regionaal 
en Europees niveau vaak meer betekenis voor de arbeidsmarkt dan per se het nationale. Denk aan 
tekorten van leraren die binnen NL regionaal sterk verschillen. Voor het verwerven van additionele 
financiering zijn zowel het sub-nationale (bijv Provincies) als supranationale niveau relevant.  
 

Ten behoeve van een succesvolle implementatie van Strategische Agenda zou de 
overheid zich derhalve moeten richten op het creëren van optimale 
randvoorwaarden voor samenwerking en dialoog. 

 
Randvoorwaarden voor samenwerking: 
• Elimineren van sturingsprikkels die samenwerking onnodig belemmeren. Dit zijn veelal op 

concurrentie gerichte sturingsprikkels, waarmee niet gezegd is dat deze allemaal dienen te 
verdwijnen (de sturingsunit kan bijvoorbeeld ook worden geaggregeerd tot op het niveau van 

                                                            
30 Zie o.a. Commissie van de Donk over evaluatie prestatieafspraken hoger onderwijs, B. Jongbloed, F. Kaiser & F.A. van 
Vught, Performance Agreements in Higher Education: a New Approach to Higher Education Funding. In: European Higher 
Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer 2018, p. 671-687.  
31 Zie o.a. Advies Commissie van Rijn over bekostigingssystematiek hoger onderwijs; C. Veerman, ‘Ons binaire stelsel is prima, 
maar nog niet goed genoeg’, Thema 2019, nr. 1, p. 6-12.  
32 In internationale topinstituten is dit veelal geïntegreerd, bijv. Cambridge, Leuven, Lund.  Tevens de reden voor Harvard om 
Paulson School for Engineering and Applied Sciences op te richten. Snelle stijgers zijn STEM-centered: NUS, NTU, EPFL, etc. en 
volgen met MIT model: STEM + liberal arts (STEAM).  

“[Men] pleitte voor grotere autonomie [….] 
wilde vrijheid om collegegeld te kunnen 
heffen, de mogelijkheid om aan de toegang te 
selecteren en de mogelijkheid om te kunnen 
lenen op de kapitaalmarkt. Behalve dat 
laatste is van deze voorstellen niets 
gerealiseerd”  
 
(F. Mertens, 2011 bij 25 jaar HOAK 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/HOAK_na_25_jaar_reactie_Ferdinand_Mertens.pdf)).
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een samenwerkingsverband, zie 2). En voor zover deze voortvloeien uit de internationale context 
(denk aan Europese financiering voor onderzoek en innovatie) dient sturing op nationaal niveau 
hier wel voldoende op te blijven aansluiten.  

• Sturen op maat in de regio. “Decentraal maatwerk” steunt op de Nederlandse traditie van 
subsidiariteit en  soevereiniteit, stimuleert betrokkenheid van stakeholders en impact in de 
regio33. In veel gevallen kan de rijksoverheid een faciliterende rol hebben bij voortvarende 
samenwerking (voorbeeld Leiden, Delft, Rotterdam), of een stimulerende rol daar waar die 
moeizaam of (nog) niet voldoende tot stand komt (Amsterdam). Faciliteren kan bijvoorbeeld 
door opheffen van belemmerende structuur (“ontschotten”, zie bij vraag 2)34, of het 
aanmoedigen van instellingen om de bestaande ruimte voor experimenten in de WHW (art. 
1.7.a.) vaker en beter te benutten. Stimuleren kan bijvoorbeeld door middel van het 
samenbrengen van instellingen en regionale partners en het leggen van een basis voor 
krachtenbundeling. Samenwerking tussen instellingen in krimpregio’s (bijv. Zuid Limburg) kan 
in lijn met regionaal beleid en belang (o.a. vestigings- en arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg) 
financiële ondersteuning vanuit de regio (provincie en private partijen) losmaken. Regionale 
belangen en middelen (provinciale fondsen) vinden nu vaak moeizaam aansluiting bij de HO 
agenda en vice versa.  

• Sturen op de samenwerking HBO-WO. Ook hier speelt (vermeende) concurrentie vaak een 
belemmerende rol en is de relatie in veel gevallen gefrustreerd geraakt door verkeerde / 
onduidelijke verwachtingen (gebrekkige sturing) o.a. bij de invoering van Bologna. Hierdoor 
heeft de graduate cyclus zich met name in het HBO onvoldoende ontwikkeld (weinig 
professionele masters en geen professionele doctoraten) met een onevenwichtige groei van WO 
en HBO tot gevolg. In lijn met de aanbevelingen van de OESO review 2019 moet worden bezien 
hoe het HBO zich verder kan ontwikkelen. Hoewel recent verdere gezamenlijke initiatieven door 
het HO veld zijn aangekondigd35, vereist dit sterkere en betere ondersteuning vanuit de 
overheid, waarbij voor de ontwikkeling van het HBO geleerd kan worden van andere landen36.   

• Maar zoals ook aangegeven onder processtap 2 grijpt sturing vanuit de overheid a priori aan op 
het initiatief vanuit de sector. In dit kader verdient ook het recent aangekondigde Levenslang 
Ontwikkeling Platform aanbeveling. En wijst de commissie op de initiatieven die in verschillende 
regio’s bottom-up ontstaan om de flexibilisering van studiepaden gedurende het eerste 
studiejaar zelfs over de HBO-WO grens heen te organiseren37. Een inschrijving van studenten 
voor het eerste jaar in bredere domeinen over de grenzen van HBO-WO heen (met bindende 
verwijzing na het eerste jaar), zou veel fricties op kunnen lossen. Ook samengaan of 
overheveling van opleidingen (WO-HBO) zou hier op termijn uit kunnen voortkomen.  

• Overigens doet zich bij sturing op netwerken wel een aantal specifieke vragen voor in verband 
met de gezamenlijke en exclusieve verantwoordelijkheden van deelnemers (heeft een netwerk 
rechtspersoonlijkheid, c.q. waar ligt juridische aansprakelijkheid, etc38.)  

 
 
Randvoorwaarden voor dialoog 
De maatschappelijke opdracht van het HO staat in het kader van het genereren van duurzame 
sociaaleconomische meerwaarde ten bate van het algemeen belang. Dit kader is complex en 
dynamisch, de meerwaarde is afhankelijk van het perspectief van stakeholders, en de werkwijze 
waarop die het beste kan worden gegenereerd staat niet altijd van te voren in detail vast. Vanuit 
het algemene belang is het gezamenlijk formuleren van gemeenschappelijke doelen uiteraard wel 
noodzakelijk.  
 
Resultaten uit Spoor 1 en 2 laten zien dat vastlegging daarvan in meerjarige strategische plannen, 
die vervolgens weer worden uitgewerkt in implementatiedocumenten, met uiteindelijk evaluatie 
achteraf, vaak te laat zicht geeft op noodzakelijke bijstelling en bereikte resultaten. Nog afgezien 
van de in Spoor 1 besproken  onvolkomenheden in vele evaluaties, blijkt het in het algemeen niet 
eenvoudig om effecten aan beleid te attribueren.  

                                                            
33 Uit: Betrokkenheid als opgave. Afscheidscollege Alexander Rinnooy Kan, Universiteit van  Amsterdam (13 oktober 2019). 
34 Ook hier kan weer opgemerkt worden dat dit in het WO in grotere mate speelt dan in het HBO. Zo zijn alleen voor 
universiteiten (met uitzondering van de Open Universiteit) de “decaan” en “faculteit” in de WHW vastgelegd.  
35 VH & VSNU, Position paper VSNU-VH doorontwikkeling binair stelsel,  27 september 2019, zie 
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/071/original/Position_paper_VH_V
SNU_binair_stelsel_september_2019.pdf?1569489849.  
36 Het Zwitserse model met traditioneel sterke professionele lijn is zeer interessant. Succesvol bleek de aanpak in Zweden waar 
HBO werd doorontwikkeld onder nationale regie , geleid door de Knowledge Foundation). Belangrijke lessen zijn ook te trekken 
uit de “academisering” van het HBO in Vlaanderen, en de uiteindelijke werking van het Californian master plan.  
37 Bijv. het project “wisselstroom” van de UT-Saxion. Dergelijke plannen worden ook besproken in Rotterdam en Utrecht en 
komen terug in het gezamenlijke Position paper van VH en VSNU . 
38 Dit speelde in Ierland bij HEA beleid op clustervorming.  

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/071/original/Position_paper_VH_VSNU_binair_stelsel_september_2019.pdf?1569489849
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/071/original/Position_paper_VH_VSNU_binair_stelsel_september_2019.pdf?1569489849
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De commissie is van mening dat dit niet alleen aan de kwaliteit van evalueren te wijten is, maar dat 
deze werkwijze sowieso meer lineair is, d.w.z. meer rationaliteit van beleid veronderstelt, dan het 
hoger onderwijs als vrij autonoom systeem genereert binnen de dynamiek in de beleidscontext. En 
dus te weinig rekening houdt met de ambiguïteit en complexiteit van beleidsprocessen. Men komt 
dan te laat weer met elkaar in gesprek en er wordt bovendien onvoldoende gebruik gemaakt van 
beschikbare en meer up-to-date data. Dit terwijl juist een responsief en dynamisch HO systeem 
wenselijk is. 
 
Daarnaast kan frequent worden geobserveerd dat verschillende stakeholders (dezelfde) data vooral 
interpreteren in het kader van hun deelbelangen en dat daarbij soms tegenstrijdige beelden 
ontstaan. Gebrekkige overeenstemming over de feiten maakt politiek debat onmogelijk, bemoeilijkt 
een constructieve beleidsdialoog en kan de waarde van en het vertrouwen in data en kennis als basis 
voor beleid op termijn verzwakken.   

Meer dynamische evaluatie op basis van zo veel mogelijk real-time data zou beter aansluiten bij een 
werkwijze van emergente in plaats van blauwdruk implementatie. Uiteraard blijven heldere en 
meetbare doelen van belang voor beleidsvorming, bepaling van effectiviteit en tijdige bijsturing.  
 
Het is daarbij van groot belang dat niet alleen de beleidsdoelen gedeeld worden door alle betrokken 
actoren, maar ook dat zij een gedeelde visie kunnen ontwikkelen op de voortgang in behaalde 
resultaten. Daartoe dienen beschikbare data niet alleen zo veel mogelijk real-time beschikbaar, maar 
ook vooral open en middels een gezamenlijk platform benaderbaar en bespreekbaar te zijn.  
 
De commissie beveelt dan ook aan: 
• Inrichten van meer directe beleidsdialoog tussen overheid en instelling, al dan niet in de context 

van (regionale) samenwerkingsverbanden, en/of op niveau van sectoren. Vanuit een 
gemeenschappelijk doel en een gezamenlijke visie op de belangrijkste uitdagingen voor beleid 
worden gezamenlijk de reeds behaalde en nog te realiseren resultaten bezien, en zo nodig 
bijgesteld of aangevuld.  

• Concrete kwantitatieve en kwalitatieve streefambities zijn hierbij nuttig en “meten is weten”.  
Maar op basis van de ervaring met de prestatieafspraken kan gesteld worden dat er met oog op 
goede relaties tussen actoren een belangrijk verschil is tussen monitoren en “afrekenen”.  

• Met het oog op wederzijds vertrouwen tussen alle actoren is voorts voldoende mate van 
transparantie hierbij wel een belangrijke voorwaarde. Zowel voor dialoog met beleidsmakers als 
politici, kan hierbij gedacht worden aan openbare verslaglegging en bijvoorbeeld een 
lobbyregister.  

• Hiervoor een centrale database (vanuit meerdere 
data bronnen) te organiseren, die zo dynamisch / real 
time als mogelijk de beleidsinformatie in beeld brengt 
(zie ook Spoor 1, hfst 3 en Spoor 2, einde hfst. 3). 
Hiertoe zou onder andere het initiatief van het NRO 
tot uitbreiding van het Nationaal Cohortonderzoek 
Onderwijs (NCO) naar het hoger onderwijs, in 
afstemming met stakeholders in het veld, een rol 
kunnen vervullen39. Rekening houdend met de in 
Spoor 2 genoemde uitdagingen: investeringen en 
ontwikkeling van capaciteit, kennis en (met name 
kwantitatieve) vaardigheden van de 
beleidsmedewerkers, lijkt dit het beste aan te sluiten op de daar voorgestelde aanpassing en 
uitbreiding van het bestaande beleidsinstrumentarium met anderen meer technologie-gedreven 
methoden van informatieverzameling, -analyse en -verwerking.  

• Rondom deze data ook regelmatig de dialoog met andere stakeholders te voeren en dit bij 
voorkeur gemeenschappelijk te doen (dus niet met aparte groepen stakeholders), zodat zo 
veel mogelijk een gezamenlijk beeld ontstaat van resultaten en uitdagingen. Voorbeeld 
hiervoor is het stakeholderoverleg met kennissectoren (WO, HBO, KNAW, NWO), VNO-NCW en 
verschillende ministeries rondom de informatiefunctie van het Rathenau Instituut voor het 
wetenschapsbeleid.  

                                                            
39 Zie www.nationaalcohortonderzoek.nl. Vgl. KNAW, Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap en beter overheidsbeleid, 
2018. 
 

Hierbij gaat het om het koppelen van 
data van het CBS met relevante 
gegevens van hoger 
onderwijsinstellingen zoals over instroom 
en studiesucces. Vervolgens zouden 
instellingen de verrijkte informatie terug 
ontvangen. Een onderzoeksteam van de 
UU, RUG en Avans, onder leiding van Dr. 
Leoniek Wijngaards (UU), zijn hiervoor 
aangesteld als kwartiermakers van het 
NCO-HO, in opdracht van het NRO. 

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
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	Dat vereist wel een hernieuwde sturingsbalans
	Meer en beter samenwerken stelt andere eisen aan actoren en daarmee aan de sturende rol van de overheid. Evenals in andere sectoren en landen lijkt ook in Nederland (kabinet Rutte III – tweede helft) sprake te zijn van een bijstelling van de neolibera...
	Op basis van een gedeelde sturingsfilosofie kunnen rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren en stakeholders in de sector helder worden onderscheiden ten bate van versterking van vertrouwen en herstel van balans.
	In Spoor 1 is de beleidstheorie van de overheid t.a.v. het hoger onderwijs gereconstrueerd, te weten de beoogde werking van de beleidsinstrumenten op de beoogde effecten van het beleid. Uiteraard speelt bij beleidsimplementatie naast de inzet van bele...
	Uit het onderzoek uitgevoerd t.b.v. Spoor 2 blijkt echter dat de vigerende sturingsfilosofie van het hoger onderwijs weinigen nog helder voor ogen staat. Daarmee ontbreekt een duidelijke en gedeelde basis voor het samenspel (d.w.z. de onderscheiden ro...
	Zoals ook aangegeven op de vorige pagina, is een heldere en gedeelde sturingsfilosofie van belang voor het versterken van samenwerking, van vertrouwen en herstel van balans. Daarom heeft de commissie er voor gekozen om bij de uitwerking van deze eerst...
	Processtap 1: Het verhelderen van het kader van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
	Stapeling, verdichting en overlap van rollen corrumperen een beleidssysteem en leiden tot onduidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo kunnen ministeriële stelselverantwoordelijkheden verward raken in stelselafspraken, en kunne...
	Hieronder volgt een eerste aanzet tot een dergelijke uitwerking.
	Onderscheid naar exclusieve en gezamenlijke verantwoordelijkheden
	De Minister van OCW heeft exclusieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel. Deze kan met het huidige beleidsinstrumentarium niet altijd succesvol bij de sector worden neergelegd. Zo kan bijvoorbeeld ...
	Veel beleid voortkomend uit deze stelselverantwoordelijkheid wordt in samenwerking met koepels vormgegeven. Daarbij is de vraag hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit niveau wordt ingericht in relatie tot de exclusieve verantwoordelijkheden v...
	Instellingsbesturen hebben exclusieve verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur van de instelling, onder intern toezicht van hun RvT. Toch wordt de Minister van OCW frequent politiek verantwoordelijk gehouden voor incidenten of (vermeende) misstand...
	Voor de gewenste verheldering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (incl.  aansprakelijkheden) beveelt de commissie aan serieus te kijken naar het voorbeeld van het onderscheid in bevoegdheden van de EU versus de lidstaten: ondersteunende, gedeel...
	Net als de EU ten opzichte van de lidstaten (subsidiariteitsbeginsel) kan de overheid zich richten op het ondersteunen, coördineren of aanvullen van initiatieven die a priori worden genomen door de HO instellingen. Daarmee komt het aangrijpingspunt vo...
	Daar waar voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel noodzakelijke initiatieven niet of te langzaam vanuit de sector zelf worden gegenereerd, kan de overheid terug vallen op haar exclusieve verantwoordelijkheid en bevoegdhede...
	Voor zover er overlappende ofwel gedeelde bevoegdheden overblijven, dienen die duidelijk te worden verankerd in juridisch bindende contracten, dan wel wettelijke regelingen met evenwichtige verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voorzieningen voor b...
	Deze lijn kan een aanzet vormen voor “HOAK2.0”, hoewel het herstel van balans en vertrouwen uiteraard evenzeer afhankelijk is van het daadwerkelijke samenspel van actoren (zie verder onder vraag 3).
	In dat kader dient de overheid zich in het bijzonder te realiseren dat het veel meer toezicht heeft georganiseerd op onderwijs dan op onderzoek5F  (zie ook Spoor 1 hfst. 3.3. en 4.1 en Spoor 2, hfst. 4), terwijl binnen de instellingen dezelfde bestuur...
	De vraag is dan ook of hier de balans nog wel in orde is, dat wil zeggen of instellingen de belangrijke relatie tussen onderzoek en onderwijs op deze wijze wel optimaal vorm kunnen geven. Zo blijkt het vaak moeilijk om nieuwe kennis en innovatie voort...
	Rol en positie van studenten
	Bijzondere aandacht in dit kader betreft de vraag hoe de overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijs de positie van de student bepaalt en of die het vertrouwen van de student in de instelling wel ten goede komt?7F
	Naast de verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en kwaliteit heeft de overheid verantwoordelijkheid voor de rechtsbescherming van studenten. Deze is vastgelegd in de WHW en de Awb. De vraag is hoeverre er verder sprake is van een zorgplicht voor d...
	Omdat er geen leerplicht is boven de 18, geldt voor het HO in het algemeen het principe van beschikkingsvrijheid (inclusief vrije studiekeuze8F ) van de student. Strikt genomen zou van hieruit geredeneerd de rechtstreekse overheids- en wetgeversverant...
	Deze opvatting hoort bij een marktgerichte benadering en veronderstelt studenten als autonome actoren (consumenten), die in hun vrije keuze niet mogen worden gehinderd door informatie-asymmetrie. De overheid richt haar toezicht dan op correcte informa...
	Anderzijds kan de overheid uitgaan van de gedachte dat de student als kwetsbaar onderdeel van de instellingsgemeenschap extra bescherming en dus een versterking van positie behoeft. Dit uit zich bijvoorbeeld in de wettelijke regeling van medezeggensch...
	De huidige arrangementen laten dus een combinatie van beide opvattingen zien. Daarbij lijkt de overheid op twee gedachten te hinken en is het de vraag of ze daarbij de verantwoordelijkheid op de juiste plaats legt,  dan wel in haar taakopvatting is do...
	Zo hebben studenten met de Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen (2017) verregaande bevoegdheden gekregen inzake o.a. de inrichting van opleidingen en het instellingsbeleid (middels instemming op hoofdlijnen van de begroting). De vraag ...
	In het kader van het verhelderen van het kader van verantwoordelijkheden en bevoegdheden lijkt de commissie dan ook  een nadere overweging nodig op de volgende set van vragen.
	Bovendien wil de commissie er met nadruk op wijzen dat het vastleggen van medezeggenschaps- en inspraakbevoegdheden van studenten geen noodzakelijke overheidstaak is. Dit  kan ook ter uitwerking aan de instellingen worden opgedragen. Bijvoorbeeld in e...
	In de afweging van de positie van de overheid ten opzichte van de student dient ten slotte te worden meegenomen dat deze relatie zich op Nederlands grondgebied niet beperkt tot Nederlandse studenten. Onder het Europees verdrag is het Nederlands hoger ...
	Dit brengt ons bij het tweede belangrijke processtap voor het komen tot een toekomstbestendige sturingsfilosofie.
	Welke visie heeft de overheid eigenlijk op de (positie van de) student?
	 In Nederland geldt het principe van beschikkingsvrijheid en vrije studiekeuze, maar ziet de overheid studenten ook daadwerkelijk als consumenten of autonome actoren?
	 Welke visie heeft de overheid dan op de autonomie van de student? Welke individuele verantwoordelijkheid hoort daar bij? In hoeverre rijmt vrijheid van studiekeuze, en dus het recht om daarin fouten te maken, zich met het (ten dele) afwentelen van h...
	 Hoe verhoudt een opvatting van de student als autonome actor / onderwijsconsument zich met de (collectieve) positie van studenten in de governance  van de instelling, die is gebaseerd op de student als lid van de academische gemeenschap?
	 Hoe verhoudt het belang van studenten bij onderwijskwaliteit zich met hun sterke bestuurlijke bemoeienis met input (o.a. begroting, vaststelling OER). Zou deze in lijn met de student als afnemer niet meer moeten liggen op output? (Overigens ontbreek...
	 En hoe verhoudt de rol van de student als onderwijsdeelnemer zich met het recht op instemming op hoofdlijnen van de begroting, waarbij zij in principe evenveel invloed hebben op onderzoek als onderwijs?
	 Kan de overheid ook meer of anders sturen op de autonomie van de student (zie verder onder vraag 2)?
	Processtap 2: Het doordenken van de sturingsfilosofie en beleidsinstrumentarium in Europees en internationaal perspectief.
	Dat, zoals hierboven betoogd, de “HOAK afstoffen” niet voldoende is, komt niet alleen voort uit wijzigingen die gaandeweg binnen het Nederlands HO beleidskader en in de WHW zijn doorgevoerd (zie ook Spoor 2), waardoor deze diffuus geworden zou zijn. I...
	HOAK (1986) hield daar geen rekening mee, sterker: de OESO review van 1989 die constateerde dat het Nederlands HO “parochial” was, leidde pas tot de start van internationaliseringsbeleid begin jaren negentig.
	Hierop zijn sturingsfilosofie en beleidsinstrumentarium tot nu toe slechts ad-hoc (of in de zin van aanvullingen) aangepast. In feite wordt nog steeds gewerkt met een beleidsinstrumentarium dat a priori een gesloten systeem veronderstelt, terwijl het ...
	Hiervoor is meer aandacht nodig bij het doordenken en ontwerpen van beleid. Toekomstbestendige sturing op toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het systeem vereist dat deze principes in Europese context worden doordacht (zie ook essays van ...
	Nederland profiteert volop van de voordelen van een open systeem, bijvoorbeeld middels het aantrekken van internationaal talent (fors aandeel van het wetenschappelijke personeel; bijna 50% van de promovendi) en Europese onderzoekfinanciering.
	Toch blijkt de erfenis uit het verleden (pad afhankelijkheid) hardnekkig te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld nog steeds gesproken over Nederlandse en buitenlandse studenten, terwijl de categorieën EU/EER (inclusief Nederlands) en niet-EU/EER nu relevant zi...
	Ook valt hier wederom op hoe verschillend er wordt gedacht en omgegaan met onderzoek en onderwijs. De internationale positionering, verwevenheid, doel en bereik van het onderzoek is een sine qua non, terwijl die van het onderwijs steeds meer onderhavi...
	Overigens spelen dergelijke kritische ontwikkelingen ten aanzien van internationale studenten niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken en in het VK. De EU context stelt wat dat betreft de lidstaten voor flinke uitdagingen; dit ver...
	Ook speelt hier weer de afweging van autonomie van actoren. Enerzijds de autonomie van studenten gebaseerd op hun recht om als EU burgers waar zij wensen in de EU/EER te studeren (inclusief het recht om hun studiefinanciering daar naar toe mee te neme...
	Dit hoger onderwijs trilemma (balans tussen kosten, toegang en kwaliteit)13F  gaat in een open systeem bovendien gepaard met het globaliseringstrilemma (balans tussen globalisering, nationale soevereiniteit en democratie)14F , waardoor de nationale ov...
	Toekomstbestendige sturing op toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid in een open systeem vereist dus het systematisch doordenken van deze principes in Europese context. Geen eenvoudige zaak. Niet alleen gezien de huidige politieke dynamiek in en...
	Een toekomstbestendige sturingsfilosofie houdt de condities binnen het systeem in evenwicht met de bewegingen (in-uit) over de grenzen van het systeem16F . Systeemverantwoordelijkheid van de overheid houdt in een open systeem dan ook in het zorgen voo...
	Het vereist het doordenken van de focus, bereik en impact van overheidsbeleid op regionaal, nationaal, Europees niveau in relatie tot de autonomie van de verschillende actoren. Zo is de autonomie van studenten (om in andere lidstaten te studeren) verg...
	In lijn met het voorgaande is de commissie van mening dat de overheid door sturing wel degelijk economische en maatschappelijke waarde toe kan voegen. Ook in een sturingsfilosofie die a priori aangrijpt op het initiatief vanuit de sector op basis van ...
	Stelselverantwoordelijkheid houdt ook in dat als de voor kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel noodzakelijke initiatieven niet of te langzaam vanuit de sector worden gegenereerd, de overheid zelf verantwoordelijk is en derhalve ...
	In de visie van de commissie is dit van toepassing op de door de OESO review 2019 gesignaleerde en ook eerder geconstateerde hardnekkige problemen17F  (systeem falen), die bovendien (potentieel) bijdragen aan toenemende sociaaleconomische ongelijkheid...
	Zoals gezegd, liggen daarmee de beleidsterreinen op het gebied van hoger onderwijs die zich het best lenen voor concrete vervolgstappen na 2019 vooral op het terrein van toegankelijkheid en doelmatigheid. Dit laat onverlet dat hoewel de kwaliteit en e...
	De commissie heeft kennis kunnen nemen van de ontwikkeling van de Strategische Agenda 2020-2024 (op 25 maart, 11 juli en 13 september) en ziet in de aanzet daartoe zeker aanknopingspunten. De Minister schetste op 13 september de volgende vier ambities...
	- Toegankelijk hoger onderwijs, waarin studentsucces centraal staat
	- Ruimte voor hoger onderwijs dat voldoende flexibel is om op de behoeften van de student [en werkende] in te spelen
	- Hoger onderwijs dat flexibel inspeelt op de snel veranderende behoeften van de samenleving en arbeidsmarkt
	- Internationaal gepositioneerd én regionaal verankerd
	In het licht van de (uitvoering van de) Strategische Agenda adviseert de commissie om daarbij:
	 Scherpere keuzes te maken voor de werkelijk grote problemen. Laat de overheid zich concentreren op de grote vragen rondom toegankelijkheid, gelijke kansen maar groeiende ongelijkheid.  En kies daarbij het juiste hoge aggregatieniveau. Zo kan de over...
	 Ga daarbij een confrontatie met de politieke en maatschappelijke taboes die de hardnekkigheid van dergelijke problemen vaak omringen (verklaren), bijvoorbeeld rondom selectie, niet uit de weg.
	Concrete vervolgstappen ten aanzien van toegankelijkheid
	 Verhelder de stelselverantwoordelijkheid van de overheid voor toegankelijkheid door expliciet te maken dat deze wettelijk samenhangt met de algemene toegankelijkheid van  de bacheloropleiding (art. 7.37 WHW). Op dat punt heeft de Staat een exclusiev...
	 Pad afhankelijkheid (residu van voor de harde knip) speelt echter een rol in de opvatting dat de algemene toegankelijkheid tevens  onverkort van toepassing is op de master. Behalve de hierboven aangegeven inadequatie van deze opvatting dient in lijn...
	 Zorg daarom dat instellingen zelf hun selectiebeleid op graduate niveau vorm kunnen geven. Daarmee kan naast kwaliteit en omvang ook de “vorm / het model van de universiteit” (d.w.z. verhouding van undergraduate – graduate studenten) worden gestuurd...
	Een actueel voorbeeld betreft de opleiding van leraren (voor het po en vo). Hierin schiet het Nederlandse hoger onderwijs ondanks vele initiatieven  te kort en vereist de gewenste sociaaleconomische meerwaarde overheidsingrijpen. Flexibiliseren en der...
	 Trek hiermee de beleidsruimte voor selectie op graduate niveau tussen HBO en WO gelijk. Het HBO heeft deze feitelijk al, terwijl deze in het WO nog wordt ingeperkt. Erken hiermee dat deze wens (dus) vooral bij de universiteiten leeft.
	 Betrek bij de verdere keuzes ten aanzien van toegankelijkheid de recente waarschuwing van de OESO: “Easy access to funding and open admissions”, which exist in half of OESO countries, risk promoting tertiary education at the expense of the other, mu...
	 Beschouw de verdere keuzes ten aanzien van toegankelijkheid op bachelor niveau in relatie tot die eerder in de onderwijsketen. De Onderwijsraad signaleert immers teveel differentiatie en selectie in het stelsel PO-VO niveau21F , terwijl dit als een ...
	 Hiervoor zijn flexibilisering en deregulering de belangrijkste randvoorwaarden om de bestaande fricties aan te pakken. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt bij doelmatigheid.
	Concrete vervolgstappen ten aanzien van doelmatigheid
	De geconstateerde hardnekkige problemen hangen ook samen met doelmatigheid. De door de OESO geconstateerde problemen inzake studiesucces (switchen, uitval, vertraging) in de bachelor worden veelal besproken in het kader van toegankelijkheid. Oplossing...
	De moeilijkheid hierbij is dat de “juiste plek”, dat wil zeggen de opleiding, zeer nauw is geformuleerd. De student moet al voor aanvang van de studie een keuze maken uit meer dan 2000 bachelor opleidingen, op verschillende locaties en verdeeld over 2...
	Frictie is een logisch gevolg en het is fictie te veronderstellen dat die met de huidige aanbodgerichte beleidsmaatregelen kan worden opgelost.
	Brede bachelor opleidingen, zoals de liberal arts & science opleidingen van de University Colleges en andere interdisciplinaire opleidingen bieden de student meer ruimte om die plek gedurende de studie te vinden. Zo’n breed of open curriculum is welli...
	Flexibilisering van curricula en intensivering van begeleiding in (vooral) het eerste jaar kan met handhaving van het BSA en behoud van het extra jaar studiefinanciering  kunnen leiden tot vergroting van eigen verantwoordelijkheid (autonomie) van de s...
	Onderken dat het probleem primair in het aanbod zit en daarmee een doelmatigheidsprobleem is. Frictie speelt ook bij de doorstroom HBO-WO, deelname van lifelong learners, deeltijdonderwijs en in de samenwerking tussen instellingen (zie verder bij vraa...
	De te nauwe definitie / smalle inrichting van en oriëntatie op opleidingen is bovendien niet dienstig aan het verminderen van de fricties op de arbeidsmarkt. Zo worden er te veel psychologen opgeleid en te weinig leraren (zie hierboven). Terwijl er wa...
	De opleiding is teveel aangrijpingspunt van sturing. Vrijwel alle beleidsmaatregelen, van bekostiging tot kwaliteitszorg, haken aan op de opleiding. De hiermee samenhangende verdichting van het toezichtkader kwaliteitszorg staat de gewenste flexibilis...
	Onder de huidige sturing staat de opleiding en niet de student centraal.
	De vrijheid van programmeren van onderwijs blijft hierbij onderbenut. Omdat er sinds de komst van de WHW niets meer is geregeld over de inhoud van opleidingen, valt de bevoegdheid tot programmeren van nieuwe opleidingen automatisch aan de autonomie va...
	Rigiditeit inzake omvang en duur van opleidingen is achterhaald. Conform Europese afspraken omvatten studietrajecten een veelvoud van 60 studiepunten (180-210 voor bachelor / 60-180 voor master) en voldoen de eindkwalificaties aan de eisen van het Eur...
	In lijn met de vergelijking met deeltijdarbeid (loon naar rato van het percentage van de FTE), zou de financiële compensatie aan student en instelling gelijk op kunnen gaan met het aantal door de student geconsumeerde en door een instelling geleverde ...
	NB hier wordt niet de (her)introductie van een ‘plat’ vouchersysteem bedoeld, maar gepleit voor meer flexibilisering in tijd (zoals bijvoorbeeld onder het experiment flexibel studeren), waarbij de samenhang van de vakken in een opleiding nog steeds on...
	Het is toch vreemd dat het land dat kampioen deeltijdwerk is, haar studenten nauwelijks  in staat stelt om flexibel / in deeltijd te studeren. Een 40-urige werkweek is de FTE, maar een groot deel van de bevolking werkt minder. Die flexibiliteit is als...
	Tenslotte wordt opgemerkt dat ten aanzien van doelmatigheid de geconstateerde frictie ook te maken heeft met de aansluiting van micro- op macrodoelmatigheid. Hoe consistent is deze nog wanneer een instelling langs NVAO en CDHO moet voor het openen van...
	Met de bovenstaande denkrichting kan de sturing op studentenaantallen per opleiding worden geaggregeerd naar een minder fijnmazige indeling, ter vermindering van fricties die ten grondslag liggen aan problemen met studiesucces en aansluiting op de arb...
	Bovenstaande schetst nieuwe kaders voor het denken over doelmatigheid. De commissie beveelt daarbij als concrete vervolgstappen aan om:
	 De wettelijke verankering van “opleiding” in de WHW te vervangen met een ruimere formulering, die grotere flexibiliteit van studiepaden mogelijk maakt. Hiertoe kan worden nagegaan welke “grid” hiervoor het best geschikt is (bijvoorbeeld “domeinen”) ...
	 Door te gaan met - verruimen van experiment flexibel studeren.
	 Doelmatigheid in Europese context te plaatsen en actief aan te haken op lopende en actief bij te dragen aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in de European Higher Education Area.
	 Deze context ook als toekomstige richting voor instellingsaccreditatie (EQAR Europees kader,) te nemen28F .
	Wat betreft de benodigde randvoorwaarden, oftewel de institutionele context, lijkt het op basis van het voorgaande niet zozeer nodig om de regels van het spel radicaal te veranderen (geen “verbouwing” van de WHW, maar “ontschotten” en inconsistenties ...
	Het belang van autonome instellingen voor een sterk, responsief en dynamisch HO systeem wordt sinds lang en ook internationaal breed erkend. Maar dit werd door HOAK niet per se bereikt. Uit Europese vergelijking blijkt autonomie van Nederlandse univer...
	Sturen op afstand werd New Public Management, waarbij het hoger onderwijs als (quasi) markt werd opgevat. Evenals in andere landen, heeft dit in Nederland wel bijgedragen aan output, kwaliteit en efficiency29F , maar niet per se aan het vertrouwen tus...
	Meerdere rapporten en adviezen wijzen in dit verband nu dan ook op het belang van meer en betere samenwerking30F . Ook vanuit Spoor 2 en de werkconferentie t.b.v. Spoor 3 komt de behoefte aan herstel van dialoog en waardering van eigen verantwoordelij...
	De waarde van vertrouwen kan moeilijk worden overschat; kansen om die te vergroten moeten dan ook actief worden gezocht en benut. Hetzelfde geldt voor het belang van samenwerking.
	De commissie tekent hierbij aan dat meer en betere samenwerking van instellingen binnen Nederland van groot belang is vanwege:
	 de hiervoor besproken uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid en doelmatigheid. Het bevorderen van doorstroom MBO-HBO-WO door het verminderen van fricties bij de overgangen.
	 Een meer evenwichtige ontwikkeling van HBO en WO in het bachelor-master-PhD systeem. Zie ook aanbevelingen in de OESO review 2019 en de recente waarschuwing van de OESO (p. 10)  voor verdringing van beroepsopleidingen door “te toegankelijk” HO).
	 De scheiding van technische en algemene universiteiten in Nederland. Dit historisch gefundeerd systeemkenmerk (technische universiteiten vanuit voorheen technische hogescholen), verhoudt zich lastig met het karakter van R&D en innovatie in de 21ste ...
	 Het realiseren van meer differentiatie in het stelsel.
	Bovendien kan samenwerking in netwerken op (sub-nationaal) regionaal en (supranationaal) Europees niveau op bepaalde punten van groter belang zijn dan samenwerking in nationaal verband. Stakeholders in de regio zijn van significant belang bij het vorm...
	Ten behoeve van een succesvolle implementatie van Strategische Agenda zou de overheid zich derhalve moeten richten op het creëren van optimale randvoorwaarden voor samenwerking en dialoog.
	Randvoorwaarden voor samenwerking:
	 Elimineren van sturingsprikkels die samenwerking onnodig belemmeren. Dit zijn veelal op concurrentie gerichte sturingsprikkels, waarmee niet gezegd is dat deze allemaal dienen te verdwijnen (de sturingsunit kan bijvoorbeeld ook worden geaggregeerd t...
	 Sturen op de samenwerking HBO-WO. Ook hier speelt (vermeende) concurrentie vaak een belemmerende rol en is de relatie in veel gevallen gefrustreerd geraakt door verkeerde / onduidelijke verwachtingen (gebrekkige sturing) o.a. bij de invoering van Bo...
	 Maar zoals ook aangegeven onder processtap 2 grijpt sturing vanuit de overheid a priori aan op het initiatief vanuit de sector. In dit kader verdient ook het recent aangekondigde Levenslang Ontwikkeling Platform aanbeveling. En wijst de commissie op...
	 Overigens doet zich bij sturing op netwerken wel een aantal specifieke vragen voor in verband met de gezamenlijke en exclusieve verantwoordelijkheden van deelnemers (heeft een netwerk rechtspersoonlijkheid, c.q. waar ligt juridische aansprakelijkhei...
	Randvoorwaarden voor dialoog
	De maatschappelijke opdracht van het HO staat in het kader van het genereren van duurzame sociaaleconomische meerwaarde ten bate van het algemeen belang. Dit kader is complex en dynamisch, de meerwaarde is afhankelijk van het perspectief van stakehold...
	Resultaten uit Spoor 1 en 2 laten zien dat vastlegging daarvan in meerjarige strategische plannen, die vervolgens weer worden uitgewerkt in implementatiedocumenten, met uiteindelijk evaluatie achteraf, vaak te laat zicht geeft op noodzakelijke bijstel...
	De commissie is van mening dat dit niet alleen aan de kwaliteit van evalueren te wijten is, maar dat deze werkwijze sowieso meer lineair is, d.w.z. meer rationaliteit van beleid veronderstelt, dan het hoger onderwijs als vrij autonoom systeem genereer...
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